KÜLTÜR TARIHIMIZDE DIN
Prof. Dr. ~ BRAHIM AGAH ÇUBUKÇU
Din, geni~~anlam~yla, insan ile Tanr~~ aras~ nda kutsal bir ba~d~ r. Insano~lu, öteden beri hayata bir anlam vermek istemi~tir. Dü~ünürler, evrenin
ba~lang~c~ n~, sonunu ve nas~l meydana geldi~ini çözmeye çal~~m~~lard~ r.
Evrenin ilk unsuru üzerinde kafa yormu~lard~r. Varl~~~~anlamak istemi~lerdir.
Dü~ünürler, ayr~ca insan~n evren içindeki yerini tespit etmek için çaba
harcam~~lard~r. ~nsan~n yazg~s~~ sorunu üzerinde dü~ünmü~lerdir. Birçok
dü~ünürü ölümden sonraki hayat me~gul etmi~tir.
~u kadar var ki, bu konularda din, insanl~~a en az~ ndan bir avuntu
sa~lam~~t~ r. Gerçi dinler aras~ nda ortak bir düzen ve ortak bir aç~ klaman~n
oldu~u iddia edilemez. Ancak, hemen hemen bütün dinlerde kutsal de~erlere inanmak sözkonusudur. Evrene ve insana bak~~~da sözkonusudur.
Ne var ki, kimi dinler konuyu ilkel biçimde çözümlemeye çal~~m~~, kimileri de daha ayr~nt~l~~ dile getirmi~tir.
Totemi kabul eden dinlerin mensuplar~, kendilerini do~an~ n parçalar~ ndan ay~ rmam~~lard~ r. Ancak, zamanla toplumlar geli~ mi~~ve insan kendi
özünü, mevcüdiyetinden ay~ rmaya ba~lam~~t~ r. ~nsan hem kendisine, hem
Tanr~ 'ya, hem de nesnelere bir anlam vermeyi ba~arm~~t~ r.
Ku~kusuz dinler içinde en ça~da~~ve en olgun olan~ , ~slâmiyettir.
Yüce Tanr~~ insanl~~a ötedenberi birçok peygamberler yollam~~~ve fakat
insanlar~ n zaman zaman yanl~~~yollara sapt~~~ n~~ görmü~tür. Gökten son
olarak ~slâmiyet indirilmi~tir. Yüce Allah Hz. Muhammed'in elçili~iyle ~slâmiyeti insanl~~a duyurmu~tur. ~slam Dini, yap~s~ nda bulunan ictihad
usulüyle, ça~~n geli~ melerine çözüm getirme gücüne sahiptir. Bu nedenle
de islam, din olarak bildirilmi~tir. ~slâmiyet, k~sa sürede Arabistan yar~madas~n~n d~~~na ta~m~~~ve büyük bir din oldu~unu kabul ettirmi~tir.
Bunda ~ slâmiyet'in bilim ve medeniyete aç~ k bir din olmas~n~ n da büyük
katk~s~~ vard~r.
~SLAM~ YET'TEN ÖNCE TÜRKLERDE DIN VE KÜLTÜR
Eski Türklerde bir s~ ralar inanç, totemcili~e dayal~~ idi. Herhangi bir
a~iret, toplulu~unun atas~~ olarak, bir nebat~~ veya bir hayvan~~ kutsal kabul
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ederdi. Do~an~n bir parças~n~, bir nebat~, ya da hayvan~~ kutsal sayard~.
Türklerin dinle kar~~~k töreler aras~nda, genel ziyafet mahiyetindeki ~ölene,
sürgün av~na, birbirinin yas~n~~ tutma~a önem verilirdi. Türklerde, yukar~da "mavi gök", a~a~~da "kara yer" iki dini unsur idi. Baz~~ Türk boylannda "Yer- Su" kutsald~. Perilere, ata sayd~klan "kurt"'un ad~na ve semân~n
ruhu ad~na, y~lda bir kez ibâdet yap~ld~~~~bilinmektedir.
Altay Türklerinin dini olan ~amanizm'de kâinat bir tak~m tabakalara
aynlm~~t~. Yukar~da onyedi kat ~~~ k aleminin yani, Cennet'in ve a~a~~da yedi yahud dokuz kat karanl~k âlemin, yani Cehennem'in varl~~~~kabul edilirdi. Ortada da, insanlar~n yurdu olan yeryüzünün bulundu~u san~l~rd~. Tanr~'n~n, gö~ün en yüksek noktas~nda oturdu~u dü~ünülürdü.
Türkler Gök Tanns~na milli bir anlam vererek ba~lan~rd~. Onlara göre, iyi
ruhlar bir ku~~veya böcek gibi uçarak yukar~da Cennet'e gider ve ~efaatç~~
olurlar. Insan ölünce, kötü ruhlar yerin a~a~~s~ ndaki tabakalara gidip
kötülük yapmaktan haz duyarlar. Yeryüzünde Yer-Su ad~ na iyilik yapan
ruhlar bulunur. Bunlar yüksek da~larda, nehir kaynaklannda ve ormanlarda kal~rlar. Türkler bu sebeple buralara kurban sunarlard~. Dini merasimleri, dini önder say~lan "Kamlar yürütürlerdi
Türkler, s~n~rlar~ndaki kom~ular~yla mücadelelerde yi~itçe davranmas~n~~ bilmi~lerdir. Çe~itli ülkelere ak~nlar yapm~~lar ve birçok medeniyetle
kaq~la~m~~lard~r. Budizmi, Zerdü~t dinini, Nasturili~i ve Maniheizmi tan~m~~lard~ r. Budizmi din olarak kabul eden Türkler de oldu. Mazdeizmin
yani Zerdü~t dininin ve Maniheizmin kabul edildi~i dönemler de oldu.
Sözgelimi Maniheizm M.S. VIII'inci yüzy~lda Uygurlann resmi dini oldu 2.
Türkler de~i~ ik kültürlerle yüzyüze gelmelerine ra~men, kendi törelerini ve ki~iliklerini korumas~n~~ bildiler. Kendi sosyal yap~ lannda, yabanc~~
etkileri eritip kültürlerini geli~tirdiler.
Türklerin aile yap~s~n~ n güçlü olmas~ , kültürlerinin temel unsurunun
devamm~ n önemli nedenlerindendir. öteden beri kad~n~n Türk töresinde,
önemli bir yeri olmu~tur. Bununla birlikte ailenin ba~kan~~ olarak "day~"
Bak. Ord. Prof. Fuad Köprülü, Türk Edebiyat~~ Tarihi, s. 14-15, ~stanbul 1981;
Prof. Dr. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-~slam Medeniyeti, s.33-35, Ankara
1965; Ziya Gökalp, Türk Töresi, 45-71, Haz~rlayan: Hikmet Dizdaro~lu, Güne~~Matbaac~l~k
1976; Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, s. 45-51, 1 13-13o, Haz~ rlayanlar: Ismail Aka
ve Kâz~m Y. Kopraman, ~stanbul 1976.
2 Bak. M. Ça~atay Uluçay, ~lk Müslüman Türk Devletleri, s. 285-286, Ankara 1975;
Fuat Köprillü, Türk Edebiyat~~ Tarihi, 5.23-24.
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kabul edilmi~ tir'. Eski Türk devletlerinde emimamelerin Hakan ve Hatun
ad~na imzaland~~~ , resmi toplant~ larda Hakan'~ n yan~ na Hatun'un da oturdu~u bilinmektedir.
Türkler sürülerini yaz~ n yaylalara götürürler, binicilik ve at~ c~ l~~a
önem verirlerdi. K~ l~ ç, ok, yay kullanmakta usta idiler. Türklerde silah ve
savunma kültürü çok geli~mi~ti. K~ l~çlarm~~ ve kemerlerini süslemesini iyi
bilirlerdi.
Uygurlar, tap~ naklannda sanat zevkiyle dolu eserler yaratm~~t~ r. Yap~lan kaz~ larda i~lenmi~~heykeller, süslü duvarlar, mutfak e~yas~~ üzerine yap~ lm~~~resimler bulunmu~tur'.
Yine yap~lan çe~itli kaz~ larda Türklere ait kaplan, geyik ve ay~~ av~yla
ilgili resimler ele geçmi~tir. Göktürk ça~~ na ait kartal ve insan figürleri,
Türklerin sanat kültürünün zenginli~inin kan~ tlarmdand~ r. Eski Türk boylar~ nda, kabartma hayvan ba~lar~, ku~lar ve çiçek motilleri yapmak yayg~ nd~. Göktürk ça~~ na ait pek çok heykel bulunmu~~ve kaya resimlerinde
süvarilerin ellerinde bayrak tuttu~u saptanm~~t~ r. Bayra~~ n kurt ba~~yla
süslendi~i de görülmü~tür 5.
K~sacas~~ eski Türklerin dinleri, aile yap~s~~ ve gelenekleri, kültür hayat~ n~~ etkilemi~tir 6. Türkler dokuzuncu yüzy~lda yo~un olarak islâmla~maya
ba~larken kendilerine özgü, köklü ve önemli bir kültür düzeyine ula~m~~lard~. ~slâmla~ madan önce Türkler, yüce ilâh olarak tekli~ine inan~ lan
Gök Tanns~' n~~ benimsemi~ lerdi. Esasen sürülerini otlatmak için gere~inde
uzun mesafeler kat etmek zorunda olan Türkler için dikkatler, daima
gö~e çevrilmi~tir'.
~SLÂM~ YET VE TÜRKLER
Türkler sekizinci yüzy~ldan itibaren ~ slâm âlemiyle temas hâlindeydiler. Özellikle Emevi idaresinin bask~s~ ndan memnun olmayan baz~~ din
adamlar~ , Abbâsiler lehinde propaganda yap~yorlard~. Ortaasya'y~~ islâmla~t~rmaya çal~~anlar~ n ço~unda bu gayreti bulmak mümkündür.
Bak. Fuat Köprülü, an~lan eser, s.16-17.
Bak. Celâl Esat, Türk Sanat~, s.15, ~stanbul 1929.
' Bak. Prof. Dr. Bahaeddin ögel, ~ slâmiyet'ten önce Türk Kültür Tarihi, s.140-158,

3

Ankara 1 984.
~, 5.55-73, Ankara 1978.
h Bak. Prof. Dr. Baheddin ögel, Türk Kültür Tarihine Giri
s.68.
~,
Bak. Bahaeddin ögel, Türk Kültür Tarihine Giri
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750 y~l~ nda Abbâsiler, yönetimi Emevilerden ald~ ktan sonra, baz~~
hükümdarlann Türklere önem verdi~ini görmekteyiz. IX. yüzy~lda Türklerin islâmla~mas~~ h~zland~ . Me'mun'un ordusunda Türk soyundan askerler
vard~. Hele Mu'tas~m'~ n halifeli~i zaman~ nda, Türklerden olu~an özel birliklerin yeti~tirilmesine özen gösterilmi~ tir. Mu'tas~ m zaman~ nda Maveraünnehir'de ~slâmiyet h~zla yay~lma~a devam etti. Esasen daha önce halife Me'mün, yerli büyük ailelerin önde gelenlerini elçileri kanal~yla Ba~dad'a ça~~ rarak onlara arma~anlar da~~tm~~t~. Bu da, Türklerin gönülleriyle islâmla~mas~ n~~ h~zland~ rd18. Onuncu yüzy~lda Karluklar, O~uzlar ve
Bat~~ Türklerinden ikiyüz bin çad~ r halk~, ~slâmiyet'i kabul etti. Onbirinci
yüzy~lda Türk aleminin büyük ço~unlu~u ~slamiyet'in etkisi alt~ na girdi.
Türkler aras~nda ~slamiyet'in yay~lmas~ nda, ilkelerini mistik duygularla besleyen dini ekollerin de etkisi çoktur. Türklerin ~amanist olduklar~~
dönemde, dini önder say~ lan Kam'lar, toplumda etkiliydi. Kim, ~iir söyleyen, bilgece sözler bilen, kötü ruhlar~~ ko~an, do~a ötesi olaylarla temas
kuran, dini törenleri yöneten ve gere~inde vecd içinde rakseden kimseydi.
Türkler islâmla~t~ ktan sonra, Kam denen ki~i art~ k Baba ya da Ata ad~ n~~
ald~. ~slâmiyet ad~ na dini önderlik yapmaya ba~ lad~. Ancak bu gibi ki~ilerin ~amanl~~~ n etkilerinden birdenbire kopmalan kolay olmad~. Bu etkileri, girdikleri mistik ekoller arac~l~~~~ile nesilden nesile devam ettirdiler.
~ slâmiyet'in mistik duygularla Türkler aras~ nda gönüllere yerle~mesinde, Ahmed Yesevi'nin büyük etkisi oldu. Ahmed Yesevrye isnâd edilen
Divan-~~ Hikmet adl~~ eser, Türkçe manzum bir kitap olup elden ele dola~m~~t~ r. Ahmed Yesevi hitap etti~i toplulu~un kültür düzeyine göre, basit
menk~beleri, dini ve ahlaki ö~ütleri, Allah'~n büyüklü~ünü ve gücünü dile
getirmi~tir'.
Türkler aras~ nda taassuptan uzak mistik duygular etkili olurken, yine
taassuptan uzak, ak~lc~~ görü~lerin de kabul gördü~üne tan~ k olmaktay~z.
Özellikle XI. yüzy~ ldan itibaren, ak~ lc~~ dini bir ekol olan Mu'tezile'nin etkisi Harizm'de yay~ld~ . Harizm~ahlar dine ve bilginlere önem verip bilimi
te~vik ettiler I°. Mu'tezile'ye mensup Ebu'l-Kas~ m Mahmut Zemah~eri
(~~ o74.-114.3), Mukaddimetu'l-Edeb adl~~ tan~ nm~~~sözlü~ü, Farsçadan ba~ka
Harizm Türkçesine de çevirmi~tir. Divan-~~ Lügat-~~ Türk ve MukaddimeBak. Ord. Prof. Fuat Köprülü, Türk Edebiyat Tarihi, s.84-85.
" Bak. Fuat Köp~-ülü, Türk Edebiyat Tarihi, sh.193-695.
'" Bak. F. Köprülü, an~ lan eser, s.119.
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tu'l-Edeb'in tercümesi, Türkçenin tarihteki gücü ve zenginli~i aç~s~ndan
önemlidir'
Türkler bir yandan islâmla~~rken, bir yandan da Bat~ 'ya do~ru göç etmi~lerdir. Özellikle Alpaslan'~ n 107 ~~ 'de Malazgird'de Bizansl~ lan yenmesi,
Türklere, Marmara sahillerine kadar yay~ lma imkan~~ vermi~tir. Türkler,
Anadolu'da Bizans yönetiminde, derebeylerin bask~s~ndan b~ km~~~topraks~z
aileleri memnun etmesini bildiler. Islam'~n fetih hukukuna dayanarak ald~ klar~~ araziyi devletin mal~~ sayd~lar. Çiftçilere i~ leyebilecekleri kadar topra~~n tasarruf hakk~ n~, babadan o~ula geçebilecek bir biçimde verdiler.
Göçebeleri yerle~tirdiler. Sosyal düzeni daha iyi duruma getirdiler. Ayn~~
zamanda daha iyi ziraat ürünü al~nmas~n~~ sa~lad~ lar 12.
Selçuklu sultanlar~~ zaman zaman Anadolu'ya Orta Asya'dan gelen
Türk a~ iretlerini ustaca yerle~ tirdiler. Onlara hem maddi imkanlar sa~lad~ lar, hem de Allah için fetih ruhu a~~lad~lar. Onüçüncü yüzy~lda Mo~ol
istilas~ ndan kaçan Türkler de, ak~n ak~n Bat~ya göç ettiler. Mo~ollar okumu~~kimseleri, usta ve sanatkarlan daha çok s~ k~~t~nyorlard~ . Bu nedenle
Anadolu'ya kaçan ayd~ n ki~ iler, Türk kültürünün ve ~slam inanc~ n~ n yay~ lmas~nda etkili oldular.
TÜRKLER~ N ~SLAM 'ALEMINE ETK~ LER~~
~slâmiyet, Hz. Muhammed zaman~ nda h~zla yay~lm~~~ve fikri çeki~meler söz konusu olmam~~t~ r. Hatta ilk dört halife devrinde ne mistik tarikatlar, ne de dini f~rkalar mevcut de~ildi. Hz. Osman zaman~ ndan sonra, siyasi çeki~melerin ciddi bir hal ald~~~~görülmektedir. Zamanla ~slam aleminde bir çok f~ rkalar olu~mu~tur. Bu f~ rkalar, ya da mezhepler zahiren
dini konular yüzünden türemi~~görünmekle beraber, temelde siyasi havaya dönü~mü~tür. Böylece ayr~ l~klar~n ve ihtilaflar~n aras~~ kesilmemi~tir. Tarikatlar ise, çe~ itli sosyolojik nedenlerle Hz. Muhammed'den 150-200 y~l
sonra olu~ma~a ba~lam~~t~r. ~slâmiyet'in kutsal kitab~~ Kuran-~~ Kerim,
bütün müslümanlarca kabul edilmekle birlikte de~i~ik yorumlar~n ard~~ kesilmemi~tir. Sava~lar, seyahatlar, ticari faaliyetler, hastal~klar, de~i~ik kültür
farkl~l~ klar~, ba~ka ba~ka yorumlar~ n ortaya konmas~ n~ n nedeni olmu~tur.
Baz~~ yorumlar çok kat~ , baz~lar~~ ise daha yumu~ak olmu~tur. Ancak
Kur'ân'~ n vahiy ürünü oldu~unda ve Hz. Muhammed'in peygamberli ~in" Bak. F. Köprülü, an~ lan eser. 5.201-203.
'2 Bak. Osman Turan, an~lan eser, s.255.
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de ihtilâf olmam~~t~r. Ça~~n de~i~mesiyle müslüman toplumlar~n yeni ~artlarla ve olaylarla kar~~ la~mas~, yeni yorumlar~~ do~urmu~tur.
Ku~kusuz ~slâmiyet'in yay~ lmas~ nda, sevilmesinde ve savunulmas~nda
Türklerin büyük eme~i geçmi~tir. Türklerin bu ba~anlannda vicdanlara
sayg~l~~ olmalar~n~ n da etkisi büyüktür. Esasen ~ slâmiyet'te vicdanlara bask~~
yoktur. Vicdanlara sayg~l~~ olmak Kur'ân'~ n buyru~udur. Kur'an'da ~u
âyetler vard~ r: "Dinde zorlama yoktur". "Sen ancak bir hat~rlat~c~s~n.
Onlar üzerine bask~~ yap~c~~ de~ilsin"14. "E~er Rabbin dilese idi
yeryüzündeki kimselerin hepsi topyekün iman ederdi. Böyle iken sen,
hepsi mü'min olsunlar diye insanlar~~ zorlay~ p duracak m~s~n 15?" Allah dileseydi herkese iman yolunu bulacak her~eyi verirdi." 16 ~~te islâm'~n bu
hükümleri kadar, kendi törelerinin de etkisinde kalan Türkler, fethettikleri
ülkelerde insanlar~ n inançlar~na bask~~ yolunu tutmad~lar. Aksine onlarla
bar~~~içinde yanyana ya~amay~~ tercih ettiler. Anadolu'da Süryani, Ermeni
ve Rumlar, Bizansl~ lardan çok Selçuklulardan memnun kald~ lar. Bizans
idaresinde ezilen köylüler, Selçuklu egemenli~ine girdiler 17. II. K~l~çaslan
bir yandan Malatya, Süryani patri~i Mihael'e mektup yazarak Bizans'a
kar~~~zaferlerinde duas~n~ n katk~s~~ oldu~unu bildirdi. Te~ekkürlerini yazd~.
II. G~ yaseddin Keyhüsrev, evlendi~i Gürcü prensesinin Konya saray~na
Papaz ve kutsal e~ya ile gelmesini ho~görüyle kar~~lad~~ 18.
Osmanl~ lar döneminde, uzun süre ayn~~ ho~görünün devam etti~ini
görüyoruz. Murat L'in Bizansl~ lara ve Rumlara kar~~~iyi muamelesi, Bizans kilisesinin sevgisini çekiyordu. Patrik, 1385'te Papa VI. Urben'e yazd~~~~mektupda Sultan Murad'~ n kiliseye tam bir özgürlük tan~d~~~n~~ bildirmi~ti".
Türklerin vicdanlara sayg~l~~ davran~~lan, Bizans s~n~ rlannda hristiyanlarla müslümanlar~n bar~~~içinde ya~amalar~n~~ sa~lad~~~~gibi, yeni fetihleri
de kolayla~t~r~yordu.
" Bakara Suresi, âyet: 256.
Gâ~iye Suresi, üyesi: 21-22.
Yunus Suresi, âyet: 99.
'6 Bak. En'âm Suresi, âyet: 35.
'' Bak. Osman Turan, an~ lan eser, 5.256.
Is Bak. Osman Turan, an~ lan eser, 5.257.
'`) Bak. Prof. Dr. Tayyip Gölcbilgin, Osmanl~~ Müesseseleri, Te~kilat~~ ve Medeniyeti
Tarihine Genel Bak~~ , s.30-31, ~stanbul 1977.
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Türkler Anadolu'ya gelenekleri ve görenekleriyle geldiler. Devlet yönetiminde törelere dayal~~ hukukun önemli yeri olmu~tur. Devlet, nazad olarak olmasa bile, uygulamada halk~n ç~ kar~ n~~ ve yönetimin güçlü kalmas~ n~~
planlam~~t~r'.
Türklerin dü~ ünürler kanaliyle ~ slâmiyet'e etkileri oldukça dikkati çekici olmu~tur. ~slam egemenli~inin eski kültürlerin ya~ad~~~~önemli merkezlere yay~lmas~ , yeni görü~lerin do~mas~ n~~ h~zland~ rd~. ~skenderiyye, Antakya, Harran, Urfa, Cundi~apur kültür aç~s~ ndan tarihte yeri olan merkezlerdendir. Antakya'da, Harran'da, ~ skenderiye'de eski Yunan kültürü,
üçüncü ve dördüncü yüzy~llarda etkisini sürdürmü~tür. MS. 363 y~l~ nda
kurulan Ruha (Urfa) okulunda hem Yunan ve hem Iran kültürü sözkonusuydu. 6. yüzy~ lda faaliyet gösteren Cundi~apur okulunda ise, Fars
kültürü egemendi. Ayr~ ca bu okulda, Hint kültürü de biliniyordu. M.Ö.
4000-5000 y~llar~ nda uzanan ve Mezopotamya'da yayg~n olan Sümer medeniyeti topraklanyla, yine bir o kadar eski olan M~s~r medeniyeti alanlar~~
da, Müslümanlar~ n egemenli~i alt~ na girmi~tir.
Müslümanlar, egemenlik alanlar~~ geni~ledikçe yeni kültürlerle kar~~la~~yorlard~ . Esasen sava~lar kadar ticaret ve seyahat da kültür al~~veri~ini
h~zland~nyordu. Ayr~ca ayd~ n bir hükümdar olan Abbasi Halifesi
Me'mun, 9. yüzy~l ba~lar~ nda Beytu'l-Hikme'yi (Bilgelik Evi) kurarak bir
çok bilgini toplad~ . Eski Yunan ve Iran Kültürleriyle ilgili bir çok eserin
arapçaya çevirisini sa~lad~ . Bu çeviriler Yunancadan Süryancadan ve bazan da Farsçadan yap~ld~ . Müslümanlar t~ pda, astronomide, matematikte,
f~ zikte ve felsefede büyük bir at~ l~m yapt~lar. Âdetâ bir ~slâm rönesans~~ geli~ti. Ba~ta Me'mün olmak üzere birçok dü~ünür, akla ve deneye önem
verdi. Hatta Abbasi devleti, ak~lc~~ bir okul olan Mu'tezile'nin görü~lerini
resmen kabul etti. ~slâmi olan her ~ey akla uydurulma~a çal~~~ld~. Fikir
tart~~malar~~ ve müspet bilim geli~ti. Bu ak~lc~~ yorumlar Halife Mu'tas~m
zaman~ nda da devam etti. Ne var ki Mu'tezile mensuplar~, ameli imana
dahil edip görü~lerini kabul ettirmek için zora ba~vurmaya ba~lad~lar. Bu
bask~ ya toplum dayanamaz oldu. Neticede bu durum otuz y~l kadar
sürdükten sonra, daha yumu~ak bir görü~~olan sünnet yoluna dönüldü.
Bu yumu~ak sünnet yoluna dönü~te, iki büyük kelâmcm~ n etkisi oldu. Bunlardan birisi E~'ari, ötekisi Matüridrdir. Matüridi aslen Türk olup
Semerkand'~ n Matürid mahallesindendir. Kelâm ve ~slam felsefesiyle ilgili
20 Bak. Fuat Köprülü, Osmanl~~ Devletinin Kurulu~ u, s.58, Ankara 1984.
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bir çok de~erli eser yazan Maturidi, 944 y~ l~ nda hayata gözlerini yumdu.
Maturidi, iman~ n dil ile söylemek ve kalple do~rulamak oldu~u söyleyerek
~ slamiyet'in inanç sorunlar~ n~~ aç~ klad~. Görü~le~inde ak~ l ile nakli kayna~t~ rma~a çal~~t~ . Fikirleri Ortaasya'dan Anadolu'ya kadar geni~~bir kesimde
benimsendi. Onun inanç sistemi bugün de Türkler aras~ nda oldukça etkindir 2 I.
Ancak, Mu'tezile'nin görü~ lerinin zaman zaman yeniden etkinlik kazand~~~~da olmu~ tur. Buveyhiler zaman~ nda vezir Sahib b. Akkad ve Tu~rul Bey devrinde vezir Amidu'l-Mülk al-Kunduri itizali görü~leri te~vik etmi~ tir. Sonuçta Selçuklulardan Alpaslan'~ n veziri Nizamül-Mülk, sünnet
yolunu yeniden gündeme getirmi~tir. Böylece Maturidi'nin ve E~ari'nin
görü~ leri güçlenerek devam etmi~tir 22 .
Büyük Türk bilgini al-Biruni'nin de ~slam alemine kültür aç~s~ ndan
etkisi tan~ nm~~t~ r. Biruni, Harizm'in ba~kenti Kas'da bugünkü ~ahabbas
Veli yak~ nlar~ nda M. 973'de do~mu~~ve yakla~~ k ~~o5~~ y~ l~ nda ölmü~tür.
Ana dilinin, Türkçenin de~i~ik bir lehçesi oldu~u kaydedilmektedir. Felsefeyle de me~gul olmakla birlikte çal~~malar~ n~ n a~~rl~~~~müsbet bilimler
üzerinedir.
Biruni, bilimsel yöntemle çal~~may~~ seven bir bilgindi. Her türlü mezhep kayg~s~n~ n üstündeydi. ~slam dinine ba~l~ yd~ . ancak hurafenin ve taassubun kar~~s~ndaycl~ 23. Akl~~ esas al~ r, gözlem ve deney yapmay~~ severdi.
Büyücülü~e kar~~~ ç~ kard~ . Astrolojiye pek güvenmezdi. Fal, üfürük, u~ursuzluk, y~ ld~za bakma us~illeriyle gelecekten haber vermeyi do~ru bulmazd~~24
Biruni ara~t~ rmalar~ nda objektif kalm~~t~ r. Astronomide gözlemler yapm~~~ve güne~~parametrelerini ölçmü~tür 25. Astronomide, bu bilimin kuru21

22

~. Agâh Çubukçu, ~slâm Dü~ünürleri, s. ~~ 16-118, Ankara 1977.

Ebü Bekr Ahmed el-Ba~dadi, Tarihu Ba~dad, c.IV., 5.37-38, M~s~ r 1931; Zuhdi Cârullah, Mu'tezile, 5.213, al-Kahire 1947; ~ bn al-Esir, el-Kâmil fi't-Tarih, c.VIII, s.96-97, alKahire.
Zeki Velidi Togan, ~ slâm Ansiklopedisi, c.II., s.655, Biruni Maddesi, ~stanbul
1961;
Günay Tümer, Biruni'ye Göre Dinler ve ~ slâm Dini. s.15. Ankara 1975; Ayd ~ n Say~l~, Do~ umunun '000. Y~ l~ nda Biruni, Biruniye Arma~an içinde, s.5-6, Ankara 1974.
Bak. Z. V. Togan, al-Biruni'nin Hikâyât Tarih Ahl il-Hind fi ~stihrâc al-Umr Nâm
Risalesi, ~stanbul 1954.
2 ' Bak. Prof. Sevim Tekeli Biruni'nin Güne~~
Parametrelerinin Hesab~, Belleten, c.
XXXII, say~ : 105, Ocak 1963, Ankara 1967.
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cusu Ptoleme'yi ele~tirecek kadar ve onun yanl~~lar~n~~ bulacak kadar derin
bilgindi. Matemati~e önem verirdi. Fizik alan~ nda deneyler yapar, sonuç
ç~ kar~ rd~.
Dünyan~ n yuvarlakl~~~~ve döndü~ü üzerinde durdu~u bilinmektedir.
Yerçekiminin tesbitini yapm~~t~ r. Güne~in yerden uzakl~~~, sabit ve gezegen y~ld~zlar~ n durumlar~~ ve ay~n hareketi hakk~ nda da gözlemler yapm~~t~ r. Özellikle fizild ço~rafyan~ n geli~mesinde etkili olmu~tur. ~ehirler aras~ndaki uzakl~ klar~~ ölçmü~, enlem, boylam ve dünyan~ n çevresi üzerinde
çal~~malar yapm~~t~ r. Henüz yirmi ya~~ ndayken, yançap~~ 10 ar~~ n olan bir
küre yaparak ülkelerin yerlerini i~aretlemi~tir.
T~p biliminde deneyleri vard~ r. Hükümdar Mes'ud'un gözünü o tedavi etmi~ti. Eczac~l~ kta ünü büyüktür. ~lâçlann yarar~~ kadar yan etkileri
üzerinde de durmu~tur.
~~~~~ n h~z~ n~ n sesten çok oldu~unu saptam~~, 29 maddenin özgül a~~rl~~~n~~ ölçmü~ tür. Bu ölçüler, bugünün bilgisinin vard~~~~sonuçlara yak~ nd~ r'.
Biruni, ara~t~ rmalar~nda özgür ve yans~ z davranarak, iyi bir örnek oldu~u gibi, akl~~ esas alarak da müspet bilime a~~rl~k vermi~tir. ~man ile
akl~n s~ n~ r~n~~ tespit etme~e çal~~m~~t~ r. Bilim tarihçisi Sarton, onu, dünyan~ n yeti~tirdi~i çok önemli bilim adamlar~ ndan biri saym~~t~r. BirunVnin
eserleri kültür aç~s~ndan ~slam alemine ~~~ k tutmu~tur. Onun ba~ar~s~ nda,
türk toplum hayat~n~ n ba~nazl~ ktan uzak yap~s~ n~ n önemli etkisi vard~ r.
~ slâm alemine etki yapan bir ba~ka Türk dü~ünürü de Farabidir. Farabi Maveraünnehir'in Fârâb ilinin Vesic köyünde M. 870 y~l~nda do~mu~, çe~itli bilim dallar~ nda e~itim görmü~~ve felsefede derinle~mi~~bir
Türk bilginidir. Onun Felsefede, Aristo'dan sonra gelen büyük bir ~slam
dü~ünürü oldu~u, Do~u'da ve Bat~'da kabul edilmi~tir. Bu nedenle kendisine "~kinci Ö~retmen" ünvan~~ verilmi~tir. Farabi'nin t~p, matematik, musiki ve felsefe gibi bilim dallanyla u~ra~t~~~~bilinmektedir. Onun Kitab alMusild ve ~ hsâu'l-Ulüm gibi eserleri, Ortaça~'da latinceye çevrilmi~tir. Farabi'nin Ortaça~~hristiyan dü~ünürle~inden Saint Thomas'y~~ etkiledi~i bilinmektedir.
Farabi, ~slam felsefesine ak~lc~~ bir yorum getirme~e çal~~m~~t~r. Dinle
felsefeyi uzla~t~rmak istemi~tir. Peygamber'in, gerçekleri vahiy yoluyla, filozoflar~n ise, ak~l yolu ile kazand~~~n~~ ifade etmi~tir.
26

W. Barthold, ~slam Medeniyeti Tarihi, s. 178-179, Ankara 1963.
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Erdemli bir ~ehri, peygamberin, filozofun, ya da bilge bir önderin
yönetece~ini, bunlar~ n hepsinin amac~n~ n erdem oldu~unu, ancak peygamberin Tanr~~ taraf~ ndan görevlendirildi~ini kaydetmi~tir 27.
Farabi, varl~~~n Tanr~'n~ n dü~ünmesinden meydana geldi~ini, temiz
ruhlann mutlulu~a erece~ini ve islâm'da amac~ n ahlaki ilkelerin gerçekle~tirilmesi oldu~unu belirtmi~tir. Alemin zaman aç~s~ ndan öncesizli~ine varan görü~lerinden ötürü, Gazzalrnin ele~tirilerine u~ram~~t~ r. Onun
görü~leri, Endülüs'de ~ bn Rü~d taraf~ ndan Tehâfutu't-Tehâfut'da tart~~ma
konusu yap~lm~~t~ r.
Ortaça~da Bat~~ âleminde iyi tan~ n~yordu. Farabi ve ~bn Sina kar~~s~ nda Gazzairnin tak~nd~~~~tenkitçi tutum, Fatih Sultan Mehmed döneminde
Hocazâde taraf~ ndan yeniden de~erlendirilmi~tir.
Uyu~uklu~a ve hurafeye kar~~~olan Farabi, felsefi aç~dan ~slam alemini etkilemi~~ve ak~lc~~ yorumlar~yla dikkati çekmi~tir. M. 950 y~l~ nda ölen
Farabi, do~ulu ve bat~ l~~ bir çok bilim adam~ n~n dikkatini hala çekmektedir 28.
Türk dü~üncesinin ~slam alemine etkisi aç~s~ ndan M. 14337 de ölen
ibn Sina'n~n da ad~n~~ kaydetmek gerekir. Devrim bilim dili oldu~u için, o
da eserlerini Farabi gibi Arapça yazm~~t~ r. Ancak Türk gelenekleri ve e~itiminin etkisiyle ~slam felsefesine Araplardan farkl~~ yorum getirmi~tir. ~slâm'da en önemli felsefi ekol say~lan Me~~âtli~in, Farabi gibi temsilcisi olmu~tur. Varl~k felsefesi ve ruhun varl~~~~hakk~ nda yarat~c~~ görü~ler sergilemi~tir. Onun Kitâbu'~-~ira's~ , Kitâbu'n-Necât'l ve Kitâbu'n-Nefs'i Ortaça~da latinceye çevrilmi~ tir. Dinle felsefeyi uzla~t~rmaya çal~~t~~~~için ~bn Sina'y~~ ele~tirenler olmu~tur. ~ bn Sina bununla birlikte, ~slam âlemini eserleriyle etkilemi~tir. Ayn~~ zamanda deneyci bir doktor olan ~ bn Sina'n~ n alKânt~n f~'t-T~ b adl~~ eseri, Bat~~ ünive~sitelerinde 17. yüzy~ la kadar ba~vurulan kaynak kitaplardan say~ lm~~t~r. Akl~ n kavramlar yapmakta ve sonuç ç~ karmakta gücüne dikkati çeken ~ bn Sina, bazan mistik felsefeyle ilgili
çözümlemeler de yapm~~t~r.
~ bni Sina'n~n Bat~ 'da Saint Thomas ve Albertus Magnus'u etkiledi~i
bilinmektedir. Büyük dü~ ünür Mevlana da, ~bn Sina'n~ n eserlerinden yararlanm~~t~r.
27 Bak. Farabi, al Medinet al-Fad~la, 5.7 ~~ , Beyrut: Farabi, FusC~l Ara Ehl al-Medine,
s.64-71, al-Kâhire 1961.
" Bak. E. Agah Çubukçu, Türk Filozofu Farabi ve Dü~ üncesi, Belleten XLIX, say~:
194, s.274-286, Ankara 1985.
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SELÇUKLULAR ZAMANINDA ANADOLU'DA TÜRKLERIN
DINI HAYATI
Anadolu'da gerek 1071'de Bizansl~ lann yenilgisinin, gerek 13. yüzy~lda Mo~ol ak~nlar~~ sonucu olarak Türk kültürü iyice yayg~nla~m~~t~r. Ortaasya'dan ve Iran taraflar~ndan kitle halinde gelip Anadolu'ya yerle~en
Türk boylar~, kültürlerini de ta~~m~~lard~ r. Onikinci yüzy~lda çe~itli mezhep ak~mlar~n~n h~zlanmas~na kar~~ n Selçuklu hükümdarlar, dini aç~dan
ba~naz davranmam~~lard~ r. Ancak devlet aleyhine gizli ve aç~k propaganda
yapan Bat~nilerle s~cak mücadeleler olmu~tur. Öteki dini topluluklar aras~ndaki mücadelelerde ise, ço~u kez yat~~t~nc~~ davrandm~~t~r. Bununla birlikte ~iilerle sünniler aras~nda, ayr~ca sünni ekoller aras~nda rekabet ve
mücadeleler eksik olmam~~t~r".
Anadolu'ya gelen Türkler topluluklar~~ genelde Ahmed Yesevi
ekolünün etkisini ta~~m~~lard~ r. Eski geleneklerine ba~l~~olan bu topluluklar, Bizansl~lar kar~~s~nda daima yi~itçe davranm~~lar ve kendi kültür alanlar~n~~ geni~letmi~lerdir. Mistik duygularla dolu olarak dini törenlerde ço~an, dönen (semâ yapan), müzik e~li~inde ilahi söyleyen Babalar ya da
Ata'lar taraf~ ndan yönlendirilen bu insanlar, dini aç~dan taassuptan yana
de~illerdi. Ba~ka inançtaki insanlarla, yanyana bar~~~içinde ya~amas~n~~ ba~arm~~lard~r. Özellikle ~ehirlerde Müslüman ve Hristiyan halk uyum içinde ya~am~~lard~ r. Bunun sonucu olarak Türk Fütühat~~gayri müslimleri
ürkütmemi~tir. Artan Türk göçleri sonucu, hem islâmla~ma artm~~~ve
hem de Türk kültürü Anadolu'da egemen olmu~tur 3°.
Türkler medrese, kervansaray, hastahaneler, camiler ve hamamlar
yapt~ rarak mimari alanda da zengin kültür eserleri yaratm~~lard~r. Süsleme
san'at~nda ba~naz davranmam~~lar, kabartma heykeller, ku~, bitki ve hatta
insan resimleri yapm~~lard~ r. Böylece dar yorumlara iltifat etmeyerek binalar~~süsleme sanat~na önem vermi~lerdir31 . Hükümdarlar, bilim ve sanata
önem vererek egemenlilderinin önemini damgalam~~lard~r. Selçuklulann
t~p, astronomi ve matemati~e önem vermeleri, hastaneler ve gözlemevleri
açurmalan, sanatta yarat~c~l~~~~ho~görüyle kar~~lamalan Türklerin medeni
zihniyetinin de ifadesidir. Esasen Islâm dini hem ilme, hem de sanata
29 Bak. Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-islAm Medeniyeti, 5.223-245, Ankara 1965.
30 Bak. Osman Turan, an~lan eser, s.254-26o.
31 Bak. Osman Turan, ayn~~eser, 5.289-294.
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önem vermi~tir. Kur'an'da bilenlerle bilmeyenler bir tutulmam~~t~ r. Hz.
Muhammed de "Allah, sanat ve çal~~mas~ nda hünerli olan~~ sever", "Allah
güzeldir, güzeli sever", hadislerini söylemi~tir. Baz~~ fanatik görü~lerin varl~~~na ra~men müzi~e önem veren Selçuklular, bu alanda da Türk töresinin
ya~amas~n~, müzi~in dini törenlerde yerini almas~n~~ ve Türk müzik
kültürünün yay~lmas~ n~~ sa~lam~~lard~'''.
13. yüzy~lda Türk kültürü aç~s~ ndan önemli olan bir konu da, Ahiliktir. Ahilik, Türk konukseverli~ini, yi~itli~ini ve yard~ mla~ma töresini canl~~
tutabilmi~~bir örgüttür. Ahi sözcü~ü eli aç~k, konuksever ve yi~it anlamlanna gelmektedir. Ahilik, Abbasilerden Nas~ r Lidinillah'~ n Ebü Hafs Ömer
es-Sühreverdi'ye emir vererek esaslarm~~ çizdirdi~i Fütüvvetçili~in geli~mesiyle, Anadolu'da yerle~ mi~tir. Fütüvvetçilik siyasi düzeni ve güveni sa~lamak için kurulmu~ tur. Ahilik ise Türk inanç ve törelerinin damgas~n~~ ta~~maktad~ r. Adeta bir dayan~~ma ve e~itim örgütüdür. Ayr~ ca ticaret ve
meslek alan~ nda yard~ mla~ma aç~s~ ndan önemlidir. Deri ustas~~ olan Abi
Evran taraf~ ndan kurulan bu örgüt, Anadolu'ya göç ederek gelen Türk
topluluklarma yard~ m etmi~tir. Onlara yurt ve i~~vermi~tir. Meslek aç~s~ ndan Türklerin dayan~~mas~ n~~ sa~lam~~t~ r. Ak~amlar~~ bir araya gelen meslek mensuplar~~ dini, ahlaki ve terbiyevi sohbetler yaparak toplumsal ya~antly~~ canl~~ tutmu~lard~ r. Mo~ollardan kaçarak Anadolu'ya gelen usta ve
kalfalar, Anadolu'nun toplumsal yap~s~n~~ etkilediler. Ahilik örgütü sayesinde Türklerin göçebelikten yerle~ik hayata geçmeleri kolayla~t~. Sanat ve ticarette Türklerin etkinli~i artt~. Ayr~ ca Türkler, üstün yetenekleriyle ~ehir
ekonomisinde söz sahibi oldular. örgütün e~itim çal~~malar~~ Türk inanc~n~ n nesilden nesile devam~ n~~ sa~lad~. Usta, kalfa ve ç~ rak münasebeti
düzenli bir hal ald~ . Sohbetlerde Türk kahramanl~~~, k~ssa ve hikayelerle
canl~~ olarak anlat~ld~ . Canl~~ tutulan ve nakledilen atasözleri, ~iirler ve f~ kralar ailede huzura ve toplumsal kayna~maya yard~mc~~ oldu. Bu örgütün
çabalar~yla ahlaki de~erler meslek ve san'at hayat~ nda etkili oldu B.
Selçuklular döneminde Anadolu'daki dini hayat~~ sergilemek için baz~~
Türk dü~ünürlerinin görü~lerine de~inmek gerekir. 13. yüzy~ lda özellikle
Mevlana, Yunus Emre ve Hac~~ Bekta~~Veli'nin Türk toplumunu önemli
derecede etkiledi~ine tan~k olmaktay~z.
32

Bak. Ayn~~ eser, s.294-391.

3' Bak. Fuat Köprülü, Osmanl~~ Devletinin Kurulu~ u, 5.89-93, Ankara 1984; Ne~et Ça-

~atay, Fütüvvetçilikle Ahili~in Aynnt~lar~, Belleten, CXL, say~ : 59, 5.4.23-438, Ankara 1976.
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1273'te ölen Mevlana sanat gücünü Konya'ya yerle~tikten sonra
göstermi~tir. Özellikle Divan'~~ ve Mesnevrsiyle ya~ad~~~~çevreyi ve sonraki
dönemleri etkilemi~tir.
Mevlana, insan~n sevgiye de~er en üstün varl~k oldu~unu aç~klam~~t~ r.
Felsefesinde varl~ kta birlik görü~ü egemendir. ~nsan~ n bilinçli varl~k olmas~ ndan hareket ederek, hayat~~ iyi de~erlendirilebilece~ine ve ahlaki de~erlere dikkati çekmi~tir. Ça~~nda vicdanlara bask~~ yap~lmas~n~~ ho~~görmemi~,
dayan~~may~~ ve uyumu sa~l~ k vermi~tir. Onun görü~lerini, o~lu Sultan Veled, belli esaslarda toplam~~t~ r. Mevlana, Türkçe bilmekle birlikte devrinin
modas~na uyarak ~iirlerini Farsça yazm~~t~ r. Bununla birlikte Türk geleneklerinin etkisiyle ~slâmiyet'i ço~kulu bir biçimde anlatm~~, sanata de~er
vermi~, felsefe yapm~~~ve ho~görülü bir din anlay~~~n~~ sergilemi~tir. Mevlana resim yap~lmas~n~~ ho~~kar~~lad~~~~gibi, müzik ve semay~~ da ho~görüyle
kar~~lam~~t~r. Orta Asya müslümanl~~~ nda dini törenlerde müzik e~li~inde
raksetme, Ahmed Yesevrden beri görüldü~ü gibi devam etmi~tir. Ahmet
Yesevi, manevi yöneli~lerde sema ve raks~n önemini ifadeye çal~~m~~t~r.
Birçok dörtlü~ünde bunu görmek mümkündür. Sözgelimi "Hakk~~ bulup
raks ve sema k~ld~~ dostlar" demi~tir'. Mevlana Tanr~~ sevgisini i~lerken de
Ahmet Yesevi gelene~inin ve Türk dini yorumlar~n~~ etkisini yans~tm~~t~ r.
1320 y~l~ nda ölen Yunus Emre ise, ~iirlerini Türkçe yazm~~t~r. Esasen
1277'de Karamano~lu Mehmet Bey'in çabalar~ yla Türkçe resmi dil niteli~ini kazanm~~t~ r. Zaten Türkler Orta Asya'dan beri f~ kralar~n~, k~ssalar~n~,
atasözlerini ve türküle~ini Türkçe olarak devam ettirmi~lerdir.
Yunus Emre'yle dini kavramlar da lirik bir biçimde Türkçe ifade
edilmi~tir. Yunus Emre'nin ~iirleri 13. yüzy~l inanc~n~n en güzel ifadelerindendir. Bu ifadeler her türlü ba~nazl~ ktan uzakt~r. Çe~itli din ve mezhep
farkl~l~klar~ n~~ yat~~t~r~c~d~r. Türkçe kulaktan kula~a yay~lan bu ~iirlerde,
vicdan özgürlü~ünün güzel örnekleri de sergilenmi~tir. Türklerin vicdan
hürriyetine sayg~lar' ve dine yumu~ak bak~~lar~, ~slamiyet'in sevilmesini ve
daha çok yay~lmas~n~~ da kolayla~t~rm~~t~r.
Yunus Emre, özveriyi, uyumu, bar~~~~ ve do~rulu~u savunmu~tur.
Tanr~'y~~ ve insanlar~~ sevmeyi sal~ k vermi~tir. ~slami kavramlar~~ Türk ~iir
sanat~ nda kullanarak kendinden sonra gelen birçok halk ~airini etkilemi~Bak. Ahmet Yesevi, Divan-~~ Hikmet'ten Seçmeler, s.~~ 85, haz. Kemal ERASLAN,
!000 Temel Eser Dizisi, Ankara 1983.
Bellelen C. LIV, 50
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tir. Güzel Türk dilinin sevilmesi ve sanatta ustaca kullan~lmas~~ aç~s~ndan
da Yunus' un önemi vard~ r.
Yunus'un felsefesi, insan~n de~erine, ölüm olgusunun dü~ünülmesine,
evrensel özgürlü~ün özüne, erdemin insan hayat~ ndaki önemine dikkati
çekmi~tir".
Ku~kusuz 13. yüzy~ldaki Türk dini hayat~~ aç~s~ndan Hac~~ Bekta~~Veli
de önemli bir dü~ünürdür. Onun görü~leri y~llar boyu de~i~erek ve geli~erek Bekta~ilik haline gelmi~ tir. Bu ekolde, Babailik, Hurufilik, Ahilik, Kalenderilik, Haydarilik, Abdall~ k ve baz~~ sünni tarikatlar~n etkisi vard~r.
Ekol, Hac~~Bekta~~Veli'den sonra 14. ve 15. yüzy~lda geli~ip yay~lm~~t~r.
Hac~~ Bekta~~Veli, zaman~ndaki gayri müslimlere islâmiyet'i kabul ettirmek için, insanc~l davrand~. ~nsan sevgisini temel ilke olarak kabul etti.
Türk diline canl~l~k verdi. Türkçe dua yap~lmas~n~~ sa~lad~ . Güçlü bir ahlâk sistemi kurdu. Namus ve ~erefin önemini vurgulad~. Tanr~~ ve vatan
u~runa ~ehit olman~n yüksek de~erini belirtti. Ehl-i Beyt sevgisini a~~lad~.
Irk aynm~na kar~~~oldu. Bu nedenle de Bekta~ilik Avrupa'ya kadar yay~ld~ .
Bugün Arnavutluk ve Balkanlann bir çok yöresinde Bekta~iler bulunmaktad~r.
Hac~~ Bekta~~Veli, Tanr~'y~~ korkulacak bir varl~k olarak de~il, sevilecek
bir varl~k olarak niteledi. Araplar~ n etkisinde kalan medresenin kat~~ anlay~~~yerine yumu~ak bir islam anlay~~~n~~ benimsedi. Eski Türk törelerine
uygun olarak, aile hayat~ na önem vererek, ibadet toplant~lar~na kad~nlar~n
kat~lmas~nda bir sak~ nca görmedi. Bugün Orta Asya Türk törelerine uygun
olarak dini törenlerde müzik, sema ve nefes okuma fideti devam etmektedir. Bekta~ilik, gelene~e uygun olarak dini toplant~lar~~ terbiye kurallar~n~~
gözeterek yürütürler. Toplant~larda topluma sayg~~ ve sevgi a~~lamak, iyilik
yapmak ve haks~zl~~~~önlemek telkin edilir. Toplant~ ya kat~lanlar, dini
önder önünde herkesle helalla~mak zorundad~r. Aksi takdirde toplant~da
kalamaz. Zamanla bu ekole de hurafeler girdi.
Bekta~ilik Mahmud II. taraf~ndan 1826'da yasaklanm~~, daha sonra
padi~ah Abdulaziz taraf~ndan serbest b~rak~lm~~t~r. Cumhuriyet döneminde, kuruldu~u yüzy~ldaki amac~ndan sapan tarikatlar~n ülke için yararl~~
35 Bak. ~. Agâh Çubukçu, Türk Dü~ünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, 5.143, Yunus
Emre'nin Felsefesi, Ankara 1986; F. Köprülü, Türk Edebiyat~ nda ~lk Mutasawdlar, 5.155300, Ankara 1966.

KÜLTÜR TAR~H~M~ZDE D~N

787

olmayaca~~~görülmü~~ve bütün tarikatlar yasaklanm~~t~r. Bu arada Bekta~i
tekkelerinin de resmi olarak faaliyeti sona ermi~tir. Bekta~ilik kültür tarihimizde Türk sanat~n~ n, Türk dü~üncesinin ve Türk ho~ görüsünün geli~mesi aç~s~ndan önemlidir.
Bu, Türklerin Anadolu'da ticarette, ~ehircilikte ve meslek hayat~ nda
örgütlenmesinde Ahili~e destek olmu~tur. Ayr~ca çal~~may~ , alçak
gönüllülü~ü ve ya~ama sevincini vurgulama bak~m~ndan Bekta~ilik etkili
olmu~tur. Bekta~ili~in zamanla i~levini yerine getiremez hale gelmesinde
bilgisizli~in ve kar~~an hurafelerin etkisi olmu~tur'.
Medrese ve tekke rekabetinde, Selçuklular döneminde genel olarak
ho~görü egemendir. Medrese akl~ , tekke ise sezgiyi temsil etmi~tir.
~ SLAMDA AKLIN ÖNEMI
Hz. Muhammed, bir çok hadisinde akl~n önemini ifade etmi~tir. Bu
gibi hadislerinden ~u örnekler, ne kadar dikkati çekicidir: "~nsan~n dini
akl~d~r. Akl~~ olmayan~ n dini de olmaz", "Her ~eyin bir temeli vard~ r.
Müminin temeli de ak~ld~ r", "Bir saatlik dü~ünce bir gecelik ibadetten daha hay~ rl~d~r."37, "~nsanlar Ahireete ak~llar~~ derecesinde mevki al~rlar.".
Hz. Muhammed, ayr~ ca içtihat üzerinde çok durmu~tur. Yemen'e vali
olarak giden Muaz b. Cebel'in gere~inde akl~yla hüküm vermesine
müsaade etmi~tir. Ayn~~ biçimde ihtilafl~~ bir sorunda, Ukbe b. Amir'in akl~ yla hüküm vermesine izin verdi~i gibi, "~çtihad yap, do~ru sonuca var~rsan on, yan~l~ rsan bir sevap var" buyurmu~tur. Böylece Kur'an ve
Sünnet'te, hakk~ nda delil bulunmayan sorunlar~n ak~l ile sonuca ba~lanmas~n~~ uygun görmü~tür. Kendisi hayattayken Hubab b. Munzir'in, Amr
b. As'~ n ve Hz. Ali'nin içtihatlar yapt~~~n~~ kaynaklar aç~ klamaktad~r".
Yüce Allah, Kuran'~~ olaylar~ n ak~~~ na göre, yirmi üç y~ lda indirmi~tir.
Hatta baz~~ âyetleri daha hay~ rl~s~ n~~ vermek üzere neshetmi~, yani
yürürlükten kald~rm~~t~ r. Nitekim Bakara Suresi'nin ~ o6. âyetinde
yürürlükten kald~r~ lan uygulamalar hakk~nda ~öyle buyrulmu~tur". Biz da38 Bak. ~brahim Agah Çubukçu, Türk Dü~ünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, s.115,
Hac~~ Bekta~~Veli, Ankara 1986.
37 Bak. ~ . Agah Çubukçu, Islam'da Ahlak ve Manevi Vazifeler, 5.28, Ankara.
38 Bak. Atatürk Ilkeleri ve ink~ lap Tarihi, II, s.271, Ankara 1986; Hayrettin Karaman,
~slam Hukukunda ~ctihad, 5.37-39, Ankara 1975.
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ha iyisini veya benzerini getirmedikçe, bir ayeti(n hükmünü) kald~rmaz veya ertelemeyiz. Allah'~n her ~eye gücü yeter oldu~unu bilmedin mi?"
Böylece Yüce Allah son din ~slâmiyetin, toplumlann geli~mesine uymas~n~n imkânlann~~ bildirmi~tir. ~slâmiyetin akla ve bilime önem vermesi,
hüküm ç~ karmas~n~~ bilenlerin i~ini kolayla~t~rm~~~ve ~slam medeniyetinin
yay~larak geli~mesini sa~lam~~t~r. Yüce Allah Ra'd Suresi'nin 40. âyetinde
"Her devrin kitab~~ (hükmü) ba~kad~r" buyurmu~tur. Bu âyet Tevrat ve incil'in neshedilmesi kadar, ça~a göre içtihat yapma imkan~n~~ da hat~rlat~yor. nitekim Hz. Muhammed "Her devrin adam~ , her devrin sözü vard~r."
demi~tir, "~nsanlar babalar~ndan çok zamanlanna benzerler" hadisi de, anlaml~d~r 39.
~lk müslümanlar, bütün bu buyruklan iyi de~erlendirdiklerinden yerine göre akl~~ kullanm~~lar ve içtihat yapm~~lard~r. özellikle devletin yönetimiyle ilgili olarak Hz. ~orner'in yapt~~~~baz~~ içtihatlar dikkati çekicidir. Hz.
Ömer yeni müslüman olmu~lann kalplerini kazanmak için, devlet bütçesinden onlara yard~m etme usulünü Kurân'~n buyru~una ra~men kald~rd~ .
Hakk~nda âyet olmas~na kar~~n, ta~~nmaz ganimetlerin 4/5 ünü sava~ç~ lara
da~~tmad~ . Oysaki Hz. Muhammed, Beni Kureyza ve Hayber topraklar~n~~
da~~tm~~t~ .
Hz. Ömer, bir kural~~ daha de~i~tirdi. Hadise göre sava~ta mücahit,
(sava~ç~) öldürdü~ü kimsenin üzerinden ç~kan para ve e~yay~~ al~rd~ . Uygulama böyleydi. Hz. Ömer bunu de~i~tirerek bu tür ganimetlerin ~~ /5 ini
devlet bütçesine ay~rd~ . Halk~n yarar~~ ve devletin devaml~l~~~~için eski
hükümleri de~i~tirdi.
~slâmiyete göre h~rs~zl~k edenin eli kesilir, iftira edene had uygulan~rd~ , yani sopa vurulurdu. Hz. Ömer sava~~s~ras~nda bu usulleri de uygulamad~ .
Daha sonraki dönemlerde de içtihatlar olmu~tur. Emeviler döneminin
ba~lang~c~nda ~slâmi hükümlerin aksine olarak bir müslüman~n mümin
olmayan ebeveyninden miras almas~~ uygun görülür.
Ebü Hanife, Mâlik b. Enes, Safii ve Ahmet b. Hanbel de önemli
müçtehitlerdendir. özellikle Ebu Hanife'nin ak~l ve rey taraftar~~ oldu~u
bilinmektedir. Ebii Hanife'nin yeti~tirdi~i büyük hukukçu ~mam Muham" Bak. Necip Bilge, Laiklik, Belleten, c.XLII, say~: 168; Atatürk Ilkeleri ve Ink~lab
Tarihi, S.27I-272.
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med, gelenekle yerle~en törenin, Kurân'~n hükmü gibi olaca~~n~~ belirtti~i
bilinmektedir.
Görüldü~ü gibi ~slâmiyet akla önem vermi~tir. özellikle yönetim ili~kilerinde akl~ n önemi büyüktür. Tan~nm~~~Muvatta adl~~ eserin yazar~~
Mâlik b. Enes, her ülkeye göre de~i~ik hukuk kurallann~n olaca~~n~~ belinmi~tir'.
Nitekim uygulamada da de~i~ik ~slam ülkelerinde farkl~~ yönetimler i~~
ba~~nda olmu~tur. ~slâm'da halifelik sorunu ise, de~i~ik biçimlerde yorumlanm~~~ve sava~lara neden olmu~tur.
~SLAM~YET VE HAL~FEL~K
Türk kültürü unsurlar~~ içinde ~slâmiyeti de~erlendirmek için, halifelik
sorununa de~inmek gerekir. Her ~eyden önce belirteyim ki halifelik, dinin
temel ilkesi de~ildir. Hz. Muhammed "halifelik benden sonra otuz y~ld~ r.
Ondan sonra ~s~nc~~ sultanl~k olur" demi~tir. Ayr~ca halifelik sorunu
yüzünden ~slâm'da halifeli~in ba~lang~çtan beri k~rg~nl~klar olmu~tur. Hz.
Osman'den sonra s~cak sava~lar~n oldu~una da tan~k olmaktay~z. Cemel
sava~~nda binlerce Sahâbe ölmü~, Hz. Muhammed'in e~i Hz. Ai~e ile, damad~~ Hz. Ali kar~~~kar~~ya gelmi~tir. Ali ile Muaviye'nin S~ffin'de çarp~~mas~ nda ise 40.000 dolaylannda Müslüman ölmü~tür. Halifelik Emevilere
geçtikten sonra Emevi-Abbasi rekabeti ve çeki~mesi bitmemi~tir. Neticede
750 y~llar~ nda halifelik Emevilerden Abbasilere geçmi~tir.
Ba~dad'da Abbasi hanedan~~ hüküm sürerken, M~s~r'da gog y~l~ nda
Fat~nüler Devleti kurulmu~tur. Ubeydullah Mehdi, ~mam Ca'fer Sad~k
neslinden oldu~unu söyleyerek ve onun o~lu ~smail'i manevi önder tan~yarak Fat~miler Devleti'ni örgütlemi~tir 41. Böylece ba~ka bir halifelik do~du. Bu yönetim ~~~~7 ~~ y~l~ na kadar sürdü. Selahaddin Eyyübi, çocuksuz
ölen son Fahmi halifesinden sonra, Ba~dad'daki Abbasi hükümdar~n~~ halife tan~d~. Eyyübiler Devleti'nde dünya i~lerini Selahaddin Eyyübi, din i~lerini de halife yürüttü.
929'da Endülüs Emevi Devleti hükümdan Abdurrahman III, halifeli~ini ilan etti. Böylece Ba~dad'da, M~s~ r'da ve Endülüs'de üç ayr~~ halifelik
do~du.
4° Bak. Atatürk ilkeleri ve ink~ lap Tarihi, Il., s.273, Ankara 1986.
4' Bak. ~. Agâh Çubukçu, Gazzali ve Bat~nilik, s.29-41, Ankara 1964.
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~ ran Mo~ollanndan (~lhanl~lar) Hülâgü, Ba~dad'~~ alarak Abbas' halifeli~ine son verdi. Abbasilerden Ahmed, M~s~ r'daki Türk Kölemen
(Memlük) hükümdan Baypars'a s~~~ nd~. ~slam alemi bir süre halifesiz kald~. Nihayet Baypa~s, Ahmed'i 1261 y~l~ nda halife tan~d~. Ancak yönetim
ve siyasi gücü Baypars elinde tutma~a devam etti. Yönetim i~lerinde törelere de de~er verdi.
Osmanl~~ padi~ah~~ Yavuz Sultan selim 1517'de M~s~ r'~~ ald~ktan sonra
Abbasi halifeli~ine son verdi. M~s~r'da oturan Abbasi soyundan alMütevekkil Alallah'~~ Istanbul'a götürdü. Osmanl~ larda halifelik 1774
Küçük Kaynarca Muâhedesi'nden sonra uluslararas~~ ili~kilerde dini manada söz konusu oldu. Sözü edilen muâhede ile Osmanl~~ Padi~ah~~ halife s~fat~yla, s~n~ rlar~~ d~~~nda kalan K~ r~ m müslümanlann~ n da dini önderi say~ld~. Abdulhamid II'de 1876 anayasas~ na "padi~ah halife olmak nedeniyle
~ slâm dininin koruyucusudur" cümlesinin konmas~n~~ sa~lad~.
I. Dünya sava~~~yenilgisinden sonra Halife Vahdettin, Ingilizlerin himayesine s~~~nd~. Anadolu'daki milli kuvvetlerle s~cak mücadeleye giri~ti.
Istiklal Sava~~~kazan~l~ nca Vahdettin bir ~ ngiliz gemisiyle 17.11.1922'de
kaçt~. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanl~~ soyundan
Abdülmecid Efendi'yi halife seçti. O da verilen yetkiyi a~ma~a ba~lad~.
Sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 Mart 1924'de halifeli~i kald~rd~.
Halifelik sorununda çe~itli ~slami ekoller aras~ nda da uygunlak olmam~~t~ r. Maliki, Safii ve Hanbeli ekolleri halifenin soy olarak Kurey~'ten
(soylu bir Arap kabilesi) gelmesini, içtihat yapacak kadar bilgin olmas~ n~~
ve adaletli davranmas~n~~ ~art ko~tular. Ebil Hanife taraftarlar~~ ise halifelik
konusunda daha yumu~ak davrand~lar. Bilgin ve adaletli olmas~n~~ yeterli
buldular.
Esasda halifelik Tanr~ 'n~ n emri de~ildir. Siyasetle ilgili bir kurumdur.
Bu yüzden de daima k~ nlmalara ve bazan da sava~lara neden olmu~tur.
Ne ibret vericidir ki Atatürk'ün önderli~inde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halifeli~i kald~ rmas~ ndan, ~ ngiltere memnun kalmam~~t~ r'.
Halifelik kurumu, Arap kültürünün Türk kültürüne etkisi aç~s~ ndan
dikkati çekicidir. Ancak Cumhuriyet döneminde milli kültürümüzün daha
özgür dü~ünceyle sergilendi~ine ve geli~ti~ine tan~k oluyoruz.
42

Bak. Atatürk ilkeleri ve ink~lap Tarihi, s.269-27 t.
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OSMANLILAR VE D~ N
Osmanl~~ yönetiminde, dini kurallar gibi, gelenekler de etkili olmu~tur.
Osmanl~~ Devlet'nin kurucusu Osman Bey'e baz~~ Selçuklu Beyler ve a~iret
ba~kanlar~ , eski Türk törelerine göre biat ettiler. Ba~ka bir deyimle Osman Gazi önünde birer birer diz çöküp ona ba~l~l~ klar~ n~~ bildirdiler.
Törelerde bu davran~~lar itaat~ n simgesiydi.
Osman Bey, Türk gelene~ine uygun olarak ald~~~~yerlerdeki Hristiyan
halk~ n vicdan hürriyetine kar~~m~ yordu. Bunun sonucu olarak Bursa taraflar~ nda bir çok Rum köyü halk~ , kendiliklerinden Osman Bey'e ba~land~lar. Orhan Bey 1329'da Iznik kalesini ald~ ktan sonra sadece vergi vermek
kayd~yla Hristiyanlar~~ inanç ve ibadetlerinde serbest b~ rakt~ '.
Orhan Bey zaman~ nda devlet, art~ k a~iret usullerinin gereksizlerini b~rakarak ça~da~la~ maya önem verdi. Zamana göre ça~da~~bir devlet gibi
örgütlenmeye ba~lad~ . Yönetimde, yarg~ da ve askerlikte Selçuklular~ n ve ~ lhanl~lar~ n usullerinden yararlan~ ld~~~~gibi yeni kurallara da yer verildi. Art~ k Türkler, Bizans'~ n yönetim biçimini de iyi biliyorlard~. Hatta s~ n~ r
bölgelerinde, baz~~ ~ehirlerde Rumlar ve Türkler yanyana ya~~yorlard~ ".
Devletin yenile~mesi, ba~ar~s~n~~ h~zland~rd~ . Bursa, Izmit ve ~stanbul Bo~az~'n~ n Anadolu k~y~lar~~ tamamiyle Osmanl~lar~ n eline geçti. Bunun sonucu
olarak Türkler ve Rumlar birbirlerini yak~ ndan tan~d~lar. Kültür etkile~imi
oldu.
Ku~kusuz yenen taraf olan Türkler, kültürlerini ve becerilerini zenginle~tirmeyi bildiler. Hem ~slâmiyet'in yay~lmas~ n~~ ve hem de kendi egemenliklerinin büyümesini sa~lad~lar.
Osmanl~~ Devleti, ~stanbul muhasaras~ n~ n kald~r~lmas~~ kar~~l~~~nda Bizansl~lar~n verdikleri harac~ n art~r~lmas~ n~ , Istanbul'da bir Türk mahallesi
kurularak cami yapt~ r~lmas~n~~ ve müslümanlar ile hristiyanlar aras~nda ç~kacak ihtilaflar~~ ~slâmiyet'e göre çözümleyecek, bir kad~~ atanmas~ n~~ sa~lad~lar. Bu, Türk kültür alan~n~n geni~lemesi aç~s~ndan anlaml~d~ r.
Türkler, yönetimde adaletli olma~a da önem verdiler. Balkanlarda
Ortodoks halk~ n Katoliklere kar~~~âdetâ korunmas~n~~ sa~lad~lar. Çünkü
Katolikler Ortodokslar~~ be~enmiyorlar ve a~a~~~görüyorlard~. Adalete, e~itBak. M. Tayyib Gökbilgin, Osmanl~~ Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihine Genel
Bak~~, s.11-4, ~stanbul 1 977°4 Bak. Tayyib Gökbilgin, an~ lan eser, s.24-30.
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li~e ve dinde ho~ görüye önem veren Osmanl~ lar, ba~lang~ çda devletin
gücünü sa~lam temele otuttular.
1402 de Bayezid'in Timur'a yenilgisinden sonra bir durgunluk meydana gelmi~se de Çelebi Mehmet, birli~i sa~lama yolunda ba~ar~l~~ ad~ mlar
atm~~t~ r. Timur-Bayezid çeki~mesi s~ ras~ nda Anadolu, çok de~i~ik dini yorumlar~n yayg~ n oldu~u bir dönemdeydi. Hristiyan ve Yahudilerin inançlar~~ yan~ nda ibabilerin ve Batmilerin etkisinde kalan topluluklar da vard~.
Özellikle 1394'te ölen Fazlullah'~n müritleri Hurufili~i Anadolu'da yaymaya çal~~~yorlard~ . Fazlullah, Iran kültürü etkisi alt~ nda yeti~mi~~ve fakat
Türklerden de müritler edinmi~ tir. Türk as~ ll~~ ~air Nesimi'nin Fazlullah'a
ba~lanarak Anadolu'da dola~mas~~ etkili olmutur. Harflere anlam vererek
insan~n yüzünde Allah yaz~ l~~ diyen Hurufiler, her harf ve sözcü~e keyfi
olarak anlam veriyorlard~ . Hurufilikte Musevi Kabalizminin etkisi yan~ nda
Hristiyanl~~~ nda tesiri vard~ . Fazlullâh, Kur'ân kendisini haber verdi~ini
iddia etmi~~ve mehdilik taslam~~t~ r. hurufiler, resmi kurulu~ larca takip edilince Bekta~ili~in ve baz~~ tarikatlar~n gölgesine s~~~ nmaya çal~~m~~lard~ r.
Nesimi (Ölm.r4r8)'nin ~ iirleri, Hatayi, Fuzuli, Refii, Virani, Kayserili
Temennâi, Karaferyeli Hasan Rumi, Huseyni, Usüli, Nebati, Ba~datl~~
Tarzi, Bosnal~~ Vahdeti, Tebrizli Penahi ve Muhiti üzerine az çok etki yapm~~t~ r'''.
1240 y~llar~ nda Orta Anadolu'da müritleri yayg~ n olan Baba ~shak'~ n
isyan~n~~ Selçuklular bast~ rm~~sa da fikir ölmemi~ti. Üstelik Amasya, Kayseri ve Kahramanmara~~bölgelerinde Selçuklu ordusunu yoran bu isyanc~ lar
devletin zay~ f dü~ mesine neden olmu~lard~ r. Bunun sonucu olarak 1243
Köseda~~sava~~ nda Selçuklular Mo~ollara yenik dü~ mü~~ve Anadolu'da
yan putperest etkiler görülmü~tür.
~amanl~ k etkilerinden kurtulam~ yan bir çok tarikat mensubu, faaliyetlerini bu dönemlerde art~ rm~~lard~ r. Garip k~ yafetleri, a~~zlarda dola~an
kerametleri ve cezbeye tutulmu~~baz~~ halleriyle Anadolu'da dola~an dervi~ler, islâmiyet'in de~ i~ik yorumlar~ n~~ yans~t~ yorlard~ . Bunlar aras~ nda Kalenderileri, Hayderileri ve R~ faileri anmak gerekir. Ancak bu dervi~ler, sava~~s~ ralar~ nda gaza ve fetih ruhuyla harekette ba~ar~ l~~ oluyorlard~. Bu nedenle Selçuklu Beylerle yörelere göre iyi ili~ kiler kuran dini topluluklar da
Bak. ~.Agâh Çubukçu, Türk Dü~ünce Tarihindeki Felsefe Hareketleri, 5.169, Nesimi ve Felsefesi, Ankara 1986.
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çoktur. Aynca s~ rf felsefi çerçevede kal~ p bar~~~ve sevgiyi i~ leyen topluluklar da vard~ r.
~~te bu dini hayat, y~ llar geçtikçe kurumla~arak devam etmi~tir. Osmanl~~ Devleti güçlenmeye ba~lay~ nca sünni sisteme dayal~~ medreseler açma~a önem vermi~tir. Ancak medresenin yorumuyla tarikatlar~n yorumu
aras~ nda farklar vard~ . Sonuçta tekke-medrese yar~~mas~~ ve çeki~mesi do~du. Gerçi Mistik duygularm dine ters dü~ meyen yönlerini medrese mensuplan da do~rulam~~t~ r. Ancak zaman zaman tarikatlar, siyasi havaya
bürünerek isyanlar ç~karm~~lard~ r. Bunlar~ n en tipik örneklerinden biri
~eyh Bedrettin'in fikir ve giri~ imlendir.
~eyh Bedrettin, 1358'de Simavna'da do~mu~~olup Simavna Kad~s~o~lu
ünvanlyla tan~ nm~~t~ r. Anadolu, Rumeli ve M~s~ r'da dola~an, Konya ve
Germiyan beylerinin sevgisini kazanan bir dervi~tir. Zamanla isyanc~~ bir
tutum içine girdi. Mal ortakl~~~~görü~ ünü benimsedi. Anadolu ve Rumeli'de birçok yanda§ buldu. Bir ara Edime'de yerle~ti. Baz~~ hristiyanlar~~ da
etkiledi. 1410 y~l~ nda Osmanl~ lardan Musa Çelebi'nin kazaskeri oldu.
Mehmet I'in zafer kazanmas~~ üzerine Iznik'e gitti. 1416 y~l~ndaki isyanc~~
hareketlerin öncülü~ünü yapt~ . 1420 y~l~ nda Mehmet I'in bilginlerden ald~~~~fetva üzerine as~ld~.
Ona göre her ~ey birdir. Mevcut olan her ~ey birli~in görünü~üdür.
Bir mür~ide ba~lanma gere~ini telkin eden ~eyh Bedrettin, kendisinin fizikötesi alemi bildi~ini ileri sürmü~tür. Kerametleri oldu~unu iddia etmi~tir. Mehdilik taslam~~, baz~~ Hristiyan ve Musevileri de kendine ba~lam~~t~ r. Dinin özünde olmayan fikirler yaymaya çal~~m~~t~ r. Bir çok tekke mensubunu arkas~ nda sürükleyerek Börklüce Mustafa'yla birlikte kanl~~ isyanlara sebep olmu~tur".
Onbe~inci yüzy~lda baz~~ tarikatlar~ n iyice yozla~mas~~ nedeniyle, Orta
yol ~slam anlay~~~na kar~~~olanlar ço~al~ yordu. Bunda ~ran dolaylar~nda
benimsenen dini yorumlar~n da etkisi vard~ r. Ehl-i Beyt sevgisini siyasete
alet etmek isteyenler faaliyetlerini durdurmuyorlard~.
Hurufiler de gizli yöntemlerle çal~~~yorlard~ . Tekkelerdeki yozla~ malar
sonucu, Osmanl~~ yönetimi gittikçe Sünnet Ehli'nin yoluna sanl~yor ve
medreselere a~~rl~ k veriyordu. Bir yandan tekke-medrese mücadelesi devam ederken, ~ah Ismail'in ~ii görü~lere dayal~~ ~ randaki faaliyetleri ve
" Bak. M. Tayyib Gökbilgin, an~lan eser, s.61-70.
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görü~ lerini Anadolu'da yaymak istemesi, Yavuz Sultan Selim'in harekete
geçmesini do~urdu. 1514'deki Çald~ ran Sava~~~ ile ~ah Ismail'in Anadolu'daki propagandas~ na cevap verildi.
Daha sonra medreselerde de taassup ve bozulmalar ba~lad~ . Kemalpa~azâde ve Ebussuut gibi de~erli bilginler bile, sufilerin semalar
~ n~~ yani
dönmelerini haram sayd~ lar. 1529'da ~eyh ~smail Ma'~ uki, 1561'de Bosnal~~ ~eyh Hamza Bari ve 1550'de ~eyh Karamani ~eriata uymayan fikirler
söyledikleri dü~ üncesiyle verilen fetvalar sonucu ast~ r~ld~~
1519'da ba~layan Celali isyanlar~ n~n iki yüz y~ l boyunca zaman zaman sorun ç~ karmas~ ,
yönetimi gittikçe tekke mensuplar~na kar~~~tenkitçi davranmaya götürdü.
Zamanla tekkelerde oldu~u gibi medreselerde de bozulmalar oldu.
XVII nci yüzy~ lda Kad~ zadeliler taassubun kötü örneklerini verdiler.
bu dönemde Mevleviler ve Halvetiler bile bask~~ alt~ nda tutulmu~ tur. Kad~zadeliler denen vaizler, dini mahiyetteki san'at faaliyetlerine kar~~~ ç~km~~lard~ r. Baz~~ tekkelerin bas~ ld~~~~ve ~ eyhlerinin öldürüldü~ü
görülmü~ tür.
Küçük Kad~ zade denen Mehmet Efendi 163I'de Ayasofya'da va'z ederken
devlet i~lerinin bozuklu~unu ~eriattan sap~ lmas~ na ba~lam~~
, tarikatlar~~ lanetlemi~~tütün ve kahvenin haram oldu~unu ileri sürmü~
tür. Bunu dinlemeyenlerin öldürülmesi gerekir, demi~tir. Ayr~ ca Kad~ zadelilerden Üstüvani Mehmet Efendi (Ö. 1668)'nin raks, müzik ve resmin aleyhinde vaazlar
verdi~i bilinmektedir".
Taassup nedeniyle yarat~c~l~~a ve yenili~e kar~~~ ç~ kt~ kça, Osmanl~ lar~ n
güçleri zay~flama~a ba~lad~ . Taassubun en çok artt~~~~17. yüzy~ lda, gerileme her alanda görüldü. Bu gerileme yönetimde, sosyal ve ekonomik hayatta, dü~ üncede ve kültür alan~nda görülmü~tür.
Avrupa XV ve XVI. yüzy~ lda bilim ve sanatta yeni giii~imleri gerçekle~tirmi~, ticaretini güçlendirmi~~ve teknik aç~ dan ileri ad~
mlar atm~~t~ r.
Bas~ mevinin kurulmas~ , pusula ve barutun geli~ tirilmesi, ticaret yollar
~ n~ n
de~i~ mesi, sömürgeler kazan~ lmas~, ~ ncil'in Almancaya çevrili~i
ve akla dayal~~ gerçekçi dini yorumlar yap~ lmas~~ Avrupa'ya hareket verdi.
Bunlar paralel olarak ordular~ n~~ da teknik imkanlarla donatan Bat~~
alemi, Osmanl~lar~~ geride b~rakt~.
4

" Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdayd ~ n, ~ slâm Tarihi Dersleri, s. 107-11 I, Ankara 1982.
Bak. Hüseyin Gazi Yurdayd ~ n, an~ lan eser, s. 25-130.
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~slâmiyet okumaya son derece önem verdi~i ve Kur'ân'~ n ilk inen
âyeti "oku" diye ba~lad~~~~halde, bas~mevi, ülkemizde Avrupa'dan 235 y~ l
sonra 1727'de benimsendi. XVIII. yüzy~ lda Osmanl~~ Devleti, gerilemenin
sebeplerini ara~t~rma~a ba~lad~. Baz~~ kurumlar~~ yenile~tirmenin gere~ini
duydu.
XVIII nci yüzy~ l~ n ilk yar~s~ nda Lale Devri'nde bir yandan sanat faaliyetleri canlan~rken, öte yandan Bat~~ kültürü ile yak~ndan ilgilenme ihtiyac~~
duyulmu~tur. Sadrazam Damad ~brahim Pa~a, Fransa'ya elçi olarak yollad~~~~Yirmisekiz Mehmet Çelebi'den, Avrupa'da gördü~ü bilgileri ve teknik
geli~meleri yazmas~n~~ istemi~tir. Lale Devri'nde bas~mevinin aç~lmas~ nda
~ brahim Müteferrika ile Said Mehmet Efendi'nin eme~i geçmi~tir. ~stanbul'a gelen elçiler, yanlar~ nda bilginler, edipler ve sanatkarlar da getirmeye ba~lam~~lard~ r. Osmanl~lar~n Bat~'yla kültür al~~veri~i canlanmaya
yüztutmu~tur. Hatt ~~ devlet adamlar~ndan bat~l~~ ressamlara resimlerini
yapt~ranlar olmu~tur. Ancak bu geli~ me Patrona Halil'in geriye dönük
ayaklanmas~yla durdurulmu~tur. Gerçekte Islam'~ n özünde bilim ve sanata
kar~~~ olmak yoktur. Kur'ân, bilim ö~renenlerin manevi' derecelerinin
yükseltilece~ini bildirmi~tir. Hz. Muhammed ilim, kad~ n ve erkeklere farz
oldu~unu bildirerek "ilim Çin'de de olsa aray~n~z" buyurmu~tur. Sanat
için de te~vik edici hadisler söylemi~tir. Ancak ~slâmiyet, tapmak için put
yapmay~~ ve kutsall~ k vermek için resim çizmeyi yermi~tir. Estetik amaçlarla beceri ve ustal~~~~ortaya koyan, toplumun de~erlerini simgeleyen hiç bir
sanat türüne kar~~~ olmam~~t~ r. Bunun örneklerini tarihte bulmak
mümkündür. Ayr~ ca Islam'da musikinin ve resmin yasak olmad~~~na dair
sa~lam kan~tlar vard~ r. Sah-ih-i Buharli'de bildirildi~i ve "dü~ünlerinizi def
çalarak ~enlendiriniz" buyurmas~~ müzik hakk~ nda yol göstericidir. Ayr~ca
Buhari" nin anlatt~~~~ ~ u olay dikkati çekicidir: Bir gün Hz. Peygamber namaz k~ larken, kar~~~perdede bir ku~~resmi görmü~~Hz. Ai~e'ye "namaz k~larken önüme geliyor. Bunu buradan kald~ r" demi~tir. Bunun üzerine Hz.
Ai~e, o perdeyi yast~k k~l~ f~~ yapm~~ , Hz. Muhammed de kar~~~koymam~~t~ r".
Mekke tarihini yazan Ezraki'nin anlatt~~~~gibi, Hz. Muhammed 629
y~l~n~ n Aral~~~ nda Mekke'ye girip Ka'be'yi ziyaret etti~inde "elinin alt~ndaki hariç bütün resimleri siliniz" demi~tir. Bu resim çocuk Isa'y~~ Meryem'in dizinde oturmu~~gösteren resimdir. Bu resim, halifelik iddia eden
" Bak. Halil Aslangül, Din, Bilim ve ~nsan, 5.97, Ankara 1982.
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Abdullah b. Zubeyr'in h. 63 y~l~ nda Kabe'ye s~~~nmas~~ ve bu yüzden
Ka'be yak~lmas~~ olay~na kadar yerinde kalm~~t~ r.
Hz. ömer'in sikkelerinin bir yüzünde besmeleyle ~ehadet kelimesi,
öteki yüzünde Bizans ~ mparatoru'nun resmi bulmaktayd~ . Selahaddin Eyyübi'yi ba~da~~kurmu~~biçimde gösteren paralar vard~ nArtuko~ullan, Atabek ve Selçuklu sikkelerinde de resimler vard~ r.
Türkler, kendi zengin kültürlerinin gere~i olarak, islâmla~t~ ktan sonra
bir kaç yüzy~l boyunca sanat alan~ nda daha cesur davranm~~lard~ r. Mevlana Celalettin Rumi'nin Nakka~~Aynuddevle'ye portresinin yap~lmas~~ için
izin verdi~i bilinmektedir. Ebu Said Ebu'l-Hayr'~ n babas~~ bir saray yapt~ rm~~~ve duvarlar~~ Gazneli Mahmut'un askerlerinin ve fillerinin resimleriyle
süsletmi~tir. Timur, Semerkand'da "Ba~-~~ Dilku~a" ad~yla bir saray yapt~ rm~~~ve duvarlar~ n~~ sava~~resimleriyle donatt~rm~~t~ r.
13. yüzy~ l eserlerinde Selçuklular'dan kalm~~~melekleri, sava~ç~lar~~ ve
avc~lar~~ gösteren duvar kabartmalan dikkat çekicidir. Hatta Divri~i ve Sivas'ta Selçuklular'dan kalm~~~Dant'~-~ira'y~~ süsleyen insan ba~lar~ na rastlanm~~t~r'.
Geç Abbasi döneminde canlanan kitap ressaml~~~ nda, Türklerin
büyük eme~i vard~r. AbbasT halifeleri saraylar~ nda bol bol Türk soyundan
katipler bulundurmu~lard~ r. Sanata kar~~~ho~görü, Osmanl~~ devletinde de
belli bir süre devam etmi~ tir. Fatih Sultan Mehmet, sanata önem vermi~~
ve Bellini'yi Italya'dan getirerek portresini yapt~rm~~t~ r. Kanuni zaman~nda
Matrakç~~ Nasuh'un çizdi~i minyatürler, oldukça canl~~ olarak günümüze
kadar ula~m~~t~r. Ancak Osmanl~~ kültür hayat~ ndaki canl~l~~~ n Kad~zadeliler hareketinde oldu~u gibi zaman zaman taassub nedeniyle durdurulmak
istendi~i de gerçektir. Bu taassup hareketleri, XVII. yüzy~ lda camilerin
birden fazla minaresinin kald~ r~lmas~ n~, güzel sesle Kuran okunmas~ n~ n
yasaklanmas~ n~~ isteme~e kadar varm~~t~ r. Hz. Peygamber devrinde olmayan ~eyi, sap~k ilan etmeye çal~~m~~lard~ r. Buna ra~men Türk sanat~~ baz~~
gerçekci yönetim dönemlerinde geli~me f~rsat~~ bulmu~tur. Minyatür, kitap
süslemeleri, cilt, hat sanatlar~, hal~c~l~ k kilimcilik, ~iir, klasik Türk musikisi
ve baz~~ el sanatlar~~ dikkati çekicidir'. 187olerden sonra somut ve ça~da~~
resim faaliyetleri ba~lam~~t~ r.
5" Bak. Suut Kemal Yetkin, isffim Sanat~ n~ n M,Mliyeti, A.Ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, c.I., s.4.4-47, Ankara 1952.
Bak. Do~an Kuban, Türk ve ~slam Sanatlar~~ Üzerinde Denemeler, s.87-90, Istanbul
1982.
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Osmanl~lar mimari alan~nda oldukça büyük ba~ar~ lar sa~lam~~lard~ r.
Osmanl~~ mimarisi mekân bütünlü~üne ula~m~~t~r. Mekân bütünlü~ü kubbeye ba~l~~ olarak ~~~k, yön ve plastik de~erleri içermi~, camilerde amaç
birli~ine ve estetik zevkin doru~una ula~~lm~~t~r. Estetik aç~dan zengin mekan yaratma niteli~i Türklere nasip olmu~tur. Türk sanat eserlerinin mimari aç~dan Bizans ve resim aç~s~ndan ~ran kaynakl~~ oldu~u iddias~~ gerçe~e uygun de~ildir. Cumhuriyet dönemindeki gayret ve ara~t~rmalar sonucu Türk sanat~ n~ n üstün ki~ili~i uluslararas~~ düzeyde do~rulanm~~t~ r.
Resim, müzik ve heykel sanat~ nda, zaman zaman ho~görüsüzlük nedeniyle do~an çekingenlik, Cumhuriyet döneminde önlenmi~tir. Büyük
Atatürk "sanats~ z kalan bir ulusun hayat damarlanndan biri kopmu~~demektir" özdeyi~ ini söyleyerek sanatseverli~i te~vik etmi~tir.
Osmanl~ lar, yenile~ me hareketini I. Mahmut devrinde bilgi ve teknik
aç~s~ ndan önemli bir giri~imle geli~tirmek istemi~lerdir. Humbarac~~ Ahmet
Pa~a ondört y~ll~ k hizmeti süresince Osmanl~~ ordusunu ça~da~la~t~ rmaya
çal~~m~~t~ r. III. Mustafa zaman~ nda Baron de Tott, Osmanl~~ topçu s~ n~ f~ n~~
yeniden örgütlemi~tir.
Zaman~ n ça~da~~medeniyetine III. Selim devrinde (1787-18o7)'de çok
önem verildi. Yöneticiler, imparatorlu~un bilimsel, teknik, e~itimsel ve
ekonomik önlemlerle gerilemeden kurtulaca~~n~~ kavramaya ba~lad~lar. Bu
hususta gerekli çal~~malar yap~larak Nizam-~~ Cedid hareketi ba~lat~ ld~. Yeni bir ordu kurma çal~~malar~na giri~ildi. Yeniçerilerin s~k s~k isyan etmeleri ve sava~~yetene~ini geni~~ölçüde yitirmeleri nedeniyle, bu yola gidildi.
Yeniçerilerin e~itimi yetersizdi. Esnafl~k yapanlar~~ çoktu. Bunlar disiplinden yoksundu. Bu nedenle geçmi~teki ba~ar~lar~ n örnekleri tarihte kalm~~t~. Ancak Nizam-~~ Cedid hareketi hem Yeniçerileri, hem de mutaass~p
kimseleri memnun etmedi. 18o7'de Kabakç~~ Mustafa'n~n geriye dönük
ayaklanmas~~ ba~lad~ . III. Selim öldürüldü. IV. Mustafa saltanata getirildiyse de hükümdarl~~~~ k~sa sürdü. Alemdar Mustafa Pa~a onun yerine II.
Mahmud'u saltanata getirdi. Kabakç~~ Mustafa ayaklanmas~ yla durdurulan
ça~da~la~ma hareketi II. Mahmut ile (18o8-1839) yeniden ba~ lad~. II.
Mahmut ~~826'da Yeniçeri Oca~~n~~ kald~ rarak Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adiyle yeni bir ordu kurdu'.
II. Mahmut'tan sonra o~lu Abdulmecid 1839'da padi~ah oldu.
Abdülmecid 3 Kas~ m 1839'da Sadrazam Mustafa Re~id Pa~a'n~n te~vikiyle
'2

Bak. Atatürk ilkeleri ve ~ nk~ lâp Tarihi, II., s.275.
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Gülhane Hatt-~~ Hümayunu'nu ilan etti. Böylece Osmanl~larda yeni bir
hukuk dönemi ba~lad~. Gülhane Hatt-~~ Hümayunu ile yurtta~lar~n
özgürlü~ü, güvenli~i ve mülkiyet haklar~~ kanunlar~ n güvencesine al~ nd~.
Padi~ah, Hatt-~~ Hümayun ilkelerine uyaca~~na halk önünde yemin etti.
Böylece müslüman olsun, ya da olmas~n herkese güvence verildi. Gülhane
Hatt-~~ Hümayunu ~eriattan do~mu~~de~il, herkesin bilgisine Türkçe olarak sunulmu~, toplumla ilgili ilkelerdir. Padi~ah bu ilkelere uyaca~~n~~
söylemekte, iradesinin s~n~r~ n~~ çizmi~~oldu.
1856 y~l~ nda ilan edilen Islâhat Ferman~~ ile, daha önce verilen güvenceler güçlendirildi. Müslümanlarla gayr-~~ müslimlerin ihtilath sorunlar~ na
bakacak karma mahkemeler kuruldu. Ticaret, vergi, askerlik ve çal~~ma
alanlar~nda e~ itlik öngörüldü. Böylece Osmanl~lar kat~~ ~eriat yorumlar~ n'
a~ma~a, dinin yorumlannda yararlanma~a ba~lad~lar.
19. Yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda Ahmed Cevdet Pa~a (ölm. 18495)'n~ n
ba~kanl~~~ nda bir komisyon taraf~ ndan haz~ rlanan Mecelle, temelde dine
dayanmalda birlikte, devlet yönetimini nispeten rahatlatacak ilkeleri kaps~yordu. Mecelle'nin baz~~ ilkeleri ~öyleydi: "Zorunlu haller, sak~ ncalar~~ kald~ nr". "Vicdanlara bask~~ yap~lamaz." "Zaman~ n de~i~mesiyle hükümler de~i~ir. Böylece devlet yönetiminde ihtiyaca göre kanunlar~ n de~i~ece~i, din
aç~s~ ndan da do~rulanm~~~oluyordu.
Osmanl~lar 1839'da ilan edilen Tanzimat Ferman~ ndan sonra h~zla
yenile~me~e devam ettiler. Bat~'n~ n düzeyine ula~ma~a çal~~t~lar. Yeni ve
ça~da~~okullar~ n aç~lmas~ na önem verdiler. 1847'de ö~retmen Okulu ve
1877'de K~zö~retmen Okulu aç~ld~. Bu arada daha önce aç~lan T~ p Okulu
ile Harp Okulu'nda ça~da~~araç ve gereçlere yer verilmesi dikkati çekicidir. 1876'da I. Me~rutiyet ilan edildi. K~sa bir süre sonra II. Abdülhamid,
Meclis'i da~~tmakla birklikte ça~da~~okullar~n aç~lmas~ na izin verdi. Eski
usülü devam ettiren Medrese ve S~byan mektepleri yan~ nda, daha yeni
yöntemleri içeren Rü~diye ve Sultaniter de faaliyete geçti. Bununla birlikte
bu okullarda kullan~ lan resim ve harita gibi araç ve gereçlere dine ayk~r~~
diye itiraz edenler oldu. Medreseler genç k~zlara kapahyd~. Deneysel bilimlere aç~k de~ildi. Tümevanm yöntemi ö~retim sisteminde yoktu. Bat~~
dilleri de söz konusu de~ildi.
19o8 y~l~nda ~kinci Me~rutiyet'in ilan edilmesiyle hurriyetler geni~ledi.
Bir y~ l kadar sonra, 31 Mart geriye dönük hareketi meydana geldi.
Abdülhamid II. suçlanarak padi~ahl~ ktan al~ nd~. Ülkede çe~itli fikirlerin
çarp~~mas~~ h~zland~ . Daha sonra Osmanl~ lar Trablusgarp Sava~~, Balkan
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Sava~~~ve 1. Dünya Sava~~yla u~ra~t~ lar. Yenilgiden sonra galip devletler
ülkeyi parçalamak istediler. Türklere Trakya ve Anadolu'yu bile çok
gördüler. Türk milleti, Atatürk'ün etraf~nda birle~erek hürriyetini savundu.
Dü~man~~ Anadolu'dan att~ . Sonuçta 29 Ekim 1923'de bugünkü Türkiye
Cumhuriyeti'ni kurdu.
CUMHURIYET DÖNEMINDE D~N VE LA~KL~K
Osmanl~ lar, son dönemlerinde yar~~ laik baz~~ kanunlar~~ benimsedilerse
de, teokratik yönetimden kurtulamad~ lar. Tam laik yönetime geçemediler.
Atatürk 3 Mart 1924'de Türkiye Millet Meclisi karar~yla halifeli~i kald~ rd~.
1928'de Anayasa'dan, Devletin dininin islam oldu~unu bildiren cümle ç~kar~ld~. 1937'de Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet oldu~u belirtildi. Ancak yap~ lan ink~ laplarla, Cumhuriyetin kurulu~unu izleyen
y~ llarda laik uygulamalar benimsendi. 1924'de ö~retimin birle~tirilmesi ve
1925'de ~apka kanunu kabul edildi. 1926'da yürürlü~e giren Türk Ticaret
Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Türk hukuk
sistemi toplumun ihtiyac~ na uyduruldu. 1925'de genellikle yozla~an ve
uyu~ ukluk merkezleri haline gelen tekke ve zâviyeler kapat~ld~. 1928'de latin harfleri kabul edildi.
Yap~lan ink~laplar aras~ nda kabul edilen uluslararas~~ rakamlar~, uzunluk ve a~~rl~ k ölçüleri, takvimi, kad~n~n sosyal haklar~n~~ ve kültürel de~i~meleri de zikredelim. Atatürk özellikle, Türk tarihine ve Türk diline önem
vermi~, bu amaçla kurumlar kurmu~~ve ilmi heyetler meydana getirmi~tir.
~airleri, edipleri ve sanatkarlar~~ te~vik etmi~ tir. Türk kültürünün her türlü
taassuptan uzak olarak serbestçe geli~mesine çal~~m~~t~ r. Onun kültür hakk~ ndaki ~u özdeyi~leri ne kadar anlaml~d~ r: "Kültür, okumak, anlamak,
görebilmek, görebildi~inden mana ç~ karmak, uyanmak, dü~ ünmek, zekay~~
terbiye etmektir"." As~l u~ra~ma~a mecbur oldu~umuz ~ey, analar~ m~z~n
ve atalar~ m~z~n olduklar~~ gibi yüksek kültürde ve yüksek erdemde dünya
birincili~ini tutmakt~ r."".
Atatürk bu özdeyi~leriyle kültürün geni~~tan~m~ na, erdemin önemine
ve Türk milletinin kültür aç~s~ ndan da kendine güvenine dikkati çekmi~tir.
Türk milletinin kültür aç~ s~ndan ça~da~~uygarl~ k içinde daha onur verici
yerleri almas~~ için imkanlar sa~lam~~ t~r.
'3 Bak. Atatürk ilkeleri ve ~nk~lâp Tarihi, II, s.24.
" Bak, ayn~~ eser, s.26.
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1934'de Ankar'da Milli Musiki ve Temsil Akademisi'ni, 1936'da Devlet Konservatuvar~ n~~ kurdurmu~tur. 1935'de Cumhurba~ kanl~~~~Senfoni
Orkestras~'n~ n düzenlemesi için Bat~ 'dan uzman getirtmi~tir. Musiki Muallim Mektebi'nin kadrosuna ça~da~~e~itim görmü~~kimseleri ald~rm~~t~ r.
Dolmabahçe Saray~'n~ n Veliahd Dairesinde 1937'de Resim ve Heykel
Müzesi açt~rm~~t~ r. Atatürk Barbaros Hayrettin Pa~a'n~ n, Fatih Sultan
Mehmed'in ve Mimar Sinan'~ n heykellerinin yap~lmas~ n~~ istedi. Atatürk
~öyle söylüyordu: "Dünyada uygar ve ileri olmak isteyen herhangibir ulus,
mutlaka heykel yapacak ve heykelt~ra~~yeti~tirecektir. Abidelerin ~uraya
buraya tarihi hat~ ralar olarak dikilmesinin dine ayk~r~~ oldu~unu iddia
edenler, din hükümlerini gere~i gibi ara~t~ r~ p incelememi~~olanlard~ r".
"Yüksek bir insan toplumu olan Türk ulusunun tarihi bir özelli~i de,
güzel sanatlar~~ sevmek ve onda yükselmektir".
Atatürk'ün getirdi~i laiklik ilkesiyle ak~lc~~ ve bilimci yöntemler, ülkemizde geli~mi~, kültür ve e~itim alan~ nda olumlu at~ l~ mlar yap~lm~~t~ r.
Atatürk laiklikle dinsizli~i de~il, vicdanlara sayg~y~~ getirmi~tir. Bu konuda
çe~itli özdeyi~lerinden baz~~ örnekler verelim: "Din ve mezhep, herkesin
vicdan~ na kalm~~~bir i~ tir. Hiç kimse, hiç bir kimseyi ne bir din, ne de bir
mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiç bir zaman politika
aleti olarak kullan~ lamaz". "Camilerin kutsal minberleri, halk~n ruhi, ahlaki g~ dalanna en yüksek, en verimli kaynaklard~ r. Minberlerden halk~ n anlayabilece~i dille ruh ve beyne hitap olunmakla müslümanlar~ n vücuda
canlan~ r, beyni temizlenir, iman~~ kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur. Fakat
buna kar~~l~ k hutbe okuyanlann ta~~ malan gereken ilmi özellikler, özel
yetkinlik ve dünya durumunu anlay~ p bilmesi önemlidir". "Laiklik ilkesinde ~ srar ediyoruz. Çünkü milli iradenin, insanl~~a mal olmu~~de~erlerin
belki de en kutsal olan~~ din hürriyeti, ancak laiklik ilkesine ba~lanmakla
korunabilir. Laiklik yaln~ z din ve dünya i~ lerinin ayr~lmas~~ de~ildir. Bütün
yurtta~lar~ n vicdan, ibadet ve din hürriyetini üstlenmek demektir" ".
Atatürk laikli~e önem vermekle, ümmetçili~in yerine milliyetçili~i
gündeme getirmi~tir. Yüzy~llard~ r savunulan ümmetçilik, müslüman ülkelerin birli~ini sa~l~yamam~~t~ r.
Laiklik, kad~ n ve erkeklerin okumas~ n~~ sa~lama bak~ m~ ndan da olumlu olmu~tur. Islam'~ n özünde kad~nlar~ n okumas~~ öngörüldü~ü halde, bu
hususda bask~~ yapan dini topluluklar olmu~tur. Laiklik e~itlik, adalet ve
ss

Bak. Atatürk ilkeleri ve Inkilp Tarihi, II, s.277-279.
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demokratik geli~me aç~s~ ndan da önemlidir. Lâik yönetimle ~eyhlik, dedelik, türbedarl~k, babal~k ve ruhbanl~k resmen kald~r~lm~~t~ r. 1925'de ~eyh
Sait isyan~~ bir talihsizlik olmu~ tur. Esasen uluslararas~~ tahriklerle din mezhep ve tarikat aynl~~~n~~ kullanmak isteyenler olmu~tur. Laiklik bu hususlar~~ önlemek aç~s~ndan da ferahlat~c~d~ r.
Laikli~in bir önemli yönü de, ahlâkta tutarl~~ davranmaya imkân vermesidir. Esasen islam~ n özünde de, ikiyüzlülük yasaklanm~~t~r. Nitekim
Atatürk, Cumhuriyet'in erdem yolu oldu~unu bildirmi~tir.
Laiklik hurafelerin, üfürükçülü~ün ve yanl~~~inançlann önlenmesi aç~s~ndan da anlam ta~~ r. Esasen ~ slamda bunlar yasaklanm~~t~r. Hz. Muhammed "Ku~ un ötmesinden, uçmas~ndan u~ursuzluk ç~ karmak ve ufak
ta~lar ve nohut ve baklalarla fal açmak, kum üzerinde çizgiler çizmek,
bunlardan gelece~e ait hükümler ç~ karmak büyü ve kehanet türündendir,"
demi~tir ". Yüce Allah da "yerde ve gökde olanlar gayb alemini bilmezler,
gayb~~ ancak Allah bilir," buyurmu~tur 57 .
Demek ki laiklik, dinin kötüye kullan~lmas~n~~ önleme bak~m~ ndan
önemlidir. Laiklik dinsizlik anlam~ na gelmez. Herkesin din ve vicdan
özgürlü~üne sahip olmas~~ demektir. Lâikli~e göre kimse devletin sosyal,
ekonomik, siyasal ve hukuksal düzenini teokratik yapmaya çal~~amaz. Kanunlan Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Atatürk, yönetimde Diyânet
~~leri Ba~kanl~~~ 'na yer vererek, yurtta~lar~ n din ve ibadet hususunda sorunlann~~ dan~~acaklar~~ makam~~ saptam~~t~r.
Yüce ~ slam dini, erdemin en güzel ilkelerini içermektedir. Nitekim
Hz. Muhammed "Ben ahlak~ n güzelliklerini tamamlamak üzere gönderildim," demi~tir. Ba~ ka bir hadiste de "Sizin en hay~rl~n~z ahlaken üstün
olanlar~n~zd~ r" buyurmu~tur.
~ slâmiyet erdem ilkelerinden olan do~ruluk, adalet, bilgelik, ölçülülük,
ayrd~mla~ma ve ba~kalar~ n~n haklar~ na sayg~~ göstermeye önem vermi~tir.
Ayr~ca, ~slamda bar~~~üzerinde durulmu~tur. Yüce Allah Kur'an'da "bar~~~
hay~rl~d~r" " âyetini indirmi~tir. Bar~~~ilkin ailede ve sonra toplumun her
kesiminde sa~land~~~~derecede ~slam'~n amac~na hizmet edilmi~~olur.
Bak. ~brahim Agâh Çubukçu, ~slâm~ n Temel Bilgileri, s.93, Ankara 1971.
57 Bak. Atatürk ilkeleri ve ink~ lap Tarihi, C.II, 5.260.
" Bak. Nisa Suresi, Ayet: 128.
56

Belleten C. LIV, 51
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~ nsanlar aras~ nda güzel ili~kiye önem veren Hz. Muhammed, "yap~ lan
i~ ler niyete göredir" diyerek gönül temizli~ine dikkati çekmi~tir. Ayr~ca
"farz ibadetlerden sonra Allah'~n yan~nda davran~~lar~n en sevimlisi
müslüman~ n kalbini sevindirmektir" buyurmu~tur. Ba~ka bir hadisinde de
"dü~ ünmek gibi tedbir, güzel ahlak gibi kazanç yoktur" demi~tir'.
islamiyet'te kinin, ötkenin, k~skançl~~~n ve ba~kalar~ na zarar vermenin
kötülü~ü hakk~nda bir çok hüküm vard~ r. Buna ra~men ilk dört halife
döneminden sonra, islamiyet'in siyasi amaçlara alet edildi~ine zaman zaman rastlanm~~t~r. islarniyet ç~ kara alet edildikçe müslümanlar aras~ nda
küskünlükler, k~rg~ nl~klar ve bazan da sava~lar eksik olmam~~t~ r. Oysaki
Yüce Allah "hepiniz bar~~~ve esenli~e giriniz" buyurmu~tur. Bazan da
bilgisizlik ve taassup, müminler aras~nda sürtü~melere ve huzursuzlu~a neden olmu~tur. Ayr~ca müslümanlar~~ birbirine dü~ürmek isteyen ve d~~ardan gelen telkinler, mü'min topluluklar~ n birbirleriyle u~ra~mas~~ sonucunu do~urmu~tur. Oysaki Kur'an'da "birbirinizden ayr~l~p f~rka f~ rka olmay~n"' buyurulmu~tur. Ancak müslümanlar aras~nda baz~~ olaylar~~ bahane
ederek ayr~l~ k sokmak isteyenler daima bulunmu~ tur. önemli olan husus,
yurtta~lar~ n dini alet etmek isteyenlere kar~~, bar~~~, milli birlik ve dirli~i
korumalar~d~r.
Bugün, zengin enerji kaynaklar~ na sahip olan Islam ülkeleri aras~ nda
sürtü~meler ve mücadeleler eksik de~ildir. islarniyet ç~ kara ve siyasete alet
edildikçe huzursuzlu~un do~aca~~~tabiidir.
Türk toplumu, ~slâmiyet'in yay~lmas~nda, savunmas~nda ve sanatsal
faaliyetlerin geli~mesinde büyük hizmetler vermi~tir. Bir çok devlet kurarak medeniyet alan~nda beceri ve ustal~~~n~~ ortaya koymu~, dünya uygarl~~~na katk~da bulunmu~tur. Osmanl~~ Imparatorlu~u tarihimize ~erefli sayfalar kazand~rm~~, ancak zaman~nda gereken ça~da~la~ma yap~lamad~~~ndan,
teokratik sistem imparatorlu~u y~ k~lmaktan kurtaramam~~t~ r. Bugün
dünyada devletimiz sayg~ n ve güçlüdür. Cumhuriyet sosyal alanda, teknik
alanda ve kültürel alanda büyük ba~ar~lar sa~lam~~t~r.
Ülkemizi materyalist felsefi esasa dayal~~ ideolojilerle sarsmak isteyenleri yan~nda, dini ayr~l~ klarla huzursuz etmek isteyenler de bulunabilir. Ortado~u'da dinin siyasete ve ç~kara alet edildi~i aç~kça görülmektedir.
59 Bak. i. Agâh Çubukçu, fslâm'da Ahlâk ve Manevi Vazifeler, s.25-27; I. Agâh Çubukçu, K~rk Hadis ve Yorumu, s.3-21, Ankara 1984.

60 Bak. Bakara Suresi, Ayet: 208.
Bak. Al-i ~mran Suresi, âyet: 103.
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Günümüzde mezhep faaliyetleri yan~ nda tarikat örgütlenmeleri dikkati
çekicidir. Oysaki islâm'~ n özünde mezhepçilik ve tarikatçilik yoktur.
~slâm'da kul ile Allah aras~nda arac~~ yoktur. Ruhbaniyet yoktur, yani özel
bir din s~n~fi yoktur.
Ülkemizde teokratik devlet özlemi yaratarak yörelere göre kültür farkl~l~klar~~ meydana getirmek isteyenlere kar~~, milli birlik ve bar~~a önem vermek, her mü'minin dini ve vatani görevidir.
~lâhiyat fakültelerini ve imam-hatip okullar~n~~ ülkenin ihtiyac~na göre
ayarlayarak ve güçlendirerek, din kültürünün daha sa~l~kl~~korunmas~~ sa~lanabilir.
Ülkemizde sorumsuz kimseler yerine, din görevlilerinin halka daha
aç~k inmesini sa~layacak önlemler al~nmas~~ önemlidir. Görevlilerin ça~da~~
ve milli kültür aç~s~ ndan güçlendirilmeleri ba~anlann~~elbette art~nr.
~slam dininin, vicdanlara sayg~y~~ öngördü~ünün, bilim ve tekni~i te~vik etti~inin, sanatsal faaliyetlere kar~~~olmad~~~n~n ve ça~da~la~man~n dine
ters dü~medi~inin görevlilerce iyi anlat~lmas~~ fanatik örgütlerin etkisini
azalt~r.
Ayr~ca yurtta~lanm~z aras~nda dayan~~may~~ güçlendirici biçimde Cumhuriyet dönemindeki ba~ar~ lar, kitap, dergi, konferans ve sempozyumlarla
halka daha iyi anlat~labilir.
Lâik Türkiye Cumhuriyeti güçlendikçe hurafeler ve yanl~~~inançlar geride kalacak, erdemin, bar~~~ n ve sevginin tohumlar~~ gönüllerde daha gür
bitecektir. Hz. Muhammed'in buyurdu~u gibi "güzel ahlâk~n ki~iyi mutlulu~a götürece~i" daha iyi anla~~lacakt~ r.
Sonuç olarak kültürümüz laik Türkiye Cumhuriyetiyle geriye dönük
bask~lardan kurtularak geli~mi~, ça~da~~ve teknik okullar ço~alm~~, kad~nlar~n okuma ve sosyal hayata kat~ lma imkanlar~~sa~lanm~~, inanç ve ibadet
özgürlü~ü temin edilmi~ , milli tarih ve milli dil kültürünün bilincine var~lm~~t~r. Milli sanat~m~za sahip glulm~~t~r. Ak~lc~~ ve demokratik esaslara dayal~~ yönetim benimsenerek yurtta~lar aras~nda hak ve hukuk e~itli~i
güvenceye al~nm~~t~r.
Cumhuriyet döneminde yap~ lan sosyal, kültürel ve ekonomik at~l~mlarla Türkiye bugünkü itibarl~~düzeye gelmi~tir.

