TÜRKIYE'DE LAIKLI~I GEREKTIREN
NEDENLER
IBRAHIM OLGUN
Say~n Ba~kan, Türk Tarih Kurumu'nun
Say~ n Yöneticileri, Say~n Dinleyicilerim
Huzurlar~n~zda bugün Say~n Ba~kan~m~z~n buyurduklar~~gibi
çok Çetin; fakat çok konu~ulmu~, tart~~~lm~~~bir konu üzerinde durmaktan sevinç duyuyorum. Özellikle böyle karalu~~n müstesna bir
gününde her türlü güçlüklere katlanarak te~rifinizden ötürü son
derece duyguluyum. Ve sizlere en içten ~ükranlar~m~~ sunar~m.
Bu konferans~n konusunun bugüne de~in çe~itli yönlerden i~lendi~ini biliyorum. Bu konuda yaz~lm~~~pek çok yaz~lar~n, yap~ tlar~n,
çal~~malar~n bulundu~unun da fark~nday~ m. Fakat bugün devrimlerimizin üzerinden elli y~l geçmi~~olmas~na kar~~n, hala bu konularda çe~itli anlay~~~ve yorumlar~n bulunmas~, beni böyle bir konu~maya zorlam~~~bulunmaktad~r.
Bugüne de~in çevremden ald~~~m izlenimler, okudu~um yaz~lar,
bu konunun her zaman üzerinde durulmay~~gerektiren, ciddi ve
ulusumuz ve ülkemiz için hayati bir önem ta~~d~~~ na beni inand~rm~~t~r. Hayatidir; çünkü Türkiye'nin varl~~~~ya da yoklu~u, uygar
bir ulus olmas~~ya da olmamas~, bu konunun anla~~lmas~na ve uygulanmas~na ba~l~d~r.
Bu nedenle konu asl~ nda güncelli~ini yitirmemi~tir ve bu gidi~le
de yitirmeyecektir. Ama, konu~man~ n sonunda da belirtece~im gibi
bunun bir içtihat, görü~~ve nokta-i nazar konusu olmas~na, herkesin
kendine göre bir ahkâm ç~ karmas~na da izin verilmeyecektir.
Özetle bu konuyu niçin seçtim? Türkiye'nin temel konusu oldu~u
için.
Ziya Gökalp Türkçülük konusunda dü~ünmü~tü.
Bunu ~slamc~l~ k ve bat~c~l~kla uzla~t~rarak yapmak istiyordu ve
diyordu ki, Türkçülük, Türk ulusunu yükseltmek, demektir. Bu
biraz yoruma olanak tan~yan bir tan~ md~ . Atatürk, bir strateji adam~~
olarak, ulusu için tart~~mas~z bir amaç saptam~~t~. "Türk ulusunu
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ça~da~~uygarl~k düzeyine getirmek". Atatürk, bir karar adam~~bir
strateji adam~~olarak, bütün olgular~~olanaklar~~inceleyip ça~da~~
uygarl~k düzeyine varman~n yolunu saptam~~t~r. Amaç belli, strateji
belli, yol belli, yol pozitif bilime yap~~mak. Pozitif bilimden
yararlanmak, onun verilerinden sonuç alabilmek için as~ls~z inançlardan, önyarg~lardan kurtulmak gerekir. Insan kafas~na musallat
olan dü~üncelerinden uzakla~mak, ba~~ms~z bir kafa ile dü~ünmek
gerekir. Vicdan~~besleyen içten bir dinsel inanc~~tasallut olarak kabul
etmiyorum. Zaten laiklik de iman~~ ya~atmak, ki~ilerin inançlar~na
sayg~l~~olmakt~r.
Laiklik, genellikle tan~mland~~~~gibi dünya i~leriyle din i~lerini
birbirinden ayr~~tutmakt~r. Bunun daha aç~k tan~m~~dinsel duygular~~
ve inançlar~~çe~itli ç~karlara araç yapmaya engel olmakt~r.
Insanl~k tarihinin ba~lang~c~ndan beri dinle ilgili bir s~n~f ya da
zümre lhüti ve ilahi güçlerden yararlanarak dünyay~~yönetmek iddias~yla ortaya ç~km~~t~r. Laik, Latince laicus, din s~n~f~n~n d~~~nda halka
ait olan, anlam~n~~ta~~maktad~r. Halk~n yani ayncal~~~~olmayan insanlar~n bir yönetim biçimi. Kendilerini Tannyla kul aras~nda ayr~cal~kl~~bir yerde varsayan insanlar~n yönetti~i bir toplum de~il. Dinsel
kurallardan güç alarak yönetilen toplumlara biz teokratik toplum
diyoruz. Teokratik süreç, insanl~k tarihinde yüzy~llar' kaplam~~,
Insanlara çok kötü ac~~ve karanl~k günler ya~atm~~t~r. ~nsanlar din
ad~na giyotine, ipe verilmi~, ya da ate~e at~lm~~t~r. Bütün bu cinayetler
din ad~na Tanr~~ ad~na yap~lm~~t~r.
Ben konu~man~n konusunu ~öylece sermi~~olay~m:
Türk ulusu ça~da~~bir ulus olmak zorundad~r. Ça~da~~olmak
için hatalar, her çe~it ba~~ms~zl~klann etkisinden kurtanlmal~d~r.
"Hayatta en hakiki mür~it ilimdir" prensipi benimsenmelidir. Tanr~~
ile kul aras~ na hiçbir güç, hiçbir bahaneyle girememelidir. Din,
insanlar aras~na sevgi, sayg~, yard~m, iyi niyet gibi duygular~~geli~tirmelidir. Soylu ve yüce duygular~~ uyan~k tutmal~d~r.
Din pozitif bilime yani laboratuvardan, deneyden gelen bilime
dü~man olmamal~d~r. Din, ho~görülü olmal~d~r. Ho~görünün olmad~~~~yerde bilim hiçbir biçimde geli~emez. Din, dolay~s~yla din adam~~
kendi s~n~r~n~~belirlemelidir.
Din güçlüden yana, yaz~ya kar~~~de~ildir. Zulme araç olamaz.
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Bir cümleyle özetlemek gerekirse, ki~i nas~l dü~ünürse, nas~l
kabul ederse ve inançlar~~sonucu nas~l ibadet ederse, Tanns~na ne
biçim yönelirse yönelsin, bu davran~~lar~ndan ötürü kimseye kar~~~
sorumlu olmayacakt~r.
Oysa tarih boyunca gördü~ümüz örnekler, insano~lunun k~sk~vrak ba~land~~~n~, dinin politikaya araç edildi~ini, pozitif bilime
kar~~t olarak anlat~lmak istendi~ini kan~tlar niteliktedir.
Atatürk teokratik bir toplumu, laik bir toplum durumuna getirebilmek için hangi a~amalara ba~vurmu~tur?
Bize göre laiklik devriminin ilk ad~m~~3 Mart 1924 günü ç~kar~lan
üç dört maddelik bir yasa ayn~~gün onu izleyen k~sa fakat içerikli
yasalarla at~lm~~t~ r. Tüzede birlik sa~lanacak, mahkemeler birle~ecek,
ayn~~nitelikteki yasalar~~ayn~~niteliklere sahip ki~iler uygulayacakt~.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (ö~retimi birle~tirme yasas~) ayn~~gün
kabul edilmi~ti. Milli E~itim Bakanli~~nca laik esaslara göre
yönetilecek, denetlenecek, anayasan~n istedi~i tipte ça~da~,
cumhuriyete, devrimlere ba~l~~ku~aklar yeti~ tirilecek. Bir yanda medreseler skolastik e~itim, öbür yanda modern okullar pozitif e~itim
yaps~n, böyle bir ~ey olamazd~ . Dinsel hizmetleri görmek üzere,
o günkü deyimiyle yaln~z hademe-i hayrat denilen din görevlilerini
yeti~ tirmek üzere meslek okullar~~ aç~ labilecekti. Fakat üzülerek
belirtmeliyiz ki, günümüzde bu durum kötüye kullan~lm~~t~r.
Kimi politikac~lar, halk avc~l~~~~yaparak, Imam - Hatip okullar~n~~
amaçlanndan sapt~rm~~lar, bunlar~~laik orta ö~retime kar~~~kullanarak ~ mam - Hatip lisesi dedikleri okullar~~yüksek ö~retime kaynak
yapm~~lar. Bu okullar~~üniversitelere kaynak yapt~klar~~gibi, Harp Okuluna da buray~~bitiren ö~rencilerin girebilmesi için direnmi~lerdir.
Asl~ nda din görevlilerini yeti~tirmek için aç~lan Imam - Hatip liselerinden ç~kanlardan yüzde onu bile din hizmetleri yapmamaktad~rlar. Böylece, hem ö~retim birli~i yasas~~çi~nenmi~~oluyordu, hem
de çocuklar~m~z onlar~ n deyimiyle din lisesine, dinsiz liseye gidenler
olarak ikiye bölünüyorlard~.
Yine ayn~~gün ç~ kan önemli bir devrim yasas~~da halifeli~in kald~r~lmas~n~~sa~layan yasa idi. Devlet yönetiminde peygamberin halikullanarak, bir üstünlük sa~lamak isteyen, ash
feli~i
esas~~olmayan bu kurumun kald~r~lmas~~da yukar~da belirtilen
nedenlerle zorunlu olmu~tu. Bu kurumun dinimizle uzaktan yak~ndan
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bir ili~ kisi yoktur. Ancak, her dönemde yönetimi elinde tutan ki~inin
gücünü artt~ rmak için bir araç olmaktan ileri gitmemi~tir.
Bugün hâlâ daha halifelik kurumunun dinsel bir kurum olup
olmad~~~n~~ tart~~ anlar var toplumumuzda. Oysa bu kanunun kabul
edildi~i 1924 Meclisi, pek ço~u medreseden icazetli, tan~nm~~~din
adamlar~ndan olu~ uyordu. Bunlar dini sorunlar~~ bütün tart~~malar~yla, kil ve Id~l rivayetlerini, tüm ayr~nt~lar~ yla biliyorlard~. örne~in,
Seyyit Bey'in halifelikle ilgili yap~t~na bir göz atacak olursak, ne denli
derin bilgisi oldu~unu, soruna ne denli derin bir vukufla e~ildi~ini
görebiliriz. Urfal~~Saffet efendi (~eyh Saffet) nin sözlerini zab~t
ceridelerinden okursak gerçeklerin ta kendisini ö~renebiliriz. Bugün
yine bu sorunlar~~hiç bilmeyen kimi ba~nazlar, halifelik kurumunu
hortlatman~n gere~inden söz etmek cüretini kendilerinde buluyorlar.
Tarihle, hadiselerle kan~ tlanabilir ki peygamberimiz, hiçbir ki~iyi
kendinden sonra halife yapmam~~t~ r. Hatta ilk Halife Ebubekir'e
ölmezden önce ancak kendisi namaz~~ k~ld~ramayacak kadar a~~rla~t~~~~zaman, yan~ nda halka namaz k~ld~nlmas~m söylemi~tir. Bu
davran~~~ : "Bu, bana en yak~n sayg~n bir ki~idir. Benden sonra ona
uyarsan~z, bunu ben de onaylanm" biçiminde yorumlanabilir. Ve
hepimizin bildi~i gibi Ebubekir de yine seçimle i~ba~~na getirilmi~tir.
Halifeli~in geçirdi~i a~amalar~~Atatürk de tarihsel kaynaklara
dayanarak en sa~lam bir biçimde Meclis'te anlatm~~t~r. Bize göre bu
konu~ma her yönden büyük bir an~ t ve son derece bilimsel, önemli
bir belge olarak de~erlendirilmelidir.
3 Mart 1924 günkü yasalardan bir ba~kas~yla da Evkaf ve ~er'iye
vekilli~i kald~r~lm~~ ur. Bu tarih, devrim tarihimiz için son derece
önemli bir tarihtir. Çünkü o gün Türk devletinin en önemli sorunlar~~
çözülme~e ba~lannu~nr.
Günümüzde dinin nas~l bir geli~me çizgisine geldi~inden haberi
olmayanlar, bu konudaki a~~zdan dolma bilgileriyle çoktan bir sonuca ba~lanm~~~sorunlar~~sanki ilk kez ele ahnm~~ças~na tart~~maya
yelteniyorlar. Asl~ nda bunlar hiçbir ~ey bilmemektedirler.
Laiklik tarihsel bir zorunlu~un sonucudur. ilerleyen zamanla
dinsel yarg~lara yeni bir geni~lik tan~ma zorunlu~unun sonucudur.
Ke~ke bu zorunlar olmasayd~~da insanlar, Müslümanlar, Asr-~~ saadetteki (Peygamber ça~~ ) gibi ahlaksal bir ya~am içinde bulunsalard~. Anlat~ld~~~~gibi kurtla kuzu, birbirine zarar vermeden ayn~~yer-
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de kalabilselerdi. Ke~ ke din ad~ na her yerde ve her zaman bunca
cinayet i~lenmeseydi de hayallerde ya~at~lan ve özlem duyulan bir
dünyada ya~ay~ p gitseydik. Tarih bize bunun olanaks~zl~~~n~~kan~tlam~~~bulunuyor.
Ülkemizde laikli~in uygulanmas~yla neler kazan~lm~~t~r. Say~s~z
kazançlar~m~zdan birkaçm~~ an~msatal~m: Vicdanlar~= esenli~e kavu~mu~tur. Art~k hiç kimse, Tanr~~ ad~na istedi~i gibi as~p kesemiyor. Tanr~~ ile kul aras~ na kimse giremiyor. Herkes istedi~i zaman
istedi~i yerde, istedi~i gibi ibadetini yapabilmektedir. Kimse kimseyi dinsel inançlar~ndan ötürü k~nayam~ yor, horlayam~yor. Din
politikaya araç yap~lam~yor... Pozitif bilimlere bid'attir diye kimse
sald~ram~yor. Ba~~ms~z dü~ünceye sayg~~gösteriliyor. Din, müteâ1
(yüce) bir gerçek olarak ki~ilerin vicdanlar~nda yer al~yor.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde hatta daha sonra uzun süre
laikli~in bu sonuçlar~ ndan hiçbir ödün verilmemi~ti. Ancak, çok
partili döneme girilece~i s~rada halk avc~s~~yöneticiler ve politikac~lar,
geçmi~~dönemi de kötüleyerek, devrimin bu en önemli rüknünü soysuzla~t~ rmak için ellerinden geleni yapm~~lard~ r. Yine insanlar~n
vicdanlar~na musallat olmaya ba~lam~~ lar, yine mezhep kavgalar~n~~
k~~k~rtm~~lar, yine ö~retim birli~i yasas~n~~ve anayasay~~hiç çekinmeden çi~nemi~lerdir.
~imdi s~ras~~gelmi~ken Islam kurallar~ndan, bunlar~n olu~mas~ndan, sonra da bozulmas~ndan söz edelim:
islaml~~-'~n temel ta~~, Peygambere yirmi üç y~lda gerektikçe ayet,
ayet ya da parça nazil olan Kur'and~r. Bunun yan~nda Peygamber'in
Kur'anda belirtilenlerle hiçbir zaman çat~~mayan ya~am~~ve sözleridir.
Hz. Muhammed Kur'anda "üsve-i hasene" (en iyi örnek) olarak
gösteriliyor. O halde islamiyetin ilk kurulu~~döneminde Kur'an ve
Peygamberin ya~am~~bütün toplumsal gereksinmeler için yeterli idi.
Müslümanlar bu döneme asr-~~saadet derler. insanlar~n birbirlerine
özveriyle ba~l~~olduklar~, ba~kalar~n~n ç~karlar~n~~ kendi ç~karlar~na
ye~ledikleri, kurtla kuzunun yan yana geçindi~i kabul edilen bir dönemdir bu. Ne vakit saf islaml~~a bir dönü~~dü~ünülse Hz. Peygamber ça~~~ammsan~r, o günlerin içtenli~i, dostlu~u, yak~nl~~~~hayal edilir. Bunlar, kimi ko~ullarda abart~l~r, böylece Müslümanl~kta bir Asr-~~
Saadet romantizmi canlanm~~~olur. Bu romantizm, Müslümanlara
bir co~ku ve bir huzur verir.
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Dinsel ya~am~n amac~, asr-~~saadete dönmektir. Hz. Muhammet
sa~l~~~nda site sava~lar~~ küçük küçük gazalar yapm~~~büyük fetihler
yapmam~~t~. As~l sorunlar, Hulefây~~Râ~idin ve ondan sonraki dönemde ortaya ç~km~~t~r.
Peygamber kendi ko~ullar~~içerisinde ayetlere ayk~r~~dü~meyecek
biçimde belli bir davran~~~içinde bulunurdu. Bu nedenle büyük
güçlükler yoktu, kimi durumlar olsa dahi, Hz. Muhammet, ho~görülü,
geni~~görü~lü bir ki~ili~e sahip oldu~u için, ko~ ullara göre sorunu
uygun ve iyi bir biçimde çözümlerdi. Gerekti~inde yamld~~~n~~anlarsa önceki karar~n~~ de~i~tirebilirdi.
Ortaya ç~ kabilecek komplikasyonlara kar~~~önceden ya da vaktinde önlemler al~r, hiçbir çapra~~kl~~a yer vermezdi.
Dünya i~lerinde halk~~zaman zaman kendi hallerine b~rak~r,
onlar~n deneylerine ve bulu~lar~ na önem verirdi. Bunun için bir
örnek vermek isterim:
Bir gün adam~ n biri Medine'de bir hurma dal~n~~buduyormu~.
Peygamber bunu görünce, "O dal~~kesme, gölge yap~ yor" demi~.
Tabii adamca~~z da Peygamber'in buyru~una uyarak dal~~budamaktan vazgeçmi~. Ertesi y~l a~aç beklenen ürünü vermemi~. Bunun
üzerine adam: "Ya resulallah, sen kesme dedin, kesmedik ama,
bekledi~imiz ürünü de alamad~k" demi~ . Hz. Peygamber o zaman
~u yan~t~~vermi~. "Siz dünya i~lerinde benden daha bilgilisiniz." Sahih-i Müslim. Yani sen yine bildi~in gibi hurma dallar~n~~kes, demi~~
oluyor.
Hz. Muhammet, çe~itli sorunlarla kar~~la~~ld~~~nda iyi ve do~ru
kararlar verilsin, toplumun gereksinimleri kar~~lans~n, diye içtihada
kar~~~çok ho~görülü bir tav~r tak~nm~~t~r. Müslümanlar~ n aralar~nda
uygar bir biçimde tart~~~p do~ru bir sonuca varmalar~n~~istemi~tir.
"Ya benim ümmetimin bir sorun kar~~s~ nda fikir dala~malar~na
dü~meleri, geni~lik ve ferahl~k yarat~ r" demi~tir. Nam~k Kemal bunu:
"Bârika-~~hakikat müsademe-i efkârdan do~ar" ya da "ç~ kar âsâr-~~
rahmet ihtilâf-~~re'y-i ümmetten" biçiminde formülle~tirmi~tir. Hz.
Muhammet, dinde çe~itli görü~lerin tart~~~larak bir sonuç al~nmas~ na
yani, çaba ve tefekkürle bir içtihada var~lmas~ na o denli önem vermi~tir ki, var~lan sonuçta yan~lana bir sevap, do~ruyu bulana da iki
sevap verilir, diyecek kadar ileri gitmi~tir. Bu da ~slaml~~~n dar bir
çember içerisinde s~k~~mas~m bir kerteye de~in önlemi~~oluyordu.
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Dört halife döneminden sonra dinsel kan~tlar~n kaynaklar~na
ikisi daha kat~lm~~t~r.
Bir müslüman her çe~it sorunu ya I. kitaba (Kur'an) ya da 2.
sünnet (Peygamberin sözleri ve ya~ay~~~) göre düzenleyecektir. Bu iki
ana kaynak toplum geli~ip büyüdükçe art~k gereksinimlerini kar~~lamaz olmu~tur. Böylece, dinsel kan~tlar (edille-i ~er'iye) a üçüncü
ve dördüncü olmak üzere iki kaynak daha kat~lm~~~oldu: 3. K~yas
4. Icmâ. ~slamda k~yas dönemi H. oo - 3oo y~llar~~ aras~d~r. K~yas
sorunlar~n çözümünde bir hayli rahatl~k sa~lam~~t~r. F~k~h dilinde
k~yas, Kur'anda ve hadiste olmayan her hangi bir konunun, bu iki
kaynakta bulunan bir benzerine k~yaslanarak sonuca varmakt~r. Bu da
insan~~ ço~u zaman yan~lg~ya götürebilir. Kimileri, özellikte ba~ta
Mevlana olmak üzere mutasavv~flar, k~yasa kar~~~ ç~ km~~lard~r. Ilk
k~yas~~yapan Iblis olmu~tur diye bu yöntemi benimsememi~lerdir.
Dördüncü kan~t olan /cmâ-t Ümmet ise, K~yas'a göre daha tutarl~d~r. Bir sorunun çözümlenmesinde k~yas da yeterli olmuyorsa, o
vakit halk~n yarar~, örf ve adetler gözönünde bulundurularak bir karar
verilir. Burada halk oyunun e~ilimi dinsel kurallar yerine geçiyor,
demektir ki, bu önemli bir a~amad~r.
Dinde rahatl~k ve kolayl~k sa~lamak için konulmu~~olan k~yas ve
ictihat, kötü ve ç~karc~~ ellerde dinin safl~~~n~n bozulmas~na kitab~na
uydurma yollar~n~n aç~lmas~na neden olmu~tur.
~imdi akl~m~za ~öyle bir soru geliyor. Acaba teokratik bir devlet,
ba~ar~~sa~layabilmi~~midir? Ya da uygar ve ça~da~~bir devlet olabilmi~~midir?
Geçmi~teki örnekler incelendi~inde buna kelimeyle evet, demek biraz güçtür. Belki tek tük kimi iyi diyebilece~imiz örnekler,
özveriler, ahlaksal davran~~lar gösterilebilir, ancak bunlar beklenen,
umulan genel sonuçlar de~ildir. Din, yönetim ve politikaya kar~~~ nca
ister istemez Tanr~~ad~na söz söyleyen, karar veren birtak~ m ayr~cal~kl~~insanlar s~n~fi ortaya ç~kacakt~r. Bat~daki Engizisyon mahkemelerini yürüten ve günahs~z insanlar~~yüce bir varl~k ad~na ate~e
atan insanlara benzeyen bir din s~n~f~~bizde de olu~mu~tur. Günün
iktidarlar~n~n ve kendilerinin ç~karlar~na uygun olarak din ad~na
verdikleri ço~u kararlar, tutuculu~a, gericili~e hatta ac~mas~zl~~a
araç olmu~tur. Gerçi Islaml~ kta ayr~~bir din s~n~f~~ yoktur. Ama ça~lar
boyunca böyle devlet yönetiminde etkin ayr~cal~kl~~toplumlar gerçekte
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varolmu~tur. Her ne denli Cevdet Pa~a böyle bir din s~n~f~n~n
olmad~~~n~, olamayaca~~n~~çok inand~r~c~~kan~tlarla savunmu~sa da,
bu savunma tarihsel gerçeklere kar~~~geçerli say~lamaz. Nerede bir
dinsel yönetim varsa orada dinsel bir s~n~f~n olu~mas~~ do~ald~r.
Kur'an'da her ne denli: (sizin içinizde Tanr~~kat~nda en de~erliniz mütteki olan~mz yani Tanr~'n~n buyruklar~na, din yasalar~na
en çok ba~l~~ olanlar~n~z) deniliyor ve dine göre herhangi ayr~cal~kl~~bir bölük insan~n olmad~~~~aç~kça belirleniyorsa da, bir din
suufi, bir ilmiye s~n~fi, bütün ~slam devletlerinde özellikle Osmanl~larda son derece etkindir.
Bu s~n~f~n yeti~me biçimi, a~ama s~ras~~ ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~
hocam~z~n yazd~~~~ilmiye Te~kilat~~ adl~~kitab~nda da en iyi bir biçimde
görülüyor. Mekke, Medine, Edirne, ~stanbul... kad~askerlikler ve
sonunda ~eyhülislâml~ k... hep bunlar apayr~~bir s~n~f olmu~, a~ama,
a~ama yükselmi~ler, kendi a~amalar~na göre devletin yönetiminde
çok önemli görevler alm~~lard~r. Müftülerin ~eyhülislâmlar~n fetvalar~~son derece ibret vericidir. Söz gelimi pozitif bilimlerin geli~mesine
engel olan fetvalar~~dü~ünelim: Bat~dan üç yüz y~l sonra bize matbaa
geliyor. Kimi insanlar, matbaa dine ayk~ r~d~r diye gürültü ç~ karmaya
yelteniyor. Daha önceki belli bir bölük esnaf geçimini yaz~~ve kitaptan sa~l~yordu. Elle yaz~~yazan hattatlar, mürekkep, kalem, ka~~t
cilt, tezhip yapanlar... gibi. Matbaa do~al olarak bunlar~n geçimlerine zarar verecekti. Gerçekte matbaa bu i~lerle u~ra~anlar için bir
ekonomik sorun ortaya ç~kar~yordu. Fakat her zaman oldu~u gibi buna
dinsel bir görünüm verilmek isteniyordu. Bu bir kâfir icad~yd~. Matbaada kitap basmak caiz olamazd~. Gösteri yürüyü~leri yap~ld~, halk
k~~k~rt~lmak istendi. Hattatlar, divitlerini, kalemlerini, her çe~it yaz~~
gereçlerini tabutlara koyarak Beyaz~t'tan sahaflar çar~~s~ndan geçtiler.
Sonunda Padi~ah'a ba~vuruldu. Padi~ah, her vakit oldu~u gibi
~eyhülislâmdan fetva isteyecekti. H. 1141 (~~729) tarihli ve ilk matbaada bas~lan kitap olan Vankuli Lugat~~(S~hah-~~Cevheri Tercümesi)
adl~~kitab~n ba~~na konulan ve üzerinde "Mucibiyle amel oluna"
ba~l~~~~bulunan fetva sureti ve buna dayal~~ padi~ah buyru~u son
derece ilginç ve ibret vericidir:
Sûret-~~ Hatt-~~Humayün
Süret-1 Emr-i ~erif
Miicibince Amel Oluna
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K~dvetü'l-emacid ve'l-a'yân Mektübi-i Sadr-~~ azami hulefâs~ndan Said ve Dergah-1 muallâm müteferrikalar~ndan Ibrahim
Zeyyede mecdühümâ tevki-i refi-i Hûmâyün vas~l ol~cak malûm ola ki
çün revab~t-~~devam-1 luyam-~~kavânin-i din ve devlet ve zavabet-~~
k~vram-~~nizam-~~mülk ü millet ve zapt rabt-~~tevaril~~ü ahbâr ve
h~fz u harâset-i maarif ve âsâr sebt ve tahrir-i kutub u sahâif ve kayd u
tahrir-i devavin-i leta~f ile müyesser ve i~aat-~~enva-~~ulûn~~ve utaritasar-~~funûn teksir-i kutub ile mukadde idu~i müsellem ve mukarrer
olma~la tulu-~~ ~ems-i din-i Muhammedi ve zuhr-~~ teba~ ir-i subh-~~
millet-i Ahmedi Sallablahu tasla aleyhi vesellemden beru ulemâ-i
din-i mübin ve fuzala-~~ muhakkikin kesserahumullahi Tel ila
Yemi'd - din zabt u h~mayet-i ayat-~~Kur'ânniyye ve h~fz u s~yanet-i
ahadis-i nebeviyye ve sair maarif-i yakiniyye içün tedvin-i sahâif ve
tastir-i kütüb-i uhim ve maarif eyleyüb ve kezalik lugat-~~Arabiyye
ve Fars~yye ve maârif-i aiye ve h~kemiyye ve sair fünün-i cüz'iyye
ve havâid-i külliyye zabt ve ifade ve teallüm ve istifadesi dahi kütüb
ve tahrir ve tedvin ve tastir ile husül - pezi olma~la neyl-i ucur-~~
dunyeviyye ve uhraviyye ve ihraz-~~seâdet-i edebiyye içun te'lif-i
kutub-i ilmiyye ve tedvir-i suhuf-i maârif-i cüz'iyyeden dahi hali
olmayub lakin murur-~~eyyâm ve ihtilafat-~~edvâr ve e'vam ile Cengiz-i fitne - engiz ve hülâgu-y~~bi-temyiz huruclar~n ve memleket-i
Endülüs'e fecere-i Efrenc istilas~nda vesâir vak~~olan kurub ve k~tal
ve harik esmalar~nda ekser-i musannefât urza-~~ziya ve telef olma~la
elzem memâlik-i Islâmiyyede Kamus ve Cevheri ve Lisanül-Arab ve
cild ve hacmi
Vankulû ve kutüb-i tevârih ve müseh-~~
kebir olan museh-i 'anma nadir ve zümre-i küttâb ve müstensihimin
dahi kusür-~~himmet ve rehavetlerinden masi yazma~a ra~bet itmeyüb ve yazd~klar~~nuseh dahi habt u hatadan - hali olmamakla
nedret-i kutub ve sekamet-i nu~eh talebe-i ulûm ve ra~abe-i maarif
ve fünûnun usret ve me~ akkatlerine bais ve bâdi olub ve emâl-i
senaiyyeden basma san'at~~ vücûh-~~denânire sikke-i hasene darb~~
ve rûy-~~sahifeye migin-i yemin tab'~~gibi bir nev kitabetden ibaret ve
fenn-i basmada husüle gelen kütübün ebarat~~ ~yam ve bir cild kitab
yaz~ lmak zahmetiyle basma fenninde nice bir cild kütüb-i sahiha
husule gelece~i nümâyân olub kalilu'l - me~akka ve kesiül - menfaa
bir san'at-~~mergübe oldu~u mefkûmum havi bir risâle-i beliga te'lif
ve iv~a ve menâfi-i kesiresin ta'did ve ihsâ ve fenn-i mezkürda sizin
mehâretimiz olma~la leva= ve mesârifin i~tiraken görüle tedârik
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etmeniz ile eyyam-~~seâdet - ~ktirâm~nda bu san'at-~~garibenin veray-1 hafadan mansama-~~zuhurda cilveger olmas~yla âmme-i ehl-i
Islam~n ila yevmi'l - k~yam istirlab-~~ deavat-~~hayriye - yelerine
bis olma~~~çün f~ k~h ve tefsir ve hadis-i ;erif ve kelâm kitablar~ ndan
maada lugât ve tevareh ve t~b ve fünuün-~~ h~ kemiyye ve hey'et ve
ana tâbi co~rafya ve memâlik ve mesâlik kitablar~~ bas~lmak bab~ nda
izn ve ruhsat-~~ padi~âhanemi iltimâs eylemeniz ile risâle-i mezkâre
e'leme'l - ulemâ il - mütebahhirin efdalü'l - fudalâ~'l - müteverri'in
bahr-~~zehhar-~~ ulüm ~etâ ve yenbü.-1 enbü-1 mesâil ve fetvâ
ve labis-i libas-~~ vera'u takva hala ~eyhu'l - islam ve Muftiyyu'lenâm Mevlana Abdullah Edâmallahü tel fezailehuya irsal ve basma
san'atinde mehâret iddia eden Zeyd, lugat ve mant~k ve hikmet ve
hey'et ve bunlar~ n emsali ulûm-~~liyede telif olunan kitablar~n huruf
ve kelimat~n~n suretlerini birer galube nak~~idüb evrak üzerine basma~la ol kitablar~n misillerini tahsil iderim dise Zeyd'in bu vechile
amel-i kitâbete mübâ~eretine ~er'ab ruhsat var m~d~r? Deyu istiftâ
olundukta basma san'at~nda mehâreti olan kimesne bir musahhak
kitab~n huruf ve kelimat~n~~ kal~ba sahihan nak~~idüb evraka basma~la zaman-~~kalilde bilâ me~âkka nüseh-~~kes~re has~la olub kesret-i kütüb rakis-~~behâ ile temellüke bais olur bu vechile faide-i
azimeyi mü~temil olma~la ol kimesneye müsaade olunub birkaç alim
kimesneler sureti nak~~olarak kitab~~ tashih içün tayin buyurulur
ise gayet müstahsene olan umûrdan olur deyu iftâ eyledü~ünden
mâadâ zahr-~~risâlede kalem-i hikmet - tev'emi ile takr~z etmekle
mevlana-y~~ mü~ârun ileyhin fetvâ-y~~ ~erifeleri mucibince milsaade-i
hümâyunûn erzard k~l~nub ve sûreti nak~~olacak bu~at ve mant~k
ve h~kmet ve hey'et ve bunlar~n emsali ulûm-~~ekiyyede te'lif olunan
kitâblardan sureti nak~~olacak kitab~~tashih içün ulema-y~~muhakkikin ve fuzela-y~~müdakk~ k~nden ulüm-~~ ~er-~yye ve fünf~ n-~~liyyede
meharet-i kamileleri olan akzal - kuzatil - müslimin ~stanbul kad~s~~
Mevlana Ishak ve sab~ kan Selanik Kad~s~~Mevlana Sahib ve sab~ kan
Galata Kad~s~~ Mevlana Es'ad zeyyedet fezâilehüm ve me~ayih-i
kiramdan k~dvetü'l-ulemai'l-muhakk~k~n Kas~m Pa~a Mevlevihânesi
~eyhi Mevlana Mûsa Zeyyede elmehu memûr ve tayin olunmu~lard~r. Indi zikrolunan kütüb-i bu~at ve mant~ k ve hikmet ve hey'et
ve bunlar~n emsali Ulüm-~~Eliyede te'lif olunan kitablardan süreti
nak~~~olunacak kiyab~~Mevlanaya mumâileyhine tashih ittirdükten
sonra vech-i me~rüh üzere san'at-~~merkumeyi maiyyet ile amel ve
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icra ve bu vechile kütüb-i mezkürenin teksirine cidd-i evfâ eyleyüb
velâkim san'at-~~merkume ile husule gelen kütüb-i sahlha olmak
üzere ziyâde ihtimâm ve habet u hatâ bulunmakdan be-gayet ittika
eyleyesiz ~öyle bilesiz alâmet-i ~erife i'timâd lulas~z tahriren fi evâs~t-~~Zilka'de sene tis'a ve selüsine ve mie ve elf bi-mekam~~mahrüseti
kostant~niyye
Süret-i Fetvâyy~~ ~erife
Basma san'at~ nda mehâret iddia eden Zeyd, lugat, mant~ k ve
hikmet ve hey'et ve bunlar~n emsâli ulüm-~~eliyyede te'lif olunan
kitâblar~n huruf ve kelimât~-n~n suretlerini bir kal~ba nak~~idüb evrak
üzerine basma ile ol kitablarm misillerini tahsil iderim dise Zeydin
bu vechile amel-i kitâbete mübâ~eretine ~er'an ruhsat var m~d~r?
Beyan buyruldu.
El - cevab Allahü âlem basma san'at~ nda mehâreti olan kimesne
bir musahhah kitab~n hurüf ve kelimat~m bir kal~ba sahihan nak~~
idüb evraka basma& zemân-~~kalilde bilâ me~akka nüseh-~~kesire has~la olub kesret-i kütüb rahis-i behâ ile temellüke bis olur bu vechile
fâide-i azimeyi mü~temil olma~la ol kimesneye müsâade olunub
birkaç âlim kimesneler süreti nak~~olacak kitab~~tashih içün ta'yin
buyurulu ise gayet müstahsene olan ümürdan olur.
Ketebehu Abdullahi'l-falur
Ufiye anhu
Bu belgeyi oldu~u gibi vermek istedik. O günün ko~ullar~~içersinde bir zümreyi memnun etmek için hangi yollara ba~vuruldu~unu
göstermesi bak~m~ ndan çok ilginçtir. Yüksek bilimler, âliye tefsir,
hadis, filuh, kelâm gibi. Bunlar asl~ nda erbab~~tarafindan korunmakta
eli'ye
imi~. Bunlar~n matbaada bas~lmas~ na gerek yokmu~.
(âlet bilimleri), lugat, dilbilgisi, co~rafya, tarih, gökbilim kitaplar~~
gibi kitaplar bas~labilirmi~. Bir süre geçtikten sonra Kur'an'da, tefsir de, hadis de... hepsi bas~ld~ . Niçin o zaman caiz de~ildi? Sonra
niçin câiz oldu? O gün bu konu belli bir s~n~f~n ç~karlar~na kar~~~idi.
Fetva o yolda verildi. Yani, dinsel yarg~lar bu amaç için kullan~ld~.
Onun için bu ibret verici belgeyi oldu~u gibi verdik.
~imdi bir de siyasal ç~ karlarla ilgili olarak verilen dinsel kararlar~~bir iki örnekle göstermeye çal~~al~m:
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Geçmi~te Anadolu'da ya da öbür Islam ülkelerinde birtak~m
sC~fi liderler, ~eyhler vard~. Bunlar~n bir k~sm~~etkinlik kazanm~~lar,
halk tarafindan çok sevilmi~ lerdi. Yönetimi elinde bulunduranlar,
bu ünlü ki~ilerden her vakit çekinmi~lerdir. Onlardan kurtulmak
için en kolay yol, onlar~~dinsizlilde suçlamak, ~eyhülislâmlardan bu
yolda fetva yani, dinsel hüküm almakt~ : Sözgelimi, XIV. Yüzy~l~ n
ünlü co~kulu ~airi Seyyit Nesimrnin ya~ beg gününde fetva ile derisi
yüzülerek öldürülmesi gibi. (Bu konuda uzun bir incelememiz 1970 ve
197 ~~ y~llar~~ Türk dili Belleten'inde yarmlanm~~ t~r). Bunlar dini
araç yapmak, bu etkin ki~ileri kâfir, mülhid, z~nd~ k, diyerek yok etmek için oynanan bir oyundur.
Ba~ ka bir örnek daha verelim: XVI. Yüzy~lda Istanbul'da meltm~~ Hamzavi ~eyhlerinden Ismâil Ma~ uk adl~~ bir ~eyh vard~r. Bu
co~kulu ki~i, o günün Istanbul'unda halktan ve ayd~nlardan birçoklar~n~~çevresinde toplam~§ ve kendine ba~lam~~t~ r. Istanbul ve Edirne'de birçok müritleri varm~~ . Etkisi, askerler özellikle s~ pâhiler aras~nda da epeyce yay~lm~~ . Sonunda H. 935'de on iki müridiyle
birlikte Atmeydan~ n'da Çukur Çe~me'nin üstünde idam edilmi~ tir
Hem de kimin fetvas~yla? Osmanl~~bilginlerinin en önde gelenlerinden, yüzlerce yap~ t ve risâle yazm~~~olan Ibni Kamâl'in fetvas~yla.
Ismail Ma~ukrnin müritleriyle birlikte öldürülmesi üzerine birçok
a~~tlar yaz~lm~~, toplum içerisinde birtak~ m dedikodular, homurdanmalar oluyor. Bunun üzerine Ibni Kemâl'in ö~rencisi ve ondan
sonra ~ eyhülislâm olan ünlü bilgin, tefsir yazar~~Ebussuud Efendi'de
bu dedikodular~~bast~rmak üzere ~öyle bir fetva veriyor: Sab~kan
katlolunan o~lan ~eyh (Ismail Ma~ ilki) zulmen katIolundu diyen
zeyd'e laz~m olur? El-cevap: An~ n mezhebinde ise katlolunur. Ebussuud 2 .
Bu fetvalar~~verilen ki~iler, ~öyle böyle ki~iler de~illerdi.
Adlar~~dillere destan olmu~, takva sahibi, dindar, birçok yap~tlar~~
olan ünlü bilginlerdi. Fakat, verdikleri pek çok tutars~z, lurc~l~~a
araç olan bu gibi tutars~ zl~klarla dolu fetvalar, önyarg~s~z olan herkesi
~a~~rtabilecek niteliktedir.
~imdi bir de hile-i ~er-iye konusuna bakahm. Hile ve ~er' yani,
din ve hile. Bu iki sözcü~ün bir arada dü~ ünülmesi kadar insan~~
Abdülbaki Gölpmarh, Melamilik ve Melâmiler, Ist. Devlet Mat. 1931. S. 48.
2 Fetvâ-y~~Ebus - Suud, s. 268 Millet Kütüphanesi.
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~a~~rtan bir ~ey olamaz. Faizcilik ve tefecilik Islam dininde hem âyetle,
hem hadisle kesin olarak yasaklanm~~t~r. Kur'anda: "Ribâ (faiz)
yiyen kimseler, ~eytan çarpan kimse nas~l kalkarsa öyle kalkarlar,
bu i~te onlar~n (bey t~pk~~ribâ gibidir) demeleri yüzünden. Oysa
Allah bey'i helal k~ld~, ribay~~haram... Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve riba hesab~ndan kalan fazlay~~ b~rak~n, e~er gerçekten müminlerseniz. Yok e~er yapmazsan~z, o halde Allah ve resülünden mutlak bir harp olunaca~~n~~ bilin ve e~er teybe ederseniz
resülmalleriniz sizindir..." (II, 275-279). Hadiste de ~öyle deniliyor:
"Resülüllah, riba yiyen, yediren ve bu akdi yazana ve her iki
tarafin tamklar~na lanet etti ve bütün bu kimselerin (günahta) e~it
olduklar~n~~söyledi, demi~tir". (Müslim)
Bu aç~ kl~k kar~~s~nda i~i kitab~na uydurarak faiz alm~~lard~r.
Bu hile-i ~er'iyeye de muamele-i ~er'iyye ad~~vermi~lerdir. Hatta
bunu ele~tirenler de cezaland~r~llyor. A~a~~daki fetva suretini birlikte okuyal~m: "Zeyd, Amr'den bir akçe isteyüb, onun on bir üzerine
bin akçe alub Amr kaftan~n~~ç~karub Zeyd'e yüz akçeye satt~m, dise
Zeyd dahi kabul edüp kaftan~~Bekr'e hibe idüb Bekr dahi kaftan~~
Amr'e hibe eylese bu tank üzere muamele ~er'iye midir?
El-Cevâb: ~er'iyyedir.
Suret-i mezkûrede olan ribh haramd~r, dise ona nesne laz~m
olur mu?
El - Cevab: Muameleleri sahiha al~nacak haram dimemek gerek.
(Ebu's - Suud)".
"Mesele: Ba'z~~hile-i ~er'iyeler Zeyd, hile Tan~-~' y~~aldatmakt~r,
dise ve laz~mgelir?
El-Cevab: Ta'zi-i beli~~ve teeddid-i iman laz~mgelir.
Ahmet (Ibni Kemal)".
Görülüyor ki Osmanl~~Imparatorlu~unda da hile-i ~er'iyye
yoluyla faizi helal bir biçime sokmak isteyenleri, "Allah'~~aldatma~a
kalk~~mak"la suçlayanlar bulunmu~tu3. Bunlara kar~~~da yine önlemler
almak Ibni Kemal gibi en büyük din adamlar~na dü~üyordu, daha
bunlar gibi öyle dinsel yarg~lar (fetvalar) vard~r ki, çe~itli fetva dergiProf. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Din ve Devlet ili~kilerinin Tarihsel
geli~imi, Cumhuriyetin 50. y~ldönümü Semineri - Seminere sunulan bildiriler.
T. T. K. 1975, s. 72-74.
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lerini doldurmu~tur. Içlerinden bir oranda ay~klananlar~~günümüzde
yeni Türk harfleriyle Ebussuud Efendi'nin fetvalar~~ve ggg fetva adlar~yla yeni Türk harfleriyle yarmlanm~~t~r. Bunlar~~bile gözden
geçirmek biraz olsun bir fikir verebilir.
Toplumumuza düzen veren bu fetvalar~n en ilginçlerinden biri
de kurtulu~~Sava~~m~z sonras~nda yurdu i~galcilerden, vatan hainlerinden, emperyalistlerden kurtarmak için her türlü yoksunlu~a gö~üs
geren, can~n~~ di~ine takarak sava~an yurtseverleri halifeye, devlete
kar~~~ayaklanm~~~ ~akiler gibi diyerek dü~manlar~m~z~n istekleri
yönünde verilen fetvalar da hainli~i zorunlu k~lan çok önemli bir
belgedir. Bu belgeyi gelecek ku~aklar~n ibretle okuyup de~erlendirmeleri için oldu~u gibi vermekte yarar görüyorum:
Fetva-y~~ ~erife sureti
Sebeb-i nizam-~~âlem olan Halife-i Islam Edame'llahu Teala
hilâfetahu ila yevmi'l-k~yam Hazretlerinin taht-~~ islâmiyede baz~~
e~has-~~ ~erire ittifak ve ittihâd ve kendilerin rüesâ intihâb iderek
tebâ-i sacl~ka-~~ ~ahaneyi habl ve tezvirat ile i~fal ve idlâle ve bila
emr-i li ahâliden asker cem'ine k~yam idüp zâhirde askeri iâ~e ve
techiz behanesiyle ve hakikatde cem'-i mal sevdasiyle h~laf-~~ ~er-i ~erif
ve mugayir-i emr'i münif bir tak~m garamat ve vergiler tarh ve tevzi ve
enva-~~tazyik ve i~kencelerle nas~n enval ve e~yas~n~~ gasb ve garet
ve bu vechile ibadullaha zulmü i'tiyâd ve tecrime cesaret ve memâlik-i mahrüsenin ba'z~~kura ve bilad~na hücum ile tahrib ve hâk ile
yeksân ve tabaa-i sacl~kadan nice nüfus-~~ma'sümeyi kall ve itlâf ve
dima-~~mahkuneyi sevk ü ~rka itdikleri ve cânib-i emira'l mümininden mansub ba'z~~memûrin ~lmiye ve askeriye ve mülkiyeyi hod-behod azl ve kendi hem - 'Alarm~~nasb ve merkez-i hilafet ile memâlik-i
mahrûsenin muvasalat ve münakalat ve muhaberat~m kat ve taraf-~~
devletden sad~r olan evarnirin icras~na men' ve merkezi di~er memalikden tecrid ile ~evket-i hilafeti kesr ve tevhin kasd ederek makam-~~
mualla-y~~imamete ihânet etmekle tat-i imâmdan huruc ve Devlet-i
Aliyyenin nizam ve intizam~n~~ve biladen asayi~ini ihlal ne~r-i erâcif ve i~aa-i ekazib ile nas~~fitneye saik ve sâi-i bil-fesad olduklar~~
zâhir ve mütehakk~k olan rüesa-i mezburin ile e'van ve etbal ba~~ler
olup da~~lmalar~~hakk~nda sad~r olan emr-i Miden sonra hala ~nad ve
fesadlar~nda ~srar iderler ise mezburlar~n habasetlerinden tathir-i
bilâd ve ~err ü mazarratlar~ndan tahl~s-~~~bad vacib olub nass-~~kerimi
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mucibince katl ve k~talleri me~ rû ve farz olu mu? Beyan buyurula.
El-Cevab : Allahü Teala a'lem olur.
Ketebehü'l-fakir Düri-zade
es-Seyyid Abdullah
Ufiye anhumâ.
Bu surede memâlik-i mahruse-i ~ahanede harb ve darb~~kudretleri
bulunan müslümanlar imam-~~Adil Halifemiz Sultan Muhammed
Vahideddin Hn Hazretlerinin etraf~nda toplanub mukatele için
vaki' olan davet ve emrine icabet ve bu~at-~~mezburun ile mukatele
etmeleri vâcib olur mu? Beyan buyurula.
El-Cevâb: Allahu Teala a'lem olur.
Ketebehü' fakir
Durri-zade Es-Seyyid Abdullah
Ufiye anhumâ
Bu suretle Halife-i mü~ artin ileyh Hazretleri taraf~ ndan bu~at-~~
mezburun ile mukatele için ta'y~ n olunan askerler mükateleden imtina ve firâr eyleseler mürtekib-i kabire ve as~m olub dünya'da ta'z~r-i ~edide ve ukbâda azab-~~elime müstahak olurlar m~ ? Beyân
buyurula.
El-Cevab : Allahü Teala a'lem olurlar.
Ketebehü'l-Fakir
Durri-zade Es-Seyyid Abdullah
Ufiye anhumâ
Bu suretde Halife'nin asakirinden ol~b da bu~at~~ katl idenler
gazi ve bugat taraf~ ndan katlolunlar ~ehid ve musab olurlar m~?
Beyan buyurula
El-Cevab : Allahu Tealâ a'lem olurlar.
Ketebehü'l-Fak~r
Durri-zade Seyyid Abdullah
Ufiye Anhumâ
Bu suretle bu~at ile muhabere hakk~nda sad~r olan emr-i Sultaniye itâat etmeyen müslümanlar as~m ve ta'z~r-i ~er'iye müstahak
olurlar m~ ? Beyân buyurula.
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El-Cevab: Allahu Tealâ a'lem olurlar.
Ketebehu'l-fakir
Dürri-zade Es-Seyyid Abdullah
Ufiye anhumâ

Burada görüldü~ü gibi yurdu kurtarmak için her çe~it özveriye
katlanan Anadolu hükümetinin yöneticileri için be~~ayr~~fetvâ al~ nm~~t~r:
~~. Müslüman halk~~ ezdikleri e~kiyal~ k ettikleri Halifeye itaats~zl~kta bulunduklar~~ için bunlar~n öldürülmelerinin din yönünden
farz olu~uyla ilgili.
Yurtta sava~a gücü yetenlerin ve ça~r~ya kat~lmas~~Halifenin
çevresinde toplan~p bu e~kiya ile sava~malarm~n vacib oldu~u.
Bu e~kiya ile sava~maktan kaçmanlarm büyük günah i~lediklerine ve bunlar~n dünyada cezaya ve âhirette azab-~~ elime lay~ k
oldu~una dair.
Vuru~maya girip de bu e~kiyay~~ vuranlar~n gazi ve bu e~kiya
taraf~ndan öldürülenlerin ~ehit olacaklar~na dair.
E~kiya ile sava~~hakk~ndaki Sultan'~n buyruklar~na itaat
etmeyen Müslümanlar günahkâr ve ~er'i cezaya lay~k olduklar~na
dairdir.
~~te o günün Istanbul'undaki emperyalistlerin oyunca~~~olan
Padi~ah'Ia onun kukla hükümeti bu sözde dinsel yarg~lara dayanarak
ulusal direnmeyi durdurmak istemi~tir.
Size soruyorum. En son ve en geli~mi~~din olarak bildi~imiz
Müslümanl~k, ülkeyi yabanc~lar~n, emperyalistlerin, Türk ve ~slam
dü~manlar~n~n buyru~una nas~l terkedilir? Karde~i karde~e vurdurmaya nas~l araç yap~labilir? Nas~l vatan hainlerinin yan~nda, yurtseverlerin kar~~s~nda olabilir? Buna ak~l erdirmek olana~~~var m~d~r?
O halde aç~kça görülüyor ki, din belli bir s~n~f~n elinde her türlü
kötülükleri yapmak için bir araç olmu~tur. Kutsal olan dinin ve dinsel
yarg~larm bu ki~ilerin kötü, ahlak d~~~~ve yurt ç~karlar~na ters dü~en
niyetlerine araç olmaktan kesin olarak kurtar~lmas~~gereklidir ve
zorunludur.
Ancak burada bidatlarla ve pozitif bilim dü~manl~~~yla ilgili
bir kaç söz söylememiz de gerekecektir.
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Bid'at, Hz. Muhammet zaman~nda olmayan, yap~lmayan ~eylerdir. Bunlar da bid'at-~~hasene (iyi bid'atlar), bid'at-~~seyyie (kötü
bid'atlar olarak ikiye ayr~l~r. Örne~in, elek, kalbur, çatal ka~~k,
hatta munare gibi ~eyler iyi bid'atlerdendir. Ancak, din s~n~fi: "Her
bid'at dalâlet (sap~kl~k)t~r. Her çe~it sap~klar da cehenneme ula~~r".
kural~ndan hareket ederek ne denli yeni bulu~~ve insanl~~a yararl~~
neler varsa bunlar hepsi bid'at s~n~r~~içine al~nm~~~ve kar~~~glülm~~t~r.
Söz gelimi dinine ba~l~~halk~m~z~n yüzy~llardan beri okudu~u,
dinledi~i Birgili Mehmed Efendi'nin Tarikat-~~Muhammediye adl~~bir
yap~t~~ var.
Bu kitab~~okudu~unuz zaman ~a~ar kal~rs~n~z. Bid'at i~leyenin
itikad bak~m~ndan hükmü ~öyle: "Itikatta onu öldürmek gebertmek
gerekir." (~eyh Takuyyiddin, Zübdetü'l- hakay~t).
Abbasi Halifeli~i döneminde felsefe ve pozitif bilimler büyük
ilgi görüyordu. Yunan filozoflar~~hep Arapça'ya çevirttirilmi~~ve ~slamda rönesans dönemi ba~lam~~t~. Önceleri medreseler pozitif bilimlerin ö~retildi~i yerlerdi. Jeolojiden tutunuz da fizik, matematik ve
astronomiye var~ncaya de~in bütün pozitif bilimler dinsel konularla
birlikte bu medreselerde okutulurdu. Nizamiye medreselerinin programlar~nda bu bilimlere yer verildi~ini ö~reniyoruz.
Önceki y~l Say~n Prof. Ayd~n Say~l~~ burada verdikleri bir konferansta Ebbeyrünrnin günümüzden goo y~l önce yapt~~~~fizik deneyleri, enlem boylamla ilgili çe~itli ara~t~rmalar~~bizlere yans~tt~lar,
enlem boylamla ilgili çe~itli ara~t~rmalar~~bizlere yans~tt~lar. Bu örnekleri hepimiz büyük bir hayretle izledik. Fakat ne yaz~ k ki sonralar~~
felsefeye ve pozitif bilimlere kar~~~dü~manl~k ve ba~nazl~ k insan kafalar~n~~kötle~tiriyor. Hz. Muhammed'in ümmetini bilime özendiren
salt ve aç~k sözleri, sonralar~~din bilgini geçinen ki~iler tarafindan
sapt~rd~yor, tümcelerin sonuna "buradaki ilim yararl~~ilim demektir"
tümcesi eklemek "öbür dünyada yarar~~olan din bilgisinin kastedildi~i belirtiliyordu.
Felsefeye kar~~~da olumsuz bir tutumla kar~~~ ç~k~l~yordu. Bir
konu aç~kland~ktan sonra Arapça bir tümce eklenir:
Bütün bu görü~ler, felsefecilerin görü~lerine kar~~d~r.
Felsefeye ve pozitif bilimlere kar~~~ bir medrese do~al olarak
halk~~ortaça~~n karanl~k dehlizlerinde dola~t~racakt~.
Belleten C.LII, 59
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Katip Çelebi de yazd~~~~ Mizamii'l-Hakk adl~~yap~t~nda H. t000
yak~n~yordu.
tarihinden sonra ortal~kta bilimden bir
Kendi gününde birtak~m kimselerin halk~~din ad~na bo~u bo~una
u~ra~t~rd~klar~n~, birbirlerine dü~ürdü~ünü söylüyor. Söz geli~i, Peygamberin anas~~ babas~~Müslüman m~yd~, de~il miydi? Müslümanl~k
Peygambere, k~rk ya~~na girdikten sonra bildirildi~ine göre, bunlara
rahmet okunmah m~yd~ ? Bu incir çekirde~ini doldurmayan sözler
uzun y~llar halk~~u~ra~t~rm~~t~.
Say~n dinleyenlerim, benim yeti~ti~im dönemde hatta bugün de
dine ba~l~~bildi~imiz halk neleri tart~~~yor acaba?
A~a~~~yukar~~buna benzer konular~ ...
Ba~~~ aç~k namaz câiz mi, de~il mi? kerâhat-~~tahrimiye mi,
kerahat-~~tenzihiye mi? filân mescidin imam~~çürüyen di~ine dolgu
yapt~rm~~. Onun guslû sahih mi, de~il mi? Muaviye'ye lanet edilir mi,
edilmez mi? Günümüzde adil halife olmad~~~na göre cuma namaz~~
k~l~nmal~~m~, k~linmamal~~m~ ?
Bu ve benzeri konular, Ülkemizin en uzak kö~elerine dek tart~~~lmaktad~r. Bunlar bizi ortaça~~n gerisine götürecek anlams~z ~eylerdir.
Izninizle birkaç izlenimimi daha sunay~m.
Pakistan ve Afganistan birer Islam Cumhuriyetidirler. Pakistan'da
bilimsel toplant~lar~n oturumlar~~bile kur'an okunarak aç~l~r. Bizim
çocukluktan beri bir e~itimimiz var: Ister inançl~~olal~m, ister olmayal~m, bir yerde Kur'an okunurken toparlan~r, kendimize bir çeki düzen
veririz. Ben orada oturumu yöneten Üniversite rektörünün ayak ayak
üstüne atm~~~umursamaz bir biçimde oturdu~unu görmü~~ve çok
yad~rgam~~t~m. Sonra salonda sa~~mda, solumda oturan Islam ülkelerinden gelen delegelere bakt~m. Onlar da ayn~~sayg~dan uzak bir
biçimde purolar~n~, sigaralar~n~~tüttürüyorlar.
Bu ve benzeri Islam ülkelerinde nereye varsan~z, Islamiyetten~eriattan, ~slam birli~inden söz edilir. Asl~nda dine ve kutsala kar~~~
bu sayg~s~zl~k, zora kar~~~bilinç alt~nda geli~en bir tepkiden ba~ka
bir ~ey de~ildir.
Dini politikayla kar~~t~ranlar, ister istemez birtak~m açmazlara
girerler. Ülkelerini yabanc~lar~n etkisine terkedetler, emperyalistlerin
oyunlar~na araç olurlar.
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Hindistan'da Yenidelhi ile Bombay aras~nda Divbend dedikleri
bir kasaba var. ~ngilizler öteden beri din ve fikir özgürlü~ü alt~nda
burada yeti~tirilen son derece ba~naz din adamlar~n~~her yönden
desteklerler, onlar~n halk~~ din ad~na zehirlemelerinden yararlanm~~lard~r. Bunlar~n incir çekirde~ini doldurmayan tart~~malar~n~~ perde
arkas~ndan yönetirler ve böylece halk~n uyanmas~n~~engellerlermi~.
Yenilik ve ilerleme yanl~s~~ki~ileri de bunlar arac~l~~~yla sustururlar, bir
çe~it afaroz ettirirlermi~. Hindistan, Pakistan, Afganistan gibi ~slam
ülkelerinde bu Divbend mollalar~n~n yapt~klar~~tahribat~n büyüklü~ünü
dü~ünebilmek olanaks~zd~r. Bu olumsuz etki üzülerek söyleyelim ki bugün de sürüp gitmektedir. ~ngilizler bu kasabada medreseler kurmu~lar
ve din ulemas~~yeti~tiriyorlar. Bu din ulemas~n~~bütün orta ~arka da~-~t~yor. Her ~ey zarar. Kabil'in ortas~nda bütün necaseti sürükleyen bir su,
orada yüzlerce adam. Yedi ya~~nda çocuk, kafas~na yedi ar~~n kuma~~
sarm~~, ne k~l~k belli ne k~yafet. Orada abdest al~yor, gargara, istin~af,
mazmaza onlar~n din deyimiyle. Bunlar yap~l~yor, mikroba inanmaz.
Hadesi kebir, hadesi sagir
avuç içi kadar olursa diye
hala fas1-1 âbâr ne demektir efendim bugün fasl-~~âbâr. Bir le~~dü~erse
bilmem neyin içersine, kedi dü~erse yirmi kova, köpek dü~erse otuz
kova yok böyle ~ey olamaz. Mikrobun, müspet ilimlerin icat edildi~i
bir yerde veba mikrobu, kolera mikrobu mikroskopla görülüyorsa
rengi beyazd~r diye art~k bu suyu temiz mi farzedece~iz ? Bu yirminci yüzy~l~n ikinci yar~s~nda olur mu rica ederim. Hala bunu
savunan kafalara hakiki Müslüman, ça~da~~Müslüman diyebilir
miyiz? Bunlar~n asla ne Müslümanl~ kta, ne insanl~kta, ne akl-~~selimde
yeri yoktur.
Efendim, bu memlekette pek çok mihraklar, odaklar vard~r.
Bunlar çal~~maktad~r. Bunlarla ak~lla, mant~ kla, insanl~kla hatta her
türlü güçle mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Ben buraya tecdid-i
iman için geldim. Yani bu sözümü tecdid-i iman için yap~yorum.
Her ~ey bu. Kar~~m~zda adam iman~ma tasallut ediyor, beni Avrupa'ya gönderecek diye, bana ~unu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun
diye. Kendisi namaz surelerinin ro tanesini bilirse ben her türlü
~eye raz~y~m. Bilmesi de ~art de~il. Bilmese ne laz~m gelir; fakat din,
iman ad~na konu~uyor. Dindar geçiniyor, alim geçiniyor.
~imdi Atatürk'ün söylediklerini arz ediyorum. Bir de Dürrizade'nin fetvas~n~~okuyaca~~m. Efendim biz biliyoruz Dürrizade
fetva vermi~tir. Ne vermi~~fetvada. Kendini alim zanneden adamlar

932

IBRAHIM OLGUN

bu fetvan~n suretini yazm~~lar, bir sat~rda on tane yanl~~~~var. Onun
bir parça daha do~rusunu okuyaca~~m ve hangi meselelere dayanarak
ne kadar sudan meselelerle memleketi din ad~na, iman ad~na, allah
ve peygamber ad~na satmak ister gibi bir hayas~zl~k gösterdi~ini
görün.
Her ~eyden evvel ~unu en iptidai bir hakikat-i diniye olarak
bilelim ki, ey Bursa nutkunu inkâr eden kefere, bu nutkun sonundaki
cümle Bursa nutkunun ayn~d~r. Evet bu mesele Türkiye'nin hayat ve
memat meselesidir. Varl~~~~ve yoklu~u meselesidir, oraya gelecektir.
Her ~eyden evvel ~unu en iptidai bir hakikat-i diniye olarak bilelim
ki, bizim dinimizde bir s~n~f-~~mahsus yoktur. Ruhbaniyeti reddeden
bu dinin din inhisar~n~~kabul etmez. Mesela ulema, behemahal tenvir
vazifesi ulemaya ait olmaktan ba~ka dinimizde bunu katiyetle men
eder. O halde biz diyemeyiz ki, bizde bir s~n~f-~~mahsus vard~r. Di~erleri dinen tenvir hakk~ndan mahrumdur. Böyle telakki edersek kabahat bizde, bizim cehlimizdedir. Hoca olmak için yaln~z hakay~k-~~
diniyeyi halka telkin etmek için mutlaka kisve-i ilmiye ~art de~ildir.
Bizim ulvi dinimiz her Müslim ve Müslimeye amme taharrisini farz
k~l~yor ve her Müslim ve Müslime —kad~n ve erkek Müslüman— emmeti tenvir ile mükelleftir. Efendiler, bir fikri daha tashih etmek
isterim. Milletimiz içinde hakiki ulema, ulemam~z içinde milletimizin bihakk~n iftihar edebilece~imiz alimlerimiz vard~r. Bunlar~~
tenzih ediyor, herkez tenzih eder. Seyit Bey gibi. Börekçi gibi, ~eyh
Saffet gibi ayd~n adamlar, ~erafettin hoca gibi ki~iler.
— Hac~~Süleyman efendi.
Evet, Hac~~Süleyman efendi. Öbür Süleyman efendiye gider diye
söylemedim. Efendim. Türkiye'de bir de Süleymanc~l~k mezhebi
var biliyorsunuz. Bendeniz daha lise ö~rencisi iken bu zat~~görmü~~
idim. Istanbul'da küçücük bir kap~dan bir adam beni götürdü oraya,
girdik içeriye. Ba~~~ustura ile t~ra~~olmu~~18-20 ya~~nda bir genç,
bir tutam sakal~~var; bizi içeriye ald~, ikindi namaz~~vakti. Onlar~n
tabiri ile ma halât allah dolu oras~. Namaz k~lacak yer yok. En
arkada durduk. Onun arkas~nda,
derler yar~m ar~~n
sar~ktan pay b~rak~rlar, ya~l~~70-80 ya~~nda ihtiyarlar. Namaz k~l~nd~ktan sonra döndü; herhalde bir mev'izede bulunacak, bir nasihat
edecek dedim. Bu, dediler me~hur Hac~~Süleyman efendidir. Gördüm.
Gözlerini kapad~, derisi kemi~ine yap~~m~~, biraz da Mo~olumsu
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bir adam, bitkin, ya~l~ ; sene 1937-38. Dedi ki, Karde~lerim, yak~nda
Hazreti omer'in k~l~c~~bu kâfirlerin kellesini kesecek. Herkez birer
kere Azrail yoklam~~~gibi s~çrad~lar, allah allah diye bir gürültü geldi.
Buna çok yak~nda muntaz~r oluruz falan dedi. Ben de çocuk akl~mla
bu kadar önemli adam bo~~konu~maz, dedim, ortal~kta gene bir
gürültü pat~rt~~ var filan gibi dü~ündüm. Halbuki safsata dümdüz.
~~te Hac~~Süleyman. Onu an~msatt~n~z bana. Kad~zadeden 16. - 17.
as~rdan kalma adamlar günümüzde bile Istanbul'da geziyorlar, her
türlü söyledi~imiz kitaplar~~okuyorlar, ahkâm kesiyorlar. Evliya Çelebi çok komik bir adam, ~akac~~ bir adam, Celâli e~kiyas~~ tutmu~~
Istanbul'a, Üsküdar'a kadar gelmi~, Orada mezarlar var. Evliya
Çelebi diyor ki, bu ba~~~misvakl~, gözü sürmeli, aya~~nda elli dirhem
çetik pabuçlu; hoppa, zirzop, derdnak çelebiler. Kimisi elinde topla
top oynar, kimisi gemi maymunlar~~gibi mezar ta~lar~n~n üzerine
ç~ km~~ lar v.s. Oysa gelen ne? Celali eskiyas~. Istanbul'u, makarr-~~
hükümeti elde ediyor. Üsküdar'a kadar yakla~m~~. Bunlarda bu kadar bilinç yok; ama hazreti peygamberin babas~na salâvat getirilir
mi, getirilmez mi? Rahmet okunur mu, okunmaz m~ ? Müslüman
m~, de~il mi? Bunlarla u~ra~~r. Kâtip Çelebi çok büyük bir adam,
çok âlim bir adam. Onlarla o kadar güzel alay ediyor ki. Bunlar halk~~
oyalamak, uyutmak ve bir yandan kendileri yüksek makamlara nüfuz
etmek için belli bir propaganda idi. Gene hak~inas bir ki~i kendisi
~unu söylüyor ayn~~ zamanda. Bu adam "ilim tahsil edin derdi"
diyor. Bu sözleri beni etkiledi. Ilme bu kadar önem vermem bu
Kad~zade sayesinde olmu~tur, diyor. Bu da çok büyük bir insaf, çok
büyük bir ilim adam~~karakteri.
Efendiler, hakiki ulema ile dine muzir uleman~n yekdi~erine
kar~~t~r~lmas~~Emeviler zaman~nda ba~lam~~t~ r. Hazreti peygamberin
zaman~~saadetlerinde, peygamberimizin irtihalinden sonra hulefa-y~~
ra~idin zaman~nda hep do~rudan do~ruya hazreti peygamberin
ir~ad~~ falan. ~imdi vaktaki Muaviye ile hazreti Ali kar~~~ kar~~ya
geldiler, S~ffin yakas~nda. Muaviye'nin askerleri kuran-~~kerim'i
m~zraklanna diktiler ve hazreti Ali'nin ordusunda bu suretle tereddüt
ve zaaf husule geldi. ~~te ~eyler bundan sonra Kuran'~~vas~ta ediyorlar. Hazreti Ali'nin elinden hilafeti... I~te ilk oyunlar bu dönemde
ba~lam~~t~r. Ihtiras ve istibdatlar~n~~terviç için. Bunlar~ n en tipiklerinden bir tanesi de Abdülhamittir. Memleket iyice zaafa dü~üp iflasa sürüklendi~i zaman sa~~taraf~na ~azeli bilmem ne ~eyhi ~eyh
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Zafir efendiyi, Araplardan, sol taraf~ na Ebül Hüda denilen bir Arap
~eyhini, kar~~da da Cemalettin Efgani ile kur yapmak suretiyle bütün
talebe-yi ulema, cerrarlara, müezzinlere, imamlara ayr~~ ayr~~harçl~klar
da~~tmak suretiyle bir askeri arisstokrasi yaratmak, ondan sonra da
ulu hakan hazretleri memleketi, Sait Pa~a'y~~da bilmem kimlerden
kurtarmak için Kuran-~~Kerimi mabeyinci Izzet Efendi ile Ingiliz
sefaretine gönderip, padi~ah~m~z öptü Kuran~, abdest ald~~sabahleyin
me~r~ka döndü, magribe döndü diye maskaral~ k yapmak Hep bu.
I~te bu ulu hakan memleketi 33 sene böyle idare etmi~. Neyse ameliye
ha~rolsun, burada kimseyi çeki~ tirmek istemiyorum. Fakat bugün zo.
as~ r Türkiye'sinde hâlâ daha hilafet özlemi çekmek. Hilafet nedir?
Gelin bana anlat~n, anlatacak varsa. Bana anlatmay~ n, erbab~na anlat~n. Bunun hakk~nda yaz~lan eserleri okuyun. Bütün eserlere, bütün
incelenecek ~eylere tam bir örtü çekilmi~, ondan sonra kör dövü~ü
gidiyor memlekette. Böyle bir ~ey olmaz, böyle maskaral~k olmaz.
~imdi as~ l sonunu söylüyor. Atatürk büyük bir vukufla, tarih
bilgisiyle ve tarihi yaln~z bilmek de~il, kullanarak, de~erlendirerek
bunlar~~ifade etmi~tir. "E~er onlara kar~~~benim ~ahs~mdan bir ~ey
anlamak isterseniz derim ki, ben ~ahsen onlar~n dü~man~y~m. Onlar~n
menfi istikamette atacaklar~~bir hatve yaln~z benim ~ahsi imammla
de~il, yaln~z benim gayeme de~il, o ad~ m benim milletimin hayat~~
ile alakadar, benim milletime kar~~~bir kas~t, benim milletimin kalbine havale edilmi~~zehirli bir hançerdir. Benim ve benimle hem fikir
arkada~lar~m~n yapaca~~~ ~ey mutlaka ve mutlaka o ad~m~~ atan~~
tepelemektir. ~üphe yok ki arkada~ lar, millet birçok fedakârl~ klar,
birçok kan pahas~ na en nihayet elde etti~i umde-i hayatiyetine kimseyi tecavüz ettirmeyecektir. Bugünkü hükümetin, meclisin, kanunlar~n, te~kilât-~~esasiyenin (anayasan~ n) mahiyet ve hikmeti hep
bundan ibarettir". I~ te devrim stratejisi burada. "Size bunun da
fevkinde bir söz söyliyeyim. Farz~~ mahal e~er bunu temin edecek
kanunlar olmasa, bunu temin edecek meclis olmas~~öyle menfi ad~m
atanlar kar~~s~ nda herkez çekilse ve ben kendi ba~~ma yaln~z kalsam
yine tepeler ve yine öldürürüm". Bunun lam~~cimi yok. Bursa nutkunu söylememi~tir falan. I~ te Bursa nutku sana. Ankara nutku var,
Konya nutku var. Daha bu mahalde ayn~~ ~eyler. Bu nedir? Din dü~manl~~~~m~ ? Bu din sevgisidir. Dini madrabazl~ktan, dini yalandan
dini fakiri, yoksulu ezmekten kurtarmak için bir araçt~r.
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Son olarak ~eyhülislâm Dürrizade Abdullah Efendinin Mustafa Kemal ve arkada~lar~~hakk~nda verdi~i fetvay~~okuyaca~~m.
Sebeb-i nizam-~~âlem olan halife-i Islam edam allahü teala
hilafetihi ila yevm'ül k~yam hazretlerinin taht-~~velâyetinde bulunan
bilâd-~~islamiye baz~~ e~has-~~ ~erire ittifak ve ittihad ve kendilerine
rüesa intisab ederek teb'a-y~~sad~ka-y~~~ahaneyi hiyel-i tezvirat ile i~fal
ve idlâl (Mustafa Kemal ve arkada~lar~~bütün insanlar~~hile ve tezvirat
ile aldat~yorlarm~~) ve bila emr-i Mi ahaliden asker cem'ine luyam
edip zahirde askeri ia~ e ve techiz bahanesiyle ve hakikatte cem-i
mal sevdas~yle hilaf~~ ~erri ~erif ve mugayir-i emr-i münif bir tak~m
garamat ve vergiler tarf ve tevzif ve envay~~tazyik ve i~kenceler ile
nas~n (halk~n) enval ve e~yas~n~~gasp u garet (çallyorlar) ve bu vechile
ibadullaha (allah~ n kullarma) zarar, zulmü itiyat ve tecrime cesaret
ve memaliki mahrusenin baz~~kura ve bilad~na (köyler ve kentlerine)
hücum ile tahrip ve hâk ile yeksan ve tebay~~sad~kadan nice nüfus-u
masumeyi katl ü itlaf ve dima~~mahkumeyi serk ve irake ettikleri
ve canib-i emirül mü'mininden (halifeden) mansup memurin-i ilmiye
ve askeriye ve mülkiye hod be hod azil ve kendi henpalar~n~~nasp
ve merkez-i hilafet ile memaliki mahrusenin muvasalat ve münakalât
ve muhaberat~n~~katl ve taraf~~devletten sad~r olan evamirin icras~n~~
men ve merkezi di~er memalikten tecrit ile ~evket-i hilafeti kesri
tevhine katlederek makam-~~mualla-y~~imamete ihanet (yüce önderlik
makam~na) etmekle itaati imamdan huruç ve devlet-i âliyenin nizam
ve intizam~n~~ve bilâd~n asayi~ini ihlal için ne~r-i eracih ve i~aa-y~~
ekazip ile (bir tak~m yalan ~ eyler uyduruyorlar. Memleketi kurtarmak
için söyledikleri ~eyler hep yalan) nas~~fitneye sait ve sai-i bil fesat
olduklar~~zahir ve müteakkik olan rüesa-y~~mezburin ile avam ve
etba-~~bagiler olup (e~kiyalar) da~~lmalar~~hakk~nda sad~r olan emr-i
âli'den sonra hâlâ inat (da~~lmalarm~~ihtar ettik bunu ayete uydurmak istiyor. Ayetin manas~n~~ ~imdi söyleyece~im, hiçbir alakas~~yok)
ve fesatlarmda israr ederlerse mezburlarm habasetlerinden tahrib-i
bilâd ve ~ err-i mazarratlarmdan tahlil-i ibâd vacip olup nass-~~kerirr~i
mucibince katl ü k~talleri me~ ru ve farz olur mu beyan buyurula.
El cevap: Allahütealâ alem olur.
~imdi dayand~klar~~ayet ~u. Hucurat suresinin 9. ayetinde. E~er
mürninler, iki parti birbirleriyle çeki~irlerse hemen aralar~n~~bulup
bar~~t~rm. E~er onlardan biri di~erine tecavüz ediyorsa, siz tecavüz
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eden partiye kar~~~o allah~ n emrine dönünceye kadar sava~~n. ~imdi
burada müminler birbiriyle sava~m~ yorlar ki. Yani uydurmac~l~~~n
bu kadar seviyesizi, bu kadar yalan~~olamaz.
Bu suretle halife-yi mü~arünileyha hazretleri tarafindan kudretleri bulunan Müslümanlar imam-~~.dil halifemiz Sultan Vahidettin
han hazretlerinin etrafinda toplan~ p, mukatele için vaki olan davet
emrine icabet ve bugat-~~mezburin (ad~~geçen e~kiya ile) mukatele
etmeleri vacip olur mu beyan buyurula?
El cevap: Allahüalem olur.
Halife-yi mü~arünileyha hazretleri tarafindan bugat-~~mezburin
ile mumatele için tayin olunan askerler mukateleden firar ve emtina
eyleseler mürtekib-i kebire (büyük günah) i~lerler mi ve günahkâr
olup, dünyada tâzir-i ~edide (~iddetli cezaland~ rma) ve ahirette de
azab-~~elime müstahak olurlar m~~beyan buyurula?
El cevap: Allahütealaalem olurlar.
Bugat ile muharebe hakk~nda sad~ r olan emr-i sultaniye itaat
etmeyen Müslümanlar atil ( ?) ve tazir-i ~ edideye müstahak olurlar m~~
beyan buyurula?
El cevap: Allahüalem olurlar.
~imdi efendim, din ad~ na verilmi~, bizim Kurtulu~~Sava~~nda,
milletimizin varl~ k ve yokluk sava~~ nda, ayetleri yalandan isad edip
de ta müftüyü sakaleyn makam~na oturmu~, allah, peygamber ad~na
söz eden bu adamlar~n bu fetvalar~~ile hareket edildikten sonra bu
sistem devam eder mi, yürür mü? Daha binlerce misali, bu memleketi
sat~ ncaya ihanet edinceye kadar bu derece yürür mü? Yürümez.
Gitmezdi ve Atatürk bunun en kesin te~hisini verdi. Bugün ça~da~~
medeniyetin düzeyine do~ru yol almak istiyoruz; fakat parazitlerden
imkân bulursak. Bunun için hiçbir zaman korkmamak laz~m. Bunlar~ n bir silahlar~~vard~ r. Bunlar, cihad farzd~ r üzerimize derler.
Her~ eyi cihada sokarlar ve bunlar bir adam~~öldürdükleri zaman,
masum insanlar~~öldürdükleri zaman —bütün ibadetlerin sonu evamir-i ilâhiye iteat ve mahlukata merhamet oldu~una göre bu adamlar~~bir tahtakurusu gibi, bir sivrisinek gibi bütün zararl~lar~~öldürün
deyip kafas~n~~kesip, içersine saman doldurup, türlü eziyetler yapmak
insaniyete, ~slamiyete s~~ar m~ ? Cihad nam~ na, ibadet nam~ na yap~lan bu ihanetleri ne tarih affeder, ne insanl~ k tarihi affeder. Bunlar

TÜRK/YE'DE LAIKLI~I GEREKTIREN NEDENLER

937

memlekette ve bundan sonraki ku~aklarda da lanetle, i~rençle an~lacaklard~r. Nitekim bunun ~eyleri olmu~tur. Tevfik Fikret, Mehmet
Akif'e söyledi~i gibi "Ben de senin gibi Müslüman bir aileden do~uyorum. Ben de mutekit bir zat~m; ama siz adam~~dinden imandan
ç~kard~n~z. Hatta Mehmet Akif'in Süleymaniye kürsüsünde bunlar~n
aleyhinde söylenmi~~namütenahi sözler vard~r ki onlar~~kendilerine
bayrak ittihaz ederler, ona da ac~r~m. Buna ra~men bugün hâlâ daha
bu itikatta olanlar Ismet Pa~a'n~n söyledi~i gibi, bu cihad sevdas~yla
içleri tutu~anlar baz~~mihraklardan
Çünkü toplumsal olaylar
hiçbir zaman hiçbir fikir ak~m~ . . Ilkça~daki bir fikir ak~m~na
rastl~yorsunuz bugün, bak~yorsunuz Biberiye tarikati diye bir adam,
bir demirci, bir kaynakç~~ç~k~yor, bir~eyler söylüyor. Kimi ruhlardan
haber getiriyor. Yani bu mihraklar, bu eracif hiçbir zaman hiçbir
~ekilde durmaz ve kökü kurutulur.
Yüksek ö~retmen Okulunda müdür idim. ~~o sene kadar önce.
Cuma günleri Maltepe Camiine giderdim. Ç~karken bir adam, kadife
palto giymi~, 30 ya~lar~nda diyor ki, yan~ndaki adama: Can~m
emre iteat falan diyor. O adam kükrüyor, yüzü sapsar~~olmu~, otuz
ya~~ndaki genç adam~n münkin var, münkin var. Karde~im ben
münkin falan bilmem, ben bunu duydum, bunu söylerim, falan gittiler.
~imdi bak~n~z Kuran'da Allaha ve resulüne iteat ediniz ve sizin
içinizden seçilmi~~veyahut belirmi~~emir sahibi varsa ona da sayg~~
gösteriniz. ~imdi o mihraklar ~öyle diyorlar, efendim mümkin olacak.
Ne diyor ayette: Sizden olanlar. Bunlar sizden mi? Sizden. Cuma
namaz~na gidilmez arkada~lar. Niye? Halife yok. Halifenin olmad~~~~
yerde kimin ad~na hutbe okuyacak? Caiz de~il. Karde~im buras~~
dar-ül harp'tir diyor birtanesi. Kulaklar~mla duydum. Darü-1 harpte
cuma namaz~~ farz de~ildir insana. Anadolu'da Etilerden, friglerden
gelen bu imanlar~n bu itikatlar~n sonunda içinde bu münkümler
var, bu dar-ül harpler var. Bir müddeiumumi, ihtiyar bir adam
söylüyordu. ~eyh Sait isyan etti~i zaman, yakaland~~beni memur
ettiler. Ramazan günüydü. Efendi dedim. bu sigara nedir, bu mübarek ramazan günü sen dini islam ad~na cihad açm~~s~n. Efendim,
buras~~dar-ül harptir, ben mücahededeyim, benim için oruç
laz~m de~il, günaht~ r hatta, dedi. Buyurun efendim, cihad edeni bu,
cihaddan kaçan~~bu, Ingiliz torpidosuna bineni bu. Bunlar~ n hiçbirisini
temizlemek mümkün de~ildir. En iyisi kalbimizde iman varsa var,
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yoksa yok. Buna da kimse kar~~maz. Allaha teveccüh edip belli ~eyleri
yapmaktan veya yapmamaktan ibarettir. Kalk~p laikliyi ~u veya bu
~ekilde tevil ile, tedvir ile ~ey yapmak. Çünkü bu. devrimlerimizin
ana ~eysidir. K~yafet devrimi falan hepsi bunun içindedir. Bu esast~r.
Bu esas üzerinde sa~lam durmak zorunday~z ve ödün vermemek mecburiyetindeyiz.
Hepinize sayg~lar~m~~ sunar~m.

