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Râşid Halifelerin devlet başkanı seçilme şekilleri incelendiğinde birbirinden farklı 
yöntem ve şekillerde fakat her birinin doğrudan ya da dolaylı olarak ümmetin 

rızasıyla seçildikleri anlaşılmaktadır. Râşid Halifelerin birbirinden farklı 
şekillerde seçilmiş olmaları İslâm’da belirli bir yönetim sisteminin olmadığını 

değil, belirli tek bir seçim sisteminin olmadığını göstermektedir.

Ayasofya, Hilâfet Devleti'nin ışık saçan camisidir, 
zafer ve fethin sembolüdür, Rasûlullah  ’in 

müjdesinin gerçekleşmesidir. Bu yüzden sadık 
müminler, Ayasofya'nın üzerinde laiklik ve beşerî 
sistemlere ait ulusal bayrakların dalgalanmasını 

değil, Hilâfet bayrağının, La İlahe İllallah 
Muhammedun Rasûlullah bayrağının

dalgalanmasını arzuluyorlar!

Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta
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Eylül 2020

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yoğun bir gündem ve tartışmaların arasında açıldı. Müslü-
manların tarifsiz sevinç gösterileri altında farklı bir anlam kazanan bu açılış, beraberinde bir 
başka tartışmayı da gündeme getirdi: “Sıra Hilâfet’te mi?”

Evet, Ayasofya bir büyük vuslat olarak Müslüman zihinlerde, gönüllerde yer etmişken şüp-
hesiz beklentinin, özlemin daha büyüğü Hilâfet’e olmuştur aynı zihinlerde, aynı gönüllerde… 

Türkiye gündemi çok değişken bir şekilde seyrediyor. Çoğu zaman dünün gündemi bu-
gün; bugünün gündemi yarın unutuluyor. Fakat biz Köklü Değişim Dergisi olarak düşündük 
ki “Ayasofya ve Hilâfet” Müslümanların iki büyük özlemidir; İslâm ümmeti nezdindeki 
yeri de geçici sanal gündemler minvalinde heba edilmemelidir. Bu sebeple dergimizin Eylül 
sayısını, Ayasofya bağlamında Hilâfet ve cumhuriyet tartışmalarına özel hazırlayalım istedik. 

Bu minvalde;
Ayasofya’nın tarihî süreci, İslâm’la nasıl huzur, şeref ve izzet kazandığı; “İstanbul’un 

Fethi ve Yeni Bir Çağa Kapısını Açan Ayasofya” başlıklı makalede genel hatlarıyla 
Ahmet SİVREN tarafından ortaya konurken…

Türkiye’deki siyasilerin Ayasofya istismarını “İstismara Açık Ayasofya’nın Bir Asır-
lık Bitmeyen Çilesi” başlığı altında Mustafa KÜÇÜK gözler önüne seriyor.
“Ayasofya Açıldı mı? Ayasofya’nın Camiye Dönüştürülmesinin Şer’î Yön-

den Değerlendirilmesi” başlığı altında İlahiyatçı Abdullah İMAMOĞLU konuyu 
İslâm fıkhı bağlamında değerlendiriyor.

Ayasofya ibadete açıldı fakat bu açılışın arkasında ne tür siyasi hedefler var? İşte bu konu-
yu M. Hanefi YAĞMUR, “Ayasofya’nın Yeniden Camiye Çevrilmesinin Siyasi 
Arka Planı” başlığı altında irdeliyor.

Ayasofya cami mi, müze mi; ne? Açıldı ama gerçek kimliğine henüz kavuşamadı… Aya-
sofya’yı açanlar ve ardından statüsünü tartışanlar, şimdi de Hilâfet’i tartışıyorlar… İşte 
Musa BAYOĞLU “Ayasofya’nın İstismarı ve Esaslar Üzerinden Bakabil-
mek?” başlığı altında bu soruya cevap arıyor.

Ahmet SAPA, Ayasofya’nın dinlerarası diyalog ihanetine malzeme yapılması endişe-
sini, “Ayasofya ile Dinler Arası Diyalog Projesine Yeni Ufuklar mı Açılıyor?” 
başlıklı makalesinde sizlerle paylaşıyor. 
“Cumhuriyet sorgulamaları” olarak zikredebileceğimiz makalelerimiz arasında;
“100’e İki Kala Bir Yönetim Şekli Olarak ‘Cumhuriyet’” başlığı altında Serdar 

YILMAZ, cumhuriyetin tarihî sürecini; “Cumhuriyet Fikrine ‘Fazilet’ Deme Ce-
haleti!” başlığı ile Aydın USALP de cumhuriyetin İslâm nazarındaki hükmünü; fazilet 
mi, küfür fikri mi olduğu konusunda mülahazalarda bulunuyor.

Suat ALTIPARMAK, “Cumhuriyet’in Başka Bir Yalanı ‘Ekonomik Kalkın-
ma Planı’” konusunu masaya yatırırken; Bendeniz de “Lozan Hezimeti Üzerine 
Kurulu Cumhuriyet’in Dış Politika Serüveni” başlığı altında Türkiye Cumhuriye-
ti’nin dış politika sürecini sizler için inceliyorum. Benzer şekilde “Lozan Tapu Senedi 
mi Yoksa Ağır İpotek mi?” sorgusunu yapan Muhammed Emin YILDIRIM ma-
kalesinde farklı olarak Lozan’da Batılı devletlere verilen sözleri değerlendiriyor.
“Cumhuriyet ve Eğitimin ‘Kirli’ Yüzü” makalesiyle Hakan BOLAT Türkiye 

Cumhuriyeti’nin eğitim sistemini, “Türkiye’nin 100 Yıllık Bitmeyen Hukuk ve 
Adalet Arayışı” makalesiyle de  Kadir KAŞIKCI adalet sistemini mercek altına alıyor. 

Cumhuriyetin aile ve kadın konularına yaklaşımlarıyla alakalı olarak “Cumhuriyet’in 
Hilâfet Dışında Yıktığı Başka Bir Kale ‘Aile’” başlıklı Emrah AKAY makalesi ve 

“Cumhuriyetle Gelen Kadın Modeli” başlıklı Sümeyye AVCI makalesi dergimiz 
sayfaları arasında sizleri bekliyor olacak.
“Türkiye Değişen Yeni Dünya Düzenine Ne ile Girecek? Cumhuriyet mi, 

Hilâfet mi?” sorgulamasını da Cahit TOPRAK’ın kaleminden okuyabileceksiniz.
Ayrıca Abdurrahim ŞEN “21. Yüzyılda Hilâfet Tartışmaları” başlığıyla kap-

samlı bir İslâmi yönetim analizi yaparken, Mahmut KAR da “Ayasofya ve Hilâfet” 
başlığıyla Ayasofya’nın açılmasının ardından önü alınamayan Hilâfet tartışmalarına değiniyor 
ve konu hakkında söylenecek son sözü söylüyor!

Cumhuriyet-Ayasofya-Hilâfet konularına sahih bir bakışı inşa için Köklü Değişim’de kalın…
Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç
Genel Yayın Yönetmeni
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Ayasofya ve Hilâfet

İSTANBUL’UN FETHİ VE
YENİ BİR ÇAĞA KAPISINI AÇAN 

AYASOFYA

Ahmet Sivren
ahmetsivren.as@gmail.com

Küre-i arzda, bazı simge yerler 
vardır ki tüm insanlık bu simge 
yerlerin bu özellikleri üzerinde 

adeta ittifak etmiştir. Bu durum dün de 
böyleydi bugün de böyle… Bu simge 
yerlerden belki de en öne çıkanı dünün 
Konstantinapolis’i bugünün İstanbul’u-
dur; İstanbul içinde de dünün Ayasofya 
Kilisesi, bugünün Ayasofya-i Kebir Ca-
mi-i Şerifi’dir. 

Konstantinapolis’in İslâm dünyası için 
önemli oluşunun başlıca sebebi ise şüp-
hesiz efendimiz Muhammed Mustafa Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in onun fethini; fa-
tihini ve fetih ordusunu övmüş olmasıdır: 

َو] أَِميُرَها،   اْلَِميُر   َفـلَِنْعَم   ُة  اْلُقْسَطْنِطيِنَيّ  لَُتـْفَتَحَنّ  
 İstanbul mutlaka“ [لَِنْعَم اْلَجْيُش  َذلَِك  اْلَجْيُش

fethedilecektir. Onu fetheden komu-
tan ne güzel komutan, o ordu ne gü-
zel ordudur.”1

Bu veçhile İslâm orduları ilk dönem-
lerden itibaren İstanbul’un fethine az-
metmişler, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in bu methine mazhar olabilmek 
için ardı ardına seferler düzenlemişlerdir. 
Ancak bilindiği üzere bu övgüye, Miladi 
1453 yılında Osmanlı İslâm orduları ko-
mutanı Fatih Sultan Mehmed -Allah on-
dan razı olsun- mazhar olmuştur. 

Bu fetihle birlikte dünya tarihine “ka-
ranlık Orta Çağ’ın kapandığı Yeni Çağ’ın 
açıldığı” notu düşülmüştür. Böylece İslâm 
orduları, izdüşümlerinin bugün bile canlılı-
ğını koruduğu bir süreci başlatmış oldular. 

Dönemin devletlerarası siyasetinde 
de önemli bir başarıya imza atan Müs-
lümanlar, zamanın “büyük” Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun son kalıntısını da böy-
lece temizlemiş oluyorlardı. 

“Kılıç Hakkı” Ayasofya

İslâmi fetihlerin akabinde süregelen 
bir uygulama olan “kılıç hakkı”, İstan-
bul’un fethinde de uygulamaya konulmuş 
ve böylece Konstantinapolis’in ve belki 
de döneminin en muhteşem yapıların-
dan biri olan Ayasofya, Fatih Sultan Meh-
med’in emri ile “kılıç hakkı” olarak ca-
miye çevrilmiştir. Peki, tam olarak nedir 
kılıç hakkı? Tarihçi Murat Bardakçı, ilgili 
makalesinde kılıç hakkı ile ilgili olarak şu 
açıklamayı yapıyor:
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“‘Kılıç hakkı’nın, iki ayrı mânâsı vardır:

İlk mânâsı eski asırların ekonomik siste-
mi ile alâkalıdır. Devletin geçmiş asırlarda 
Anadolu’da yahut Rumeli’de hizmet karşı-
lığı tahsis ettiği arazilerin, yani ‘timar’ın ilk 
üç veya altı bin akçesi bu ismi taşır.

… İslâm hukukunun bir kavramıdır, gay-
rımüslimlerin yaşadığı ve savaşılarak ele 
geçirilen topraklarda fetihten sonra huku-
kun izin verdiği bazı tasarruflardır ve bu 
tasarrufların başında, o beldenin 
en büyük ibadethanesinin camiye 
çevrilmesi gelir… İbadethanelerin 
adedi fazla olduğu takdirde en bü-
yüğünün yanısıra birkaçı daha cami 
yapılabilir ama o belde savaş ile de-
ğil de karşı tarafın ‘aman istemesi’, 
yani teslim olması ile ve kılıç çekil-
meden, yani kan dökülmeden alındı 
ise kılıç hakkı tatbik edilmez.”2 Bi-
zim konumuzla alakalı olan da bu, 
ikinci tanım. 

Görüldüğü üzere kılıç hakkı, 
fatihin/fethedenin -âdet olduğu 
üzere- savaşarak fethettiği belde-
deki en büyük ibadethaneyi cami-
ye çevirmesi hakkıdır. Bu, İstanbul 
için tabii ki Ayasofya’dır. 

Ayasofya’nın Önemi

Ayasofya, gerek inşa edildiği 
devrin ve gerekse de fethedildiği 
dönemin en önemli yapılarından 
birisi olarak öne çıkmıştır. 

“Ayasofya” adındaki “Aya” söz-
cüğü “kutsal, azize” anlamına gelir. 

“Sofya” sözcüğü ise eski Yunanca-
da “bilgelik” anlamındaki “sophos” 
sözcüğünden gelir. Dolayısıyla 

“aya sofya” adı “kutsal bilgelik” ya 
da “ilahî bilgelik” anlamına gelmek-
te olup Ortodoks mezhebinde 
Tanrı’nın üç niteliğinden biri sayılır.

Yapımına Bizans İmparatoru I. Kons-
tantin tarafından başlanmış olsa da kay-
naklarda II. Konstantin döneminde biti-
rildiği yazılıdır. Bu bitirilme, tarih olarak 
Miladi 360’a tekabül etmektedir. Miladi 
404 yılında çıkan isyanda yakılan kilise 
ciddi manada tahrip olmuştur. İmparator 

II. Theodosios tarafından Miladi 415’de 
tamir edilen kilise 532’de Nika Ayaklan-
ması sonucunda tamamen yıkılmıştır. 

Böylece iki kez inşa edilip iki kez yı-
kılan Ayasofya yaklaşık bugünkü hatla-
rını kazandığı yapım sürecine İmparator 
Jüstinyen döneminde girmiştir. Miladi 
532’de Miletli İsidoros ve Trallesli Ant-
hemius adında iki mimar tarafından inşa 
edilmeye başlandı. 532-537 yılları arasın-
da süren inşaatta 10 bin işçinin çalıştığı 

söylenir. Yine inşaatta farklı yerlerdeki 
tapınaklardan sütunlar getirtildiği ve böy-
lece inşaatın nispeten daha kısa sürdüğü 
de ifade edilmektedir. Sütunların geti-
rildiği bu tapınaklar arasında; Efes’teki 
Artemis Tapınağı’ndan, Mısır’daki Güneş 
Tapınağı’ndan (Heliopolis), Lübnan’daki 

Baalbek Tapınağı yer almaktadır. Bunla-
rın dışında daha birçok tapınaktan getir-
tilen sütunlar kullanılmıştır. Bu sütunların 
altıncı yüzyıl imkânlarıyla nasıl taşındığı 
bilinmemektedir. 

Ancak Ayasofya, bu tarihten sonra da 
ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır; 
yangınlar, saldırılar, talanlar ve deprem-
ler… Bunlar arasında en ağırı 1204’teki 
Latin istilasıdır belki de… Öyle ki kili-
senin ibadethane dokunulmazlığı hiçe 

sayılmış, içindeki değerli eşyalar, 
kutsal hazineler çalınarak Avru-
pa’daki diğer kiliselere taşınmıştır. 
Elli küsur yıl süren bu istilanın ar-
dından 1261’de Bizanslılar şehre 
yeniden hakim olduklarında Aya-
sofya’nın içler acısı durumunu da 
görmüş oldular. Ayasofya’yı her 
ne kadar yeniden ihya etmek is-
teseler de bu sefer 1344 yılındaki 
deprem buna engel oldu. Böyle-
ce 10 yıllık zorunlu bir kapatılma 
sürecine giren kilise ancak 1354 
yılında halktan toplanan vergi ve 
yardımlarla açılabildi. 

Ve Nihayet Fetih…

Ayasofya, yapıldığı günden 
İslâm ordularınca fethedildiği 
döneme kadar adeta gün yüzü 
görmemiş bir muhteşem yapıdır. 
Hatta öyle ki 1453 yılında Fatih 
Sultan Mehmed’in fethinin ger-
çekleştiği tarihte de harap bir 
hâldeydi. Sultan Fatih, ilk iş ola-
rak kilisenin temizlenmesini ve 
buranın camiye çevrilmesini em-
retti. İlk cuma namazını da bura-
da bizzat kendisi kıldırdı. 

Sultan Mehmed kendisine ga-
nimet payı olarak sadece Ayasof-
ya’yı almıştır. Daha sonra burayı 
Müslümanların kullanımına vak-

feden Sultan II. Mehmet, bu vafkiyenin 
masraflarını da kendi özel gelirinden kar-
şılamaktaydı. 

Fetihle birlikte Ayasofya daha önce 
istilalarda karşılaştığı gibi bir muameleye 
hiç maruz kalmadı. Zira İslâm’a göre iba-
dethanelerin dokunulmazlığı vardır. Kılıç 

Ayasofya, yapıldığı 
günden İslâm 

ordularınca fethedildiği 
döneme kadar adeta 
gün yüzü görmemiş 

bir muhteşem yapıdır. 
Hatta öyle ki 1453 

yılında Fatih Sultan 
Mehmed’in fethinin 
gerçekleştiği tarihte 

de harap bir hâldeydi. 
Sultan Fatih, ilk iş olarak 
kilisenin temizlenmesini 

ve buranın camiye 
çevrilmesini emretti.
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hakkı olması hasebiyle Ayasofya -ki bu-
gün gördüğümüz gibi ismi bile aynı kal-
mıştır- kilise olmaktan çıkarılmış, içinde 
Allah’ın adının bolca anıldığı, şirk unsur-
larından arındırılarak kelime-i tevhidin 
hakim kılındığı bir camiye çevrilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed’in Ayasofya’ya 
özel bir önem verdiği muhakkak. Onu 
vakıf  malı hâline getirmesi, kendi şahsi 
malvarlığından birçok mal bağşlaması, bir 
mihrap, minare ve medrese yaptırması 
ve daha fazlası hep bu özel ilginin bir te-
zahürüdür. 

Fatih’ten sonraki Osmanlı sultanları 
da gerekli hassasiyeti göstermiş ve sü-
rekli birtakım eklenti, tadilat ve bakım-
larla -tabiri caizse- Ayasofya’ya imzalarını 
atmışlardır. 

Bugün dört minaresi olan Ayasof-
ya’nın ilk minaresini Fatih Sultan Meh-
med’in yaptırdığını söylemiştik, bir diğer 
minare Sultan II. Bayezid tarafından son 
iki minare de Sultan II. Selim tarafından 
ilave edildi. Sultan II. Selim zamanında 
ilave edilen minarelerin Mimar Sinan 
tarafından yapıldığı bilinmektedir. Yine 
Mimar Sinan, Sultan II. Selim’in emriy-
le Ayasofya Camisi’ni tamir de etmiş-
tir. Caminin etrafındaki gereksiz yapılar 
yıktırılarak Ayasofya’ya rahat bir nefes 
aldırıldı. Yine cami kubbesini taşıyan 
yan duvarlar birtakım destek unsurları 
kullanılmak suretiyle kuvvetlendirildi ki 
böylece yıllara meydan okurcasına Aya-
sofya ayakta kalabilsin.

Ayrıca Sultan I. Mahmud da Ayasof-
ya’ya bir şadırvan, sıbyan mektebi, aşha-
ne-imaret, kütüphane ve yeni bir hünkâr 
mahfili ile mihrap inşa ettirdi. Bu eklenti 
ve yapılarla külliye hâlini alan Ayasofya, 
İslâm ümmetinin, Osmanlı sultanlarının 
kendisine verdiği değeri birebir hissetmiş 
ve belki de böylesi bir muamaleyi hiçbir 
dönemde de görmemiştir. 

Dünyanın en eski ibadethanelerinden 
biri olan Ayasofya’nın yapıldığı tarih göz 
önüne alındığında yaklaşık bu sürenin 15 
asra tekabül ettiği görülür. Bu, bir iba-
dethane için çok uzun bir süredir. 481 
sene de cami olarak hizmet veren Aya-

1. Sıbyan mektebi, 2. Şadırvan, 3. Muvakkithane, 4. Mütevelliler dairesi, 
5. Şehzadeler Türbesi, 6. III. Murad Türbesi, 7. II. Selim Türbesi, 

8. III. Mehmed Türbesi, 9. Sebil, 10. Mermer sarnıç, 11. Türk payanda 
duvarları, 12. Kütüphane, 13. Vaftizhane (günümüzde Sultan Mustafa ve 

Sultan İbrahim Türbesi), 14. Sebil, 15. Minareler, 16. Omphalion, 
17. İkinci Ayasofya kalıntıları, 18. Ayasofya Medresesi (günümüzde 

mevcut değildir), 19. Ayasofya İmareti (günümüzde mevcut değildir), 
20. İmaret Kapısı, 21. Mihrap, 22. Hünkar mahfili, 23. Minber, 
24. Müezzin mahfili, 25. IV. Murad'ın yaptırdığı mermer kürsü, 

26. Bergama'dan getirilen küpler, 27. Terleyen sütun, 28. Üst kata 
çıkış rampası, 29. Alt kata iniş rampası, 30. Hazine dairesi

Ayasofya'nın zemin planı:
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1  Ahmed b. Hanbel, Müsned; Buharî, et-Ta-
rihu’l-Kebir; et-Tarihu’s-Sağîr; el-Bez-
zâr, el-Müsned; Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir; 
Hakim, Müstedrek; Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid.
2   “Kılıç Hakkı”, Murat Bardakçı, HaberTürk, 
17.09.2018
3   Fatih Sultan Mehmed, 1 Haziran 1453
4   İslâmi İlimler Araştırma Vakfı internet sitesi

Kaynakça: 

tr.wikipedia.org, Ayasofya maddesi

İslâmveihsan.com, Ayasofya Tarihi

İSTANBUL’UN FETHİ VE YENİ BİR ÇAĞA KAPISINI AÇAN AYASOFYA

sofya maalesef  Fatih’in vakfiyesine ihanet 
eden birtakım zevat tarafından müzeye 
çevrilmek suretiyle boynu bükük bırakıl-
mıştır. Hâlbuki atamız Fatih’in bedduası 
çok açık ve nettir fakat tabii ki bu tehdit 
ve lanetleme, Allah’tan korkanı -ya da en 
azından- kuldan utananı tedirgin eder. 

Sultan Fatih’in Ayasofya Vakfi-
yesi

“Eğer bu hayır müesseseleri yıkılacak 
olursa ikinci defa, üçüncü defa ila ahir ye-
niden inşa oluna… Bütün bu şerh ve ta-
yin eylediğim şeyler, tesbit edilen şekilde 
ve vakfiyede yazılı hâliyle vakıf olmuştur; 
şartları değiştirilemez; kanunları tağyir edi-
lemez; asılları maksatları dışında bir başka 
hâle çevrilemez; tesbit edilen kuralları ve 
kaideleri eksiltilemez; vakfa herhangi bir 
şekilde müdahale Allâh’ın diğer haramları 
gibi haramdır.

Kim ki bozuk teviller, hurafe ve dediko-
dudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, 
bu vakfın şartlarından birini değiştirirse 
veya kanun ve kurallarından birini tağyir 
ederse; vakfın tebdili ve iptali için gayret 
gösterirse; vakfın ortadan kalkmasına veya 
maksadından ve gayesinden başka bir ga-
yeye çevrilmesine kast ederse; vakfın te-
mel hayır müesseselerinden birinin yerine 
başka bir kurum ikame eylemek ve vakfın 
bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse 
veya bu manada yapılacak değişiklik veya 
itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse; 
veya şer-i şerife aykırı olarak vakıfda tasar-
ruf  etmeye azm eylerse, mesela şeriata ve 
vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar veya 
talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı resmi 
yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey 
talep ederse, kısaca bâtıl tasarruflardan 
birini işler yahut bu tür tasarrufları tama-
men geçersiz olan yazılı kayıtlara ve def-
terlere kaydeder ve bu tür haksız işlemle-
rini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak 
ederse, açıkça büyük bir haramı işlemiş 
olur, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eyle-
miş olur. Allâh’ın, meleklerin ve bütün 
insanların laneti üzerlerine olsun! 
Ebeddiyyen cehennemde kalsınlar, 
onların azapları asla hafifletilmesin 
ve onlara ebediyyen merhamet olun-
masın! Kim bunları duyup gördükten 

sonra değiştirirse, vebali ve günahı 
bunu değiştirenlerin üzerine olsun! 
Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi işitir 
ve her şeyi bilir.”3-4

Ayasofya Fethin, İstanbul Hilâ-
fet’in Sembolüdür!

Bugün Ayasofya’nın bahçesinde bir-
çok Osmanlı sultanı medfundur: Sultan II. 
Selim, Sultan III. Murad, Sultan III. Meh-
med, Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim 
ile bazı hanedan mensupları… Sultanla-
rın ebedi istirahatgâh olarak Ayasofya’yı 
tercih etmeleri bile Konstantinapolis’in 
İslâmbol’a dönüşümünün mührünün, 
İslâm fethinin sembolünün gölgesindeki 
huzura kendilerini bırakmak istemeleri-
nin bir tezahürüdür belki de… Çünkü 
İslâm, zamanın küfür merkezini İslâm’ın 
bol olduğu bir İstanbul’a; şirk ve küfür 
simgeleriyle Allah’a ortak koşulan bir 
mekânı da kelime-i tevhidin sembolü bir 
büyük camiye dönüştürmüştür. 

Böylece İstanbul ve Ayasofya-i Kebir 
Cami-i Şerifi tüm dünya Müslümanları 
nezdinde büyük bir hasretle ve özlemle, 
umutların ve bakışların kendisine çevril-
diği bir merkez olmuştur. Ayasofya’da 
yeniden namaz kılmaya başlayan Müs-

lümanların sevinçlerine diyecek yokken, 
yüzlerce yıl Hilâfet’in merkezliğini yapmış 
kutlu şehrin bugün hâlâ Hilâfetsizlikten 
mustarip oluşu Hilâfet tartışmalarının 
yeniden başladığı şu günlerde daha bir 
manidardır.

"Ayasofya’da yeniden namaz 
kılmaya başlayan Müslümanların 

sevinçlerine diyecek yokken, 
yüzlerce yıl Hilâfet’in 

merkezliğini yapmış kutlu şehrin 
bugün hâlâ Hilâfetsizlikten 

mustarip oluşu Hilâfet 
tartışmalarının yeniden başladığı 
şu günlerde daha bir manidardır."
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İSTİSMARA AÇIK 
AYASOFYA'NIN 

BİTMEYEN ÇİLESİ!

Mustafa Küçük
karlidag1001@hotmail.com

[ ۚ -Kimi“ [اْهِبَطا ِمْنَها َج۪ميعًا بَْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدّوٌ

niz kiminize düşman olarak, hepi-

niz oradan inin.”1 emir ve fermanıyla 

hak batıl mücadelesinin başladığı ilk gün-

den beri her medeniyet egemenlik kur-

duğu coğrafyaya mührünü basmak üzere 

kendi hadaratının şekillendirdiği kalıcı 

eserler bırakmıştır. 

Pagan/putperest medeniyetler, 
inşa ettikleri yapıların iç ve dış 
cephelerine mozaiklerle yer 

ve gök “tanrı ve tanrıçalarını” temsil 
eden heykeller veya insan ve hayvan 
figürleri çizmişlerdir. 

Tevhit eksenli medeniyetler ise inşa 
ettikleri ev, cami, han, kervan saray, 
köprü, medrese ve mabetlerin iç ve 

dış cephelerine Allah Celle Celâlehû’nun 
sıfat ve esma-i hüsnasını cisimleştir-
mekten uzak bir şekilde hüsnü hat 
sanatıyla resmetmişlerdir. 

Her alanda dur durak bilmeyen mü-
cadele bu alanda da devam etmiştir. 
Hâkimiyet el değiştirdikçe galip gelenler 
mağlup ettikleri medeniyetin izlerini bir 
daha ulaşılmamak üzere slip süpürmüş-
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lerdir. Özellikle putperest medeniyetler 
hem kendi aralarında ve hem de İslâm 
medeniyetiyle sürdürdükleri savaşlarda 
ölçü tanımaz bir yağma, talan ve yıkıma 
imza atmışlardır. 

Makalemize konu olan Ayasofya da 
bu mücadeleye konu olmuştur. Nitekim 
Ayasofya İstanbul’un fethinden önce 
defalarca yakılıp yağmalanmıştır. 537 yı-
lında İmparator Justinianos 
tarafından yapılan mevcut ya-
pının gövdesi günümüze kadar 
varlığını sürdürmüştür. Teslis 
inancının izleri silinerek fetih 
nişanesi olarak camiye dö-
nüştürüldüğünde inşa edilen 
minareler aynı zamanda yapıyı 
destekleyen payandalar olarak 
tasarlanmıştır.  

Hristiyanlık âleminin mez-
hep ve devletler bazında kendi 
arasında giriştikleri savaşlarda 
İstanbul ile birlikte Ayasofya 
zafer ve hâkimiyetin sembo-
lü olmuştur. Nitekim İslâm’ın 
yayılmasını önlemek ve Se-
lahaddin Eyyubi’nin 1187’de 
fethettiği Kudüs’ü yeniden 
Hristiyanlık âlemine kazandır-
mak üzere 1204’te IV. Haçlı 
Seferi için Avrupa’dan kopup 
gelen Katolik Latinler İstan-
bul’a vardıklarında kenti işgal 
etmiş ve ardından Ayasof-
ya’yı yağmalamış, tarumar et-
mişlerdir. Hristiyanlık âlemi-
nin kutsal emanetleri olarak 
Ortodoks Mezhebi’ne bağlı 
Ayasofya Kilisesi’nde korunan 
Hz. İsa’nın mezar taşından bir 
parça, sarıldığı bez olan Torino 
kefeni, Meryem’in sütü ve aziz-
lerin kemikleri gibi birçok kutsal emanet 
ile altın ve gümüşten yapılma değerli 
eşyalar çalınmış, kapılardaki altınlar bile 
sökülerek Batı kiliselerine götürülmüştür. 

Bizanslı tarihçi Niketas bu talan ve 
yağmalamaya dair şunları kaydetmekte-
dir: “Hristiyan topraklarında kan dökmeden 
geçip gideceklerine, sadece Müslümanların 
üzerine yürüyeceklerine yemin edenler İs-

tanbul’da katliamın en dehşetlisini yapmış-
lardır. Haç armasını omuzlarında taşıdıkları 
sürece evlenmeyeceklerine yemin edenler 
kendilerini Tanrı’ya adayan rahibelerimize 
tecavüz etmişlerdir. Kudüs’teki Kutsal Me-
zar’ın intikamını almak bahanesi ile hare-
kete geçenler altın ve gümüş uğruna haçın 
üzerinde tepinmekten çekinmemişlerdir.”2 
Ardından hâkimiyetin sembolü olarak 

Ayasofya, Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı 
bir katedrale dönüştürülürken 16 Mayıs 
1204 tarihinde Latin imparatoru I. Bau-
douin imparatorluk tacını Ayasofya’da 
giymiştir. 1261 yılında Doğu Roma ken-
ti tekrar ele geçirdiğinde, Ayasofya’yı 
oldukça harap durumda bulmuştur. 

Ayasofya İslâm’ın Hristiyanlık ile sür-
dürdüğü mücadelede de aynı işlevi gör-

müş; zafer, fetih ve hâkimiyet sembolü 
sayılmıştır. Ancak İslâm’ın fetih kriterleri 
Batı medeniyetinin ölçü tanımaz uygula-
malarından çok farklı olmuştur. 

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
“İstanbul mutlaka fethedilecektir. 
Onu fetheden komutan ne güzel ko-
mutan, o ordu ne güzel ordudur.”3 
buyurduğu günden beri bu şerefe nail 

olmayı uman her Müslüman 
seferber olmuştur. Nitekim 
bu gayret ilk nesil sahabeden 
olan Hâlid b. Zeyd namı diğer 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’yi (Ö.H: 
49) İstanbul’a getirmiştir. Bu 
gayret ve teşebbüsler asırlarca 
sürüp gitmiş, nihayet 29 Ma-
yıs 1453’te Fatih Sultan Meh-
met’in yeniçeri ve vezirleriyle 
birlikte İstanbul’a girmesiy-
le amacına ulaşmıştır. Kafile 
kentin sokaklarından geçerek 
Ayasofya’ya vardığında Fatih 
Sultan Mehmet harap ve bitkin 
bir durumda olan Ayasofya’nın 
derhal temizlenip camiye dö-
nüştürülmesini emretti. Büyük 
bir aşk ve heyecanla sürdürü-
len temizlik ve hazırlıklar iki 
gün içinde tamamlanarak 1 
Haziran 1453 Cuma günü Fa-
tih Sultan Mehmet’in hocası 
Akşemseddin Rahimehullah’ın 
imamlığında Ayasofya’da ilk 
cuma namazı kılınmıştır. 

Onlarca teşebbüse rağ-
men Kudüs’ü geri alamayan 
haçlılar, İstanbul’un fethini kı-
yameti alameti olarak algılamış 
ve bu tarihî yenilgiden sonra 
saldırgan konumdan savunma 
pozisyonuna geçmişlerdir. İlk 

günden beri bünyesinde şirkin yansıma-
larını sergileyen devasa yapı Ayasofya 
da fetihle birlikte artık tevhit inancının 
hâkimiyetinin bir sembolü olmuştur. 

Batı âleminin savunma pozisyonu 3 
Mart 1924’te Hilâfet’in ilgasına kadar 
sürmüştür. Hilâfet’in ilgasıyla tekrar sal-
dırgan pozisyona geçen Batı, II. Dünya Sa-
vaşı’nın ardından hâkimiyetini bu kez İs-

Ayasofya İstanbul’un 
fethinden önce defalarca 

yakılıp yağmalanmıştır. 
537 yılında İmparator 
Justinianos tarafından 
yapılan mevcut yapının 

gövdesi günümüze kadar 
varlığını sürdürmüştür. Teslis 

inancının izleri silinerek 
fetih nişanesi olarak camiye 

dönüştürüldüğünde 
inşa edilen minareler 
aynı zamanda yapıyı 

destekleyen payandalar 
olarak tasarlanmıştır.
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lâm ülkelerine yönetici olarak atadığı yerli 
işbirlikçiler üzerinden sürdürmüştür. Söz 
konusu işbirlikçiler, efendileri hesabına 
Hilâfet’in ilgasından şeriatın kaldırılması-
na, harf  inkılabından kılık kıyafet inkılabı-
na kadar onlarca icraata imza atmışlardır. 

Sıra hâkimiyetin simgesi konumun-
daki Ayasofya’ya gelmişti. Cami olarak 
varlığını sürdürmesi Batı egemenliğini 
gölgeliyordu. 481 yıl tevhit inancının 
sembolü olan Ayasofya’nın statüsü de-
ğişmeliydi. 12 Haziran 1929’da Ame-
rikan sermayesiyle İstanbul’da kurulan 
Bizans Enstitüsü bu işe öncülük edecekti. 
Bizans medeniyetine ait tarihî eserleri 
gün yüzüne çıkarma bahanesiyle Ayasof-
ya’da bir çalışma yürüteceklerini Mustafa 
Kemal’e bildirmişlerdi. O, mesajı almış-
tı. Nitekim egemen güçlerin bir dedi-
ğini iki yapmıyordu. Onların hesabına 
onlarca inkılaba imza atmıştı. Efendileri 
hesabına bir milletin dinine, felsefesi-
ne, tarihine, kültürüne, medeniyetine 
savaş açmıştı. Ayasofya’nın tekrar yeni-
den kilise olması gerekiyorsa olmalıydı. 
Ya da en azından cami statüsünden çı-

karılmalıydı. Zira laik demokratik cum-
huriyetinin kurulmasıyla Batı yeniden 
İstanbul’da egemenlik kurmuştu. Ege-
menliği temsil eden Ayasofya’nın statü-
sünü de onların belirlemesi gerekiyordu.  

Adı geçen enstitü Ayasofya’da çalış-
malarını sürdürmek için izin başvurusun-
da bulunmuştu. Caminin sıvaları altında 
kalan putperest kalıntısı figürleri ortaya 
çıkarmak için izin veren 7 Haziran 1931 
tarihli Bakanlar Kurulu kararının altında, 
Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal ve 
Başvekil İsmet İnönü’nün imzaları vardı.

Tıpkı İngilizlerin ihdas ettiği Yahu-
di varlığının Kudüs’ü işgal eder etmez 
Mescid-i Aksa’nın altını oymaya, İslâm’ın 
gömdüğü putları ve kalıntılarını arama-
ya koyulması gibi yeni kurulan rejim de 
İstanbul’a egemen olan Batı da Ayasof-
ya’nın kalıntılarını ihya etmeye koyulmuş-
tur. Tarih 25 Ağustos 1934. Mili Eğitim 
Bakanı Abidin Özmen Başbakanlığa şu 
ifadeleri yazıyordu: “Aldığım büyük şifa-
hi emir üzerine Ayasofya Camii’nin müze 
hâline konması için icap eden tatbikata 
başlanması hakkındaki emrin bir suretini 

arz ederim efendim.” Böylece üstü sıva ile 
kapatılmış Bizans putperest medeniyeti-
nin figürlerini ortaya çıkarma çalışmaları 
başlamıştı. Nihai amaç Ayasofya’nın cami 
statüsüne son vermekti. Nihayet Bakan-
lar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve 
7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya müze-
ye çevrilmiştir. İki ay sonra 1 Şubat’ta 
müze olarak resmen halkın ziyaretine 
açılan Ayasofya’yı Atatürk 6 Şubat 1935 
tarihinde ziyaret etmiştir. Müze vasfına 
yakışmadığı gerekçesiyle İslâm’ı simgele-
yen levhaların kaldırılmasını emretmiştir. 
Böylece tıpkı Latin İstilası sırasında talan 
edilip yağmalanan Ayasofya’da 16 Mayıs 
1204 tarihinde Latin imparatoru I. Ba-
udouin imparatorluk tacını giymesi gibi 
Batı işbirlikçilerinin eliyle 29 Mayıs 1453 
İstanbul fethinin rövanşı alınmış oluyordu. 

Ayasofya’nın putperestlik amentüsü 
teslis inancının bütün yansımalarını en 
çirkin bir şekilde sergilediği bu süreç tam 
86 yıl sürdü. Ancak Müslümanlar Ayasof-
ya’nın başına gelen bu suikastı hiç unut-
mamıştır. Süreci tersine işletecek günü 
kollayıp durmuşlardır. Nitekim İslâm’ın 
ve Müslümanların aleyhine işleyen süreç 
Hilâfet’in ilgasıyla başlamıştır. Tam da 
süreci tersine çevirmeye yaklaşıldığı bir 
zamanda bir asırdır İslâm’ın kutsallarını 
haraç mezat siyasi rant ve ikbale tah-
vil eden zihniyet yine devreye girmiştir. 
Doldurduğu miadını Ayasofya gibi bir 
değer üzerinden uzatma yoluna gitmiştir. 
İslâm’ın egemenliği önünde bir handikap 
olan demokratik siyasetin son versiyonu 
AK Parti, bir değer olarak başörtüsünü 
tükettiği gibi Ayasofya’yı da tüketmeye 
azmetmiştir. Demokratik açılımlar üze-
rinden başörtüsüne itibar suikastı dü-
zenleyen adı geçen parti, aynı emellerle 
Ayasofya’ya yönelmiştir.  Önce dünyayı 
karşısına almak bağlamında çok zor bir 
iş olarak kamuoyuna lanse edilmiş ardın-
dan İslâm’ın hâkimiyetini temsil etmek-
ten uzak, Batı egemenliğini temsil eden 
laik rejimin adı geçen partisi, iktidar ve 
muktedirliğinin bir göstergesi olarak Aya-
sofya gibi bir tarihî değeri gözünü kırp-
madan harcamıştır. Zira Fatih’in Ayasof-
ya’yı camiye çevirmesi anlayışından uzak, 
egemen rejime halel gelmemesine dikkat 
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1   Tâhâ Suresi 123
2   Önder Kaya / Bizanslı tarihçi Niketas
3   Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335

İSTİSMARA AÇIK AYASOFYA'NIN BİTMEYEN ÇİLESİ!

edilerek şekil olarak açılmıştır. Nitekim 
Batı’nın İslâm ülkesi Türkiye, üzerindeki 
egemenliğinin tartışmasız ifadesi olan laik 
rejimin en parlak dönemini yaşamakta-
dır. Zaten teslis amentüsünü resmeden 
mozaiklere ilişilmeyeceği deklare edil-
miştir. Sadece vakit namazlarında geçici 
olarak figürlerin görünmesi engellenerek 
Batı gücendirilmemeye çalışılmıştır. Tam 
da laik demokratik bir partiye yakışır bir 
ikiyüzlülükle Müslümanların Ayasofya’ya 
dair duyguları istismar edilmiştir. 

Başörtüsü meselesinde izlenen aynı 
metotla halkın duygularıyla oynanmıştır. 
Nasıl ki başörtüsü, giyinme özgürlüğü 
bağlamında demokratik bir hak olarak 
hâl edildi ise Ayasofya da laik demok-
ratik rejimin bütün dinlere aynı mesa-
fede olduğunu gösteren bir uygulaması 
olarak ibadete açılmıştır. Tıpkı geçmişte 
Demokrat Parti’nin Türkçe okunan ezan 
üzerinden siyasi rant devşirmesi gibi, AK 
Parti de selefinin izinden giderek başör-
tüsü ve Ayasofya üzerinden siyasi rant 
devşirme yoluna gitmiştir. Başörtüsü 
üzerinden elde ettiği siyasi rantı Ayasof-
ya üzerinden egale edip etmeyeceğini za-
man gösterecektir.

Gerçek şu ki bunlar, İslâm adına elde 
edilen kazanımlar değildir. Aksine laik 
demokratik rejimin hanesine puan ka-
zandıran icraatladır. Rejimi Müslüman 
halkın nezdinde meşrulaştıran icraatlar-
dır. AK Parti de ithal rejimin sahiplerini 
aynı argümanları kullanarak ikna etmiş-
tir. Yani icraatlarının rejimi güçlendirdi-
ği konusunda büyüklerini ikna etmiştir. 
Halkın algı operasyonlarıyla İslâm adına 
bir zafer elde edildiğine inandırılması bir 
yana gerçekte rejim daha da güçlenmiştir. 

Ayasofya tarihte pek çok suistimal-
lere duçar kalmıştır. En son örneğinde 
olduğu gibi hakikatin yerine algının ege-
menlik kurduğu bu zamanda çağın al-
datıcı ruhuna uygun bir entrika ile karşı 
karşıya kalmıştır.

Umarız bu ikiyüzlülük girdabı de-
mokratik siyaseti boğacak ve hakikatin 
aydınlığında siyaset yapanlar yalancıların 
mumunu vaktinden önce söndürmeyi 
başaracaktır. Ruveybidaları deşifre ede-
rek halka nerede durmaları gerektiğini 
gösterecektir.

Ayasofya’ya gelince!

Çok yakın bir gelecekte kurulacak 
olan II. Râşidî Hilâfet Devleti’nin halifesi, 
İslâm’ın egemenliğinin bütün görkemini 
içinde barındıran bir merasimle Rasul 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in sancağı altın-
da Ayasofya’nın kapılarını yalnızca tevhit 
ehline kıyamete kadar açacaktır.

Batı’nın İslâm ülkesi Türkiye, üzerindeki 
egemenliğinin tartışmasız ifadesi olan laik rejimin 

en parlak dönemini yaşamaktadır. Zaten teslis 
amentüsünü resmeden mozaiklere ilişilmeyeceği 
deklare edilmiştir. Sadece vakit namazlarında 

geçici olarak figürlerin görünmesi engellenerek 
Batı gücendirilmemeye çalışılmıştır. Tam da laik 
demokratik bir partiye yakışır bir ikiyüzlülükle 

Müslümanların Ayasofya’ya dair duyguları 
istismar edilmiştir. 
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AYASOFYA AÇILDI MI?
AYASOFYA’NIN CAMİYE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN

ŞER’Î YÖNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah İmamoğlu
abdullahimamoglu06@gmail.com

Ayasofya’nın 86 yıl aranın ardın-
dan cami statüsüne yeniden 
kavuşmasıyla Hristiyanlara/

kâfirlere ait mabetlerin camiye dönüştü-
rülmesi ya da fethedilen topraklarda kâ-
firlerin mabetlerinin statüsü konusu yeni-
den gündeme gelerek tartışılır hâle geldi. 
Kimileri Fatih Sultan Muhammed’in kili-
seyi camiye dönüştürmesinin başlı başına 
bir zulüm olduğunu söylerken kimileri 
de bunun şer’î açıdan İslâm’a aykırılığının 
olmadığını savundu. Dolaysıyla Ayasof-
ya’nın yeniden cami statüsü kazanma-
sının ardından konuya dair çok şeyler 
yazıldı, yazılıyor ve söylendi, söyleniyor. 
Ben de bu makalemde birkaç meseleyi 
şer’î boyutlarıyla ele alma gayreti içeri-
sinde olacağım.

İslâm’da Fethedilen Toprakla-
rın Şer’î Durumu

Fethedilen topraklardaki mabetlerin 
durumunu değerlendirmede esas niteli-
ğinde olan şu şer’î yöne dikkat çekmek 
gerekir. İslâm orduları bir yeri fethetti-
ğinde Müslümanların genelinin hakkıyla 
ilgili olan ve kamu mülkiyetine girmeyen 
arazi veya bina gibi her mal devlet mül-
kiyeti sayılır. Arazi, bina ve tesisler gibi 
devlet mülkiyetleri, ferdî mülkiyete dö-
nüşebilir mallardır. Ancak Müslümanların 
genelinin hakkıyla ilgili olduğundan devlet 
mülkiyetinin idaresi, işlerinin yürütülmesi 
ve tasarrufu halifeye bırakılmıştır. Çün-
kü Müslümanların genelinin hakkıyla ilgili 
olan her şeyin tasarrufunda yetki sahibi 
halifedir. Mademki bu mallar, -halifenin 

kamu mülkiyetinin aslını fert veya ce-
maat olarak hiç kimseye temlik etmesi 
caiz değilken devlet mülkiyetinin aslını 
ve menfaatini fertlere temlik etmesi caiz 
olduğundan- kamu mülkiyetinden değil-
dir o hâlde bu mallar devletin mülküdür. 
Çünkü bunlar üzerinde tasarrufta bulun-
ma yetkisi devlete aittir. Mülkiyetin ma-
nası işte budur.

Fethedilen beldedeki devletin sahip 
olduğu ve fethedilen devletin organları-
na, dairelerine, kurumlarına, kamu ku-
ruluşlarına, üniversitelerine, okullarına, 
hastanelerine, müzelerine, şirketlerine 
ve fabrikalarına, devletin kendisine, yö-
neticilerine, liderlerine, savaşta öldü-
rülenlere, savaştan kaçanlara ve Müs-
lümanlardan korkarak savaştan kaçan 
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halka ait olan tüm saray veya bina ve 
çatıların hepsi, Müslümanlara ait bir ga-
nimet ve fey olup Beytü’l-Mâl’ın hakkı ve 
devletin mülkü sayılır. 

İslâm’a göre savaş yoluyla fethedilen 
beldelerdeki topraklar haraç arazileridir. 
Haraç arazilerinin tümü devlete ait olur, 
devlet mülkiyetinden sayılır ve üzerlerine 
haraç konur. Yine haraç topraklarındaki 
fabrika, okul, hastane, cami vb. 
tüm binalar da devlet mülkiyeti 
sayılır. Devlet mülkiyetinin ta-
sarruf  hakkı halifeye yani devlet 
başkanına aittir. 

Fethedilen Topraklardaki 
Küfür Mabetlerinin Mesci-
de Çevrilmesinin Şer’î Yönü

Ne zaman Ayasofya konusu 
gündem olsa Fatih Sultan Mu-
hammed Han “Dinde zorlamaya 
gitmiştir.” gibi asılsız itham ve 
iftiralara maruz kalmaktadır. En 
azından bu ithamlara cevap ol-
ması bakımından konuya ilişkin 
esası ortaya koymak faydalı ola-
caktır. Kur’anî ilkeden hareket-
le; kâfirler, Allahu Teâla’nın [  َلٓ
يِن الّد۪ ِفي   Dinde zorlama“ [اِْكَراَه 
yoktur.” ayeti gereği İslâm di-
nine girmeye zorlanmazlar. Ciz-
ye vermek kaydıyla kendi küfür 
inançlarında kalıp İslâm toprak-
larında güven ve huzur içerisin-
de yaşayabilirler. Genel hayatta 
İslâm’ın hükümlerine boyun eğ-
mek zorunda olan kâfirler özel 
hayatlarında kendi inançlarına 
göre yaşama hakkına sahiptirler. 
İslâm’ın müsaade ettiği ölçüde 
(genel hayatın dışındaki özel ha-
yatlarında) kendi inançları çer-
çevesinde evlenip yine inançlarına göre 
boşanabilirler. Sultan Fatih bu Kur’anî 
ilkenin yani prensibin dışına asla çıkma-
mıştır. Hatta kendi ibadetlerini yerine ge-
tirebilmelerine birçok kilisenin varlığına 
izin vererek olanak sağlamıştır.

Fethedilen topraklardaki kâfir mabet-
lerin camiye dönüştürülmesi konusunda 
âlimlerin farklı görüşleri söz konusudur. 

Âlimlerin bu konudaki yaklaşımlarını ve 
iddialarını ortaya koymadan önce âlim-
lerin ittifak sağladığı bir konuyu paylaş-
mak yerinde olacaktır. Âlimler kilise ya 
da havranın camiye dönüştürülmesinde 
ihtilaf  etmişler ancak yeni kiliselerin in-
şası ya da var olan kiliselerin imarının 
haram oluşunda ittifak sağlamışlardır. 
Şöyle ki İslâm orduları tarafından yani 

İslâm Devleti tarafından fethedilen top-
raklara kilise, havra veya ibadet etme-
leri için herhangi bir toplanma yeri inşa 
etmek caiz değildir. Zira Nebi SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem [،اإلْْساَلِم َداِر  ِفي  َكِنيَسٌة  ُتْبَنى   ل 
ُد َما َخِرَب ِمْنَها  Dar-ı İslâm’da kilise“ [َوَل يَُجّدَ
yapılmaz, harap olanlar ise yenilen-
mez.” buyurmuştur. Çünkü bu belde ar-
tık Müslümanlara ait mülk olmaktadır ve 

ibadethane özelliği taşıyan yapıların inşa 
edilmesine izin verilmez. 

Öncelikle şunu ifade etmiş olalım; 
İslâm ordularının fethettiği topraklarda 
bulunan ibadethanelerle ilgili meselede 
âlimler farklı görüşler ortaya koymuşlar-
dır. Örneğin Malikiler der ki: “Yıkılması 
gerekmez. Bu aynı zamanda Hanbeliler-
de de var olan bir görüştür. Çünkü Sahabe 

(Allah onlardan razı olsun) birçok 
yeri güç kullanmak suretiyle fet-
hetmişler fakat onların kiliselerini 
yıkmamışlardır.”

Müslümanların silah/güç 
kullanmak suretiyle fethetmiş 
oldukları topraklarda kilisele-
rin ve havraların varlığı/varlığını 
sürdürmesi bu görüşün sıhhatini 
destekleyen delillerdendir. Nite-
kim Ömer b. Abdülaziz âmiline 
yazdığı mektupta herhangi bir 
kiliseyi, havrayı ya da ateş yanan 
bir evi yıkmamasını emretmiştir.

Şafiîlere göre bu husustaki en 
sahih görüş -ki bu aynı zamanda 
Hanbelilerde de var olan bir 
görüştür- yıkılması gerekir. Var 
olan herhangi bir kiliseni varlığı 
kabul edilmez. Çünkü orası, tıpkı 
Müslümanlar tarafından sıfırdan 
inşa edilen bir şehir gibi Müslü-
manlara ait bir mülktür ve orada 
kilisenin/kâfirlerin mabetlerinin 
bulunması caiz değildir.

Bu noktada belki akıllara iba-
dethanelerin kâfirlerin ellerinde 
kalması hususunda imamın zim-
milerle akit yapması caiz olup ol-
madığı sorusu da gelmiş olabilir. 
Bu konu dört mezhep imamları 
nezdinde bilinen ihtilaflı bir ko-

nudur. Onlardan bir kısmı “İbadet me-
kanlarının onların elinde bırakılmasının caiz 
değildir. Çünkü böyle bir işlemin Müslü-
manların mülklerinin ellerinden çıkartılması 
ve daha önceden yapılan bir sözleşme ol-
madığı hâlde onların küfürlerinin ikrar edil-
mesi demektir.” demişleridir.

Bir kısmı ise şöyle demiştir: “Maslaha-
tın gerektirmesi hâlinde bunu kabul etmek 

İslâm’a göre savaş yoluyla 
fethedilen beldelerdeki 

topraklar haraç arazileridir. 
Haraç arazilerinin tümü 
devlete ait olur, devlet 

mülkiyetinden sayılır ve 
üzerlerine haraç konur. 

Yine haraç topraklarındaki 
fabrika, okul, hastane, 

cami vb. tüm binalar da 
devlet mülkiyeti sayılır. 

Devlet mülkiyetinin 
tasarruf hakkı halifeye yani 

devlet başkanına aittir. 
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caizdir. Tıpkı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sel-
lem’in Hayber’de ve Râşid Halifelerin uygu-
lamalarında kabul ettikleri gibi...”

Bir başka grup ise kiliselerin hükmü 
diğer gayrimenkullerin hükmünden fark-
lıdır demiştir. “İmam Malik ve İmam Ah-
med’den meşhur bir rivayete göre onların 
ellerinde bırakılması gerekir.” derken bazı-
ları ise “Maslahata bağlı olarak imam iki hu-
sus arasında tercih yapabilir.” demişlerdir.

Bu konuya ilişkin sonuç olarak şunları 
söyleyebiliriz:

İslâm ordularının güç kullanmak sure-
tiyle fethettikleri topraklardaki kiliselerin 
maslahatın gerektirmesi hâlinde Müslü-
manlar tarafından onlardan yani kâfirle-
rin ellerinden çekip alınması caizdir. Ni-
tekim Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in 
Ashabı, kendilerine bırakılanlardan bir 
kısmını onlardan geri almışlardır. Velid 
b. Abdülmelik’in Hilâfet’i Dönemi’nde 
Müslümanlar, Şam’ın dışında fetih yoluyla 
ele geçirilen topraklardaki kiliselerin bir 
kısmının Hristiyanlardan geri alınması 
talebinde bulunmuşlar ve belde içinde 
bulunan kiliselerin verilmesi hususunda 
onlarla anlaşma yapılmıştır. Râşid Halife-

lerden Ömer b. Abdülaziz ve zamanın-
daki ilim ehli de bunu kabul etmiştir.

Bir başka yönüyle devam edecek 
olursak yukarıda da kısmen ifade et-
miştim; devlet mülkiyetine giren malları 
devlet isterse satabilir, isterse bağışlaya-
bilir. Başka ve daha anlaşılır bir ifadeyle 
bu topraklar ve üzerindekilerde tasarruf 
hakkı tamamen devlete/devlet başkanı-
na aittir. Mabetler o anki duruma göre 
yıkılabilir, mescide çevrilir ya da gayri-
müslimlerin ibadetlerini yapabilmeleri 
için kendilerine bırakılabilir. Bu hususta 
yetki halifenin/yöneticinindir. Devlet 
kendine ait olan bina, okul, mabet vb. 
gibi yerleri ihtiyaca göre değerlendirir. 
Örneğin Fatih Sultan Muhammed İstan-
bul’da bulunan hangi kiliseyi yıktırmıştır? 
Ama onlarca kiliseyi ibadet etmeleri için 
kendilerine terk ederken, Ayasofya’yı 
camiye çevirmiştir. İstanbul’da ihtiyaca 
göre daha sonraki zamanlarda da 12 ya 
da başka rivayetlere göre 13 farklı kilise 
yine aynı şekilde başka bölgelerde de kâ-
fir mabetleri camiye çevrilmiştir. Birkaç 
tanesini eski isimleriyle birlikte en azın-
dan örneklik teşkil etmesi bakımından 
burada paylaşmak istiyorum: 

- Eski İmaret Camii: Pantepoptes 
Manastır Kilisesi adıyla Komnenos Ha-
nedanı’nın kurucusu Aleksios Komnena 
tarafından 1081-1087 yılları arasında inşa 
ettirilen bu yapı İstanbul’un Zeyrek sem-
tinde bulunmaktadır. Fatih Sultan Mu-
hammed Dönemi’nde medrese olarak 
kullanılan Zeyrek Camii’nin imarethanesi 
olarak kullanılmış, daha sonra Fatih med-
reseleri yapılınca cami olmuştur.

- Zeyrek Camii: İstanbul’un Zey-
rek semtinde bulunan bu yapı 1118 ve 
1124 tarihleri arasında imparator II. Yan-
nis Komnenos’un eşi Irene tarafından 
inşa ettirilmiştir. Pantokrator Manastır 
Kilisesi adı verilen bu yapı İstanbul’un 
fethinden sonra medrese olarak kullanıl-
mış daha sonra Fatih Külliyesi’yle birlikte 
yeni medreselerin yapımı tamamlanınca 
camiye çevrilmiştir.

- Fethiye Camii: Bizans Dönemi’n-
deki adı Pammakaristos Manastırı olan 
yapı İstanbul’un Çarşamba semtinde bu-
lunmaktadır. 13. yüzyılın sonlarında Bi-
zans’ın önde gelenlerinden Mihail Glabas 
Tarkaniotes tarafından inşa ettirilmiştir. 
İstanbul’un fethinden sonra 1454 yılında 
patrikhane olarak kullanılmış, 1601 yılın-
da İran Savaşları’yla Gürcistan ve Azer-
baycan’ın fethedilmesiyle, fethin hatırası 
olarak camiye dönüştürülmüştür.

Sadece İstanbul’da değil farklı bölge-
lerde de aynı şekilde uygulamalar söz ko-
nusudur. Örneğin:

- Trabzon/Ortahisar Fatih Ca-
mii: Yapı Altın Başlı Meryem Kilisesi 
Chrysokephalos olarak adlandırılmıştır. 
Kuruluşu 914 yılına kadar inmektedir. Bu 
yapının manastır içerisinde bazilika planlı 
olarak yapıldığı sanılmaktadır.

- Kars/Kümbet Camii: Kars’ta Er-
meni kilisesi olarak 10. yüzyılda yapılmış, 
ilk olarak 1064 yılında camiye çevrilmiş-
tir. 1964’te müze hâline getirilen bina 
1993’te yeniden cami olmuştur.1

Görüldüğü üzere kâfirlere zimmi ah-
kamının kendilerine tanıdığı haklardan 
hareketle ibadetlerini yerine getirebil-
meleri için birçok kilisenin varlığına izin 
verilerek olanak sağlamıştır.
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Ayasofya’nın 1453’te Camiye 
Çevrilmesinin Şer’î Analizi

Fatih, Ayasofya’yı şahsi servetinden 
satın almış ve tarihçilerin belgeledikleri 
vakıfname şartlarına göre daha sonra va-
kıf  hâline getirerek kıyamete kadar böyle 
kalmasını sağlamıştır. Çünkü İslâm’a göre 
vakfedilen bir şey kıyamete kadar ferdî 
ve devlet mülkiyetine dönüştürülemez.

Sözlükte “durmak; durdurmak, alıkoy-
mak” anlamındaki vakıf  (vakf ) kelimesi 
terim olarak “bir malın mâliki tarafından 
dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen 
tahsisi” şeklinde özetlenebilecek hukuki 
bir işlemle kurulan ve İslâm medeniye-
tinin önemli unsurlarından birini teşkil 
eden hayır müessesesini ifade eder. Ebu 
Yusuf  ve İmam Muhammed vakfı, “men-
faati insanlara ait olmak üzere mülk bir 
aynı Allah’ın mülkü olarak, temlik ve te-
mellükten ebediyen alıkoymak” şeklinde 
tanımlar. İşte Fatih de Ayasofya’yı satın 
aldıktan sonra vakfetmiştir. 

Ayasofya Camii’nin Fatih tarafından 
cami olarak vakfedildiğini ortaya koyan 
birçok belgenin varlığından söz ediliyor. 
Bunu dile getirenlerden bir tanesi Baş-
bakanlık Vakıflar Genel Müdürü Yusuf 
Beyazıt’tır. Beyazıt konuya ilişkin şunları 
paylaşmıştı: “Ayasofya’nın, Fatih Sultan 
Muhammed Vakfı’na ait olduğuna dair ori-
jinal tapusunu bulduk. Tapuda mal varlığı 
kaydı, ‘Ebu’l-Fetih Sultan Muhammed’ adı-
na görülüyor.”

Osmanlı Arşivleri Uzmanı Prof. Dr. 
Mustafa Budakise şunları söyledi: “Çok 
açık bir belge var. Üzerinde Fatih Sultan 
Muhammed’in adının yer alması, bu mül-
kün onun adına kurulan vakfa ait olduğu-
nun kanıtıdır. Bu mülkün Fatih Sultan Mu-
hammed’e ait olduğunu gösterir. Ayasof-
ya’nın bu vakfa ait olduğu tarihçilerce bili-
niyordu. Şimdi belgesi bulundu. Bu tapunun 
bulunması ve üzerinde de adının yazması, 
tarihçilerin tespitini de doğruladı.” 

Fatih Sultan Muhammed, yapılan fık-
hi izahatlardan hareketle, devlet başkanı 
olarak fetihten sonra devlet mülkiyeti 
olan Ayasofya’yı Hristiyan tebaanın iba-
det edebileceği başka mabetlerin olma-

sından dolayı satmaya veya hibe etmeye 
yetkilidir. Burayı ister kendi servetinden 
parasını ödemek kaydıyla satın alıp vak-
fetmiş olsun, isterse de devlet mülkiye-
tini kurulan vakfa hibe ederek vakfetmiş 
olsun fark etmez. Yani Fatih Sultan Mu-
hammed olarak parasını ödeyerek dev-
letten aldığı ve ferdî mülkiyetine geçirdiği 
Ayasofya’yı şeran vakfedebilir. Yine dev-
let mülkiyetinde olan Ayasofya’yı hibe 
ederek vakfedilmesini sağlayabilir. Her 
iki durum da şer’î hükümlere uygundur. 
Yani gayrimüslim tebaayı “dinde zor-
lama yoktur” hükmü gereğince Müs-
lüman olmaya zorlanmaz. Ancak ibadet 
edebilecekleri mabetleri fazla ise bunla-
rın bazıları yıkılabilir veya camiye çevri-
lebilir. Nihayetinde uygulamaların da bu 
esaslar üzere yapıldığı sabittir. 

Dolaysıyla sonuç olarak Ayasofya’nın 
Fatih Sultan Muhammed Han tarafından 
cami statüsüne çevrilmesi ile ilgili şer’î 
açıdan caiz olmayan bir durum söz ko-
nusu olmadığını söylemek mümkündür. 
Ancak yeri gelmişken İslâm hukukunda 
camilerin statüsüne ilişkin birkaç hatırlat-
ma yapmak yerinde ve faydalı olacaktır. 
Malum olduğu üzere camiiler, mümin-
lerin secde ve ibadet yeri olduğu gibi, 
onların buluşma yerleri, eğitim ve öğre-
tim, toplumsal sorunlarının görüşüldüğü 
yerlerdir. İslâm’da Allah’ın evi olarak iti-
bar edilen camilerin birilerinin tekelinde 
olması kesinlikle caiz değildir. Hiç kimse 
camilerde özel tasarrufta bulunma hakkı-
na sahip değildir. Camiler yalnızca namaz 
kılma, namazdan hemen sonrada da ka-
patılan mekanlar hâline geldi maalesef… 
Özellikle küçük camiler sadece namaz 
vaktinden namaz vaktine açılır oldu. Böy-
le bir uygulama cami hukukuna aykırıdır, 
caminin asıl hüviyetine zarar verir ve onu 
kuru yapı hâline getirir. Hâlbuki camiler; 
hayra davet edilen, emr-i bi’l-m’aruf  ve 
nehy-i ani’l-münkerin yerine getirildiği 
ve Allah’ın dininin yüceltildiği mübarek 
mekânlardır, öyle olmalıdır. Camide 
hiçbir münkere izin verilmez. Haramla-
rın işlenmesine göz yumulmaz. İslâm’a 
aykırı her fiil ve düşünce münkerdir ve 
münkerin camide yapılmasına asla mü-
saade edilmez. Peygamber efendimizin 

1  https://tr.wikipedia.org/wiki/Camiye_%-
C3%A7evrilen_kiliseler_listesi
2   Müslim, Mesacid, 80

AYASOFYA AÇILDI MI? AYASOFYA’NIN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ŞER’Î YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

hadisiyle sözlerimizi noktalayalım. Ra-
sulullah efendimiz bir hadislerinde şöyle 
buyurmaktadır: Burayde RadiyAllahu Anh 
anlatıyor: “Bir adam mescitte yitiğini 
ilan etti ve ‘Kim kızıl deveyi gördü?’ 
dedi. Bunu işiten Aleyhi’s Salatu ve’s 
Selam ‘Bulamaz ol! Mescitler neye 
yarayacaksa onun için inşa edilmiştir 
(gayesinden başka maksatla kullanı-
lamaz)’ buyurdular.”2
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AYASOFYA’NIN YENİDEN CAMİYE ÇEVRİLMESİNİN

Muhammet Hanefi Yağmur
muhay06@yahoo.com.tr

“İstanbul elbette fethedilecektir. 
Onu fetheden komutan ne güzel ko-
mutandır, onu fetheden ordu ne gü-
zel ordudur.”

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in bu müjdeyi vermesin-
den sekiz asırdan daha uzun bir 

süre sonra H. 857 yılında İstanbul Sul-
tan II. Mehmed tarafından fethedildi. Bu 
mübarek fetih nedeniyle de Fatih Sultan 
Mehmed bazı tarihî eserlerde Ebu’l-
Feth unvanı ile meşhur oldu. Bu süre 
içerisinde İslâm orduları Allah Rasülü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in hadisindeki 
müjdeye nail olmak için çok kereler se-
ferler düzenlediler. Bu seferlerin ilkine 
sahabelerden de katılanlar oldu ve bun-
ların en meşhur olanlarından Ebu Eyyub 
el-Ensârî seksen küsur yaşlarında İstan-
bul surları önünde ruhunu Allah’a teslim 
etti. İstanbul’un fethi ve Ayasofya’nın ki-
liseden camiye çevrilmesi İslâm ümme-
ti nezdinde büyük bir sembol özelliğini 
kazandı. Bu nedenledir ki Ayasofya’nın 
müzeden camiye çevrilmesinin ardın-
dan 24 Temmuz günü kılınan Cuma na-
mazı dünyanın dört bir yanındaki Müs-

lümanlar tarafından büyük bir coşku ile 
karşılanmış ve Müslümanlar bundan bü-
yük bir sevinç duymuşlardır.

Ayasofya’nın ilk yapılışından itibaren 
nasıl bir süreç geçirdiğine dair farklı kay-
naklarda birtakım bilgilere yer verilmek-
tedir. Ayasofya’nın tarihi ile ilgili olarak şu 
ifadelere yer verilmektedir: 

360 yılında Bizans İmparatoru İkinci 
Konstantin tarafından açılışı yapılan ki-
lisenin tahta çatısı, 404 yılında yandı. O 
tarihte ilk kez büyük bir tamirattan ge-
çen kilise, şimdiki hâlini 532-537 yılları 
arasında, Bizans İmparatoru Birinci Jus-
tinyan’ın emriyle yapılan inşaat çalışma-
ları sonrasında aldı. Piskoposluğun mer-
kezi olan ve Bizans İmparatorluğu’nun 
büyük önem verdiği kilisenin inşaatından, 
Bizanslı mühendis Miletus İsidor ve ma-
tematikçi Tralles Anthemius sorumluydu. 
İnşaatta 10 binden fazla işçi çalıştı. Kilise-
nin inşaatı 5 yıl 10 ayda bitti ve Bizanslı 
tarihçiler tarafından o dönem dünyanın 
en büyük yapısı olduğu yazıldı. Kilisenin 
içindeki mozaiklerin tamamlanması ise 
565-578 yılları arasında oldu. 1204 yılına 
kadar çeşitli depremler ve yangınlar at-

lattı, defalarca yeniden inşa edildi. 1204 
yılında doğuya sefere giden Haçlıların 
eline geçen kilise, bu tarihten 1261’e 
kadar Roma Katolik Kilisesi’ne çevrildi. 
1261’de Bizanslıların İstanbul’un hakimi-
yetini yeniden ele geçirmeleriyle birlikte 
Ayasofya yeniden Ortodoks Kilisesi ola-
rak kullanılmaya başlandı.

Günümüz Ayasofya’sı İmpara-
tor Justinianos tarafından dönemin iki 
önemli mimarı olan Miletos’lu (Milet) 
İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemi-
os’a yaptırılmıştır. Tarihçi Prokopios’un 
aktardığına göre, 23 Şubat 532 yılında 
başlayan inşa, 5 yıl gibi kısa bir sürede 
tamamlanmış ve kilise 27 Aralık 537 
yılında törenle ibadete açılmıştır. Kay-
naklarda, Ayasofya’nın açılış günü İm-
parator Justinianos’un, mabedin içine 
girip, “Tanrım bana böyle bir ibadet yeri 
yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler 
olsun!” dedikten sonra, Kudüs’teki Hz. 
Süleyman Mabedi’ni kastederek “Ey 
Süleyman seni geçtim!” diye bağırdığı 
geçer. 1923’te cumhuriyetin ilanından 
sonra cami olarak kullanılmaya devam 
etse de Ayasofya 1931’de kapatıldı. 

SİYASİ ARKA PLANI
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1931’de Amerika Bizans Enstitüsü’nün 
kurucusu Amerikalı arkeolog Thomas 
Whittemore, Ayasofya’daki mozaikle-
rin tekrar ortaya çıkarılması için Tür-
kiye’deki yeni yönetimden izin istedi. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in ver-
diği izin sonrası başlayan çalışmalar 15 
yıl sürdü ve 1947’de tamamlandı. Çalış-
malara başladıktan bir süre sonra, hâli-
hazırda kapatılmış olan Ayasofya’nın, 24 
Kasım 1934’teki Bakanlar Kurulu kara-
rıyla müze olarak yeniden açılmasına 
karar verildi.1 

Ayasofya her ne kadar 1934 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevril-
miş ise de fiilî olarak ibadete kapatılması 
1931 yılında olmuştur. Zira bu tarihten 
itibaren Osmanlı Devleti Dönemi’nde 
cami içinde ibadet yapılmasına engel 
teşkil ettiği için kaldırılan veya üzerleri 
kireç ya da benzeri bir madde ile kapa-
tılan resimler ve heykeller, cami içinde 
başlatılan çalışmalar ile yeniden ortaya 
çıkartılması veya yeniden çizilmesi için 
çalışmalar başlatılmıştır. Nitekim “Fatih 
Ayasofya’nın camiye tahvil edildiği gün 
askerine bir hutbe irat etmiştir. Fatih’in 
iradesiyle bu Cuma gününden evvel 
Ayasofya’daki tasvirlerle heykeller ve 
ikonlar kaldırılıp, kıble tarafına mihrap 
yapıldığı ve minber konulduğu, bütün 
hazırlıkların Cuma gününe kadar ikma-
li için mimarlarla ustaların gece gündüz 
çalıştıkları rivayet olunur.”2

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in müjdesine mazhar olan Sultan II. 
Mehmed tarafından Ayasofya’nın cami-
den ibadete çevrilmesi ile birlikte burası 
İslâm ümmeti açısından özel bir önem 
kazandı. Müslümanlar açısından Ayasof-
ya bir sembol özelliğini kazandı. “Bu se-
beple daha sonra fethedilen diğer şehirler-
deki kiliseler camiye çevrildiklerinde en bü-
yüğünün Ayasofya adıyla anılması âdeta bir 
gelenek hâline gelmiştir. Bunlardan bazıları 
daha kilise hâlindeyken bu adla anıldıkları 
hâlde, bir kısmı da halk tarafından fethe 
işaret olarak sonradan yakıştırılmış, böyle-
ce hepsi Ayasofya Camii olarak anılmıştır.”3

1934 yılında Ayasofya’nın Bakanlar 
Kurulu kararı ile müzeye çevrilmesi Tür-
kiye’deki Müslümanlar nezdinde büyük 
bir üzüntüye neden oldu. Değişik tarih-
lerde fikir adamları konuşmalarında ve 
kitaplarında bunu dile getirdiler. Çoğu 

kere siyasiler Müslüman gençler üzerin-
de etkili olabilmek, onların duygularını 
kendi istekleri yönünde kullanabilmek 
için Ayasofya’yı konuşmalarında gündem 
ettiler. Ayasofya önünde gösterilerin dü-
zenlenmesine, açıklamaların yapılmasına, 
miting meydanlarında Ayasofya üzerin-
de nutuklar atılmasına neden oldular. 
Gerçekte bu konuyu değişik vesilelerle 
gündeme getirenlerin kişisel düşünceleri 
ne olursa olsun bu durum, Ayasofya’nın 
müze olması nedeniyle Müslümanların 
ne kadar mahzun olduklarının bir gös-
tergesiydi. Bu nedenle Süleyman De-
mirel’den Necmettin Erbakan’a, Turgut 
Özal’a ve Erdoğan’a varıncaya kadar 
siyasiler bu meseleyi gündemlerine al-
maktan geri durmadılar. Konuşmalarıyla 
Ayasofya’yı yeniden camiye dönüştürme 
niyetlerindeki samimiyetleri bir kenara, 
bu konuşmaları meselenin Müslümanlar 
nezdinde hassasiyetinin bulunmasından 
kaynaklanıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önceki 
dönemde bu konuyu dile getirenler şu 
veya bu sebeplerle bunu gerçekleştire-
mediler ya da gerçekleştirmek isteme-
diler. Ancak 2002 yılının son aylarından 
itibaren iktidarda bulunan ve girdiği tüm 
seçimlerden başarı ile çıkan Erdoğan ta-
rafından değişik zamanlarda bu konunun 
dile getirilmesine rağmen zamanlama 
itibarıyla böylesi bir zamanın seçilmiş 
olmasının birtakım nedenleri vardır. Bu-
nun nedenlerine girmeden önce Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın değişik tarihlerde 
Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ile 
ilgili olarak kullandığı ifadelerden bazıla-
rına bakalım:

- 6 Mayıs 2013 tarihinde Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 
Kızılcahamam kampında Ayasofya’nın 
ibadete açılması ile ilgili bir çalışma olup 
olmadığı yönündeki bir soruya “Sultanah-
met çok boş. Sultanahmet dolarsa Ayasof-
ya’yı da gündeme alabiliriz!” şeklinde ce-
vap verdi.4

- 16 Mart 2019’daki Tekirdağ 
mitinginde bir vatandaşın Ayasofya’nın 
cami yapılması çağrısına Erdoğan, “Bü-
yük Çamlıca Camii’ni yaptık. 4 tane 5 tane 
Ayasofya eder, o kadar büyük. Anadolu ya-
kasında, tüm İstanbul ve Türkiye’de en bü-
yük camii. Mesele o değil, bu işin bir siyasi 

boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanah-
met’i doldurmayacaksın, Ayasofya’yı dol-
duralım… Bu oyunlara gelmeyelim, bunla-
rın hepsi tezgâh. Biz ne zaman neyin nasıl 
yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuz-
lar böyle dedi diye biz adım atmayız.”5

- Ancak Erdoğan, bu açıklama-
sının ardından özellikle de Yeni Zelan-
da’da iki camiye yönelik saldırıdan sonra 
28 Mart 2019 günü A Haber-ATV ortak 
canlı yayınında gündeme ilişkin sorula-
ra verdiği cevaplar arasında Ayasofya 
Müzesi’nin cami olup olmayacağı ile ilgili 
soruyu yanıtlarken şu ifadeleri kullandı. 

“Bu artık bizim milletimizin, İslâm dünya-
sının hepsinin bir beklentisi. Milletimizin 
yıllardır Ayasofya’yı cami görme özlemi var. 
Bir defa burasının isminin müzeye çevril-
mesi olayı çok büyük yanlıştı. Biz de dedik 
ki çok yoğun bir şeklide bu tür bir talep 
olduğuna göre böyle bir adımı atmanın ar-
tık zamanı gelmiştir. Tabii bu adımı atarak, 
Ayasofya müze olarak anılmayacak, o sta-
tüden bir defa çıkacak. Ayasofya’yı cami 
olarak anacağız. Şu anda Sultanahmet 
Camii’ne gelenler, turistler vesaire gezip 
görüyor. Süleymaniye’ye gelenler gezip gö-
rüyor. Aynı şekilde, Ayasofya’ya da gelenler, 
Ayasofya Müzesi değil, Ayasofya Camisi’ni 
gezip görecekler.”6

- Yine 29 Mart 2019 Cuma günü 
Sultanbeyli’de düzenlenen mitingde şun-
ları söyledi: “İşte 16 bin 500 kilometre 
öteden birileri Ayasofya’yı ele almak istiyor. 
Çok sabrettik ama geçenlerde açıkladım. 
Ayasofya’yı kısa zaman önce biliyorsunuz 
camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz 
de inşallah seçimden sonra tekrar müze-
den isim olarak camiye çevireceğiz ve bazı 
planlarımız var. Bu planları da uygulamaya 
koyacağız.”7

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aya-
sofya’nın ücretsiz olması önerisine ilişkin, 

“Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde 
öyle dururuz ki adını müze değil artık Aya-
sofya Camii olarak koyarız.” dedi. 8

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aya-
sofya konusunda Danıştay’ın kararını 
beklediklerini kaydederek, “Karardan 
sonra atılması gereken adım neyse ona göre 
gereken adımlar atılır.” dedi. Yunanistan’ın 
konuyla ilgili açıklamalarına da sert tepki 
gösteren Erdoğan “Türkiye’yi siz mi idare 
ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz?” dedi.9

AYASOFYA’NIN YENİDEN CAMİYE ÇEVRİLMESİNİN SİYASİ ARKA PLANI



18 Köklü Değişim

Ayasofya ve Hilâfet

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aya-
sofya Müzesi’nin ibadete açılması için 
başlattığı hukuki çalışmalarda sona yak-
laştı. Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı top-
lantıda “Ayasofya Camii için 2 Temmuz’da 
alınacak Danıştay kararının ardından inşal-
lah namazımızı kılarız.” dedi. Toplantıda 
ise ilk namazın 15 Temmuz’da kılınması 
yönünde tavsiyede bulunuldu. 10

Ayasofya’nın müzeden camiye dön-
dürülmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın değişik tarihlerde yapmış olduğu 
açıklamalar ve bu süreçte yaşanan ge-
lişmelerden bir kısmı bunlardır. Ancak 
Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar-
da en fazla dikkat çeken husus 16 Mart 
2019 günü yerel seçimler münasebetiyle 
Tekirdağ’da yapmış olduğu mitingde kul-
landığı ifadelerdir. Şöyle demişti: “Sulta-
nahmet’i bir doldurun ondan sonra ona ba-
karız. Bu işin bir siyasi yanı var. Yan tarafta 
Sultanahmet’i doldurmayacaksın, ‘Ayasof-
ya’yı dolduralım!’ diyeceksin. Bu oyunlara 
gelmeyelim. Biz ne zaman, neyin, nasıl 
yapılacağını çok iyi biliyoruz.” Ne gariptir 
ki bu açıklamasından tam on iki gün son-
ra tam tersi açıklamalarda bulunmuş ve 
şöyle demiştir: “Bir defa burasının isminin 
müzeye çevrilmesi olayı çok büyük yanlıştı. 
Biz de dedik ki çok yoğun bir şeklide bu 
tür bir talep olduğuna göre böyle bir adı-
mı atmanın artık zamanı gelmiştir.” Yine 
Sultanbeyli’de yaptığı konuşmada da 

“Ayasofya’yı kısa zaman önce biliyorsunuz 
camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz 
de inşallah seçimden sonra tekrar müze-
den isim olarak camiye çevireceğiz ve 
bazı planlarımız var. Bu planları da 
uygulamaya koyacağız!” dedi. Dikkat 
edilecek olursa Erdoğan’ın on iki gün 
aralıkla yaptığı konuşmalar arasında ciddi 
anlamda çelişki bulunmaktadır. İlk ko-
nuşmasında “bu oyunlara gelmeyelim” 
derken daha sonra yaptığı konuşmada 
ise “Şimdi biz de inşallah seçimden sonra 
tekrar müzeden isim olarak camiye çe-
vireceğiz ve bazı planlarımız var. Bu 
planları da uygulamaya koyacağız!” 
dedi.” Şimdi burada sorulması gereken 
bazı sorular söz konusudur:

Birincisi: On iki gün arayla neler de-
ğişti de görüş değiştirildi?

İkincisi: “Bazı planlarımız var, bu 
planları da uygulamaya koyacağız.” cüm-
lesinden kasıt nedir?

Üçüncüsü: “Şimdi biz de inşallah se-
çimden sonra tekrar müzeden isim ola-
rak camiye çevireceğiz!” dediği hâlde ne-
den bir yıldan daha uzun bir süre bekledi?

Burada birinci soruya verilecek 
cevap olarak 31 Mart 2019 Pazar günü 
yapılacak olan yerel seçim sonuçlarının 
Erdoğan ve partisi açısından kaybedil-
me riskinin görüldüğünü söyleyebiliriz. 
Muhtemeldir ki Erdoğan yaptırdığı an-
ketlerde partisinin özellikle İstanbul ve 
Ankara gibi şehirlerde belediye seçimle-
rini kaybetme riski ile karşıya olduğunu 
gördü ve Ayasofya’nın yeniden camiye 
çevrilmesi vaadi üzerinden oy oranını 
yükseltmek istedi. Ancak hem 31 Mart 
tarihinde yapılan seçimlerde hem de bu 
seçimlerin YSK tarafından iptal edilme-
sine bağlı olarak tekrarlanan seçimlerde 
partisi İstanbul belediye başkanlığını kay-
betti. Dolayısıyla çok kısa bir süre içe-
risinde Erdoğan’ın kendi ifadesiyle “bu 
oyunlara gelmeyelim” sözünün aksine bir 
açıklamada bulunmasının temel nedeni 
bu olsa gerek.

İkinci soruya gelince, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, kafasında olan planların ne-
ler olduğunu açık etmedikçe biz bilemeyiz, 
ancak tahmin yürütebiliriz. Burada ise bir-
takım tahminlerde bulunmak istemiyoruz 
ancak İstanbul belediye başkanlığı seçim-
lerinden günümüze kadar geçen süre içe-
risinde Erdoğan’ın konuşmalarını, tavırla-
rını, takip etmiş olduğu siyasetleri incele-
diğimiz zaman sürekli olarak pragmatist 
bir yaklaşımla meseleleri ele aldığını gö-
rürüz. Bu nedenledir ki Ayasofya’nın yeni-
den ibadete açılması ile ilgili olarak olumlu 
ya da olumsuz anlamda sarf  etmiş olduğu 
cümlelerin tümünde mevcut şartlara göre 
kendisi ve partisi açısından çıkarların ne-
rede, ne zaman ve nasıl tahakkuk edeceği 
ilkesine göre hareket etmiştir. Dolayısıyla 
da bu esaslar çerçevesinde Türkiye’nin iç 
ve dış siyasi şartlarını ve daha başka hu-
susları dikkate alarak birçok plan yapmış 
olması kaçınılmazdır. Bu kararların alınma-
sında ise kesinlikle İslâmi esaslar dikkate 
alınmamış, sadece insanların duyguları 
parti çıkarlarına ve şahsi çıkarlara evril-
mek istenmiştir.

Üçüncü soruya gelince, yukarıda 
da belirttiğimiz gibi Erdoğan açısından 
önemli olan maslahatlardır. Özellikle 
her iki seçimde de AK Parti adayı Bina-

li Yıldırım’ın seçimleri kaybetmiş olması 
Ayasofya gibi önemli bir kartın o dönem 
itibarıyla kullanılmasını gereksiz hâle ge-
tirmiştir. Ayasofya meselesini daha başka 
zamanlarda ve daha verimli olarak kul-
lanmak üzere ertelemiştir. Seçim öncesi 
vermiş olduğu sözleri maslahata uymadı-
ğı için de yerine getirmemiştir.

Ancak aradan geçen bir yıldan daha 
uzun bir süre sonra bu hususta yeni ge-
lişmeler yaşandı. “Sürekli Vakıflar Tarihi 
Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği” 
2016 tarihinde “Ayasofya’nın camiden 
müzeye dönüştürülmesine yönelik Ba-
kanlar Kurulu kararının iptali” istemiyle 
Danıştay’da dava açmıştı. Ancak mahke-
me yaklaşık dört yıl sonra bu davayı ele 
aldı ve 2 Temmuz 2020 tarihinde duruş-
ma gerçekleştirildi ve 10 Temmuz 2020 
tarihinde Danıştay 10. Dairesi, Ayasof-
ya’nın camiden müzeye dönüştürülme-
sine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararını “Ayasofya’nın vakıf  se-
nedindeki cami vasfı dışında kullanımı-
nın ve başka bir amaca özgülenmesinin 
hukuken mümkün olmadığını” belirterek 
iptal etti. Bunun üzerine 2729 numara-
lı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ayasofya, 
Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek 
tekrar cami statüsüne dönmüş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadele-
rinde yer alan “Bu işin bir siyasi yanı var… 
Bu oyunlara gelmeyelim. Biz ne zaman, ne-
yin, nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz.” ve 
Erdoğan’ın daha önceki konuşmalarında 
söylediği “bazı planlarımız var, bu planları 
da uygulamaya koyacağız” cümlesinin bu 
günlerle alakasının bulunduğu ortaya çıkı-
yor. Bir başka ifade ile kafasında var olan 
planların uygulanmasında içerisinde bu-
lunduğumuz iç ve dış şartlar onu Ayasof-
ya’nın yeniden ibadete açılmasında böyle 
hızlı bir şekilde karar almaya yöneltmiştir.

Ancak burada önemli bir soru günde-
me gelmektedir. Acaba Erdoğan 31 Mart 
2019 yerel seçimleri öncesinde yaptığı 
açıklamalarda olduğu gibi sadece iç si-
yasette yaşanan gelişmeler nedeniyle mi 
Ayasofya’nın müzeden camiye çevrilmesi 
kararını aldı, yoksa böylesi bir karar al-
masının arkasında dış siyasette yaşanan 
gelişmelerin de etkisi var mıdır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pragma-
tist yaklaşıma sahip birisi olduğunu ve 
içerisinde bulunduğumuz günlerde de 
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bir erken seçimin yapılması ihtimalinin 
yüksek olmadığı dikkate alınırsa, Aya-
sofya’nın müzeden camiye çevrilmesin-
de hızlı hareket edilmesinin daha başka 
nedenlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. 
Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

a- Türkiye’nin ve dünyanın içerisin-
de bulunduğu ekonomik krizler ve koro-
na nedeniyle iş hayatında ciddi sıkıntıların 
yaşandığını hepimiz biliyoruz. Özellikle 
de Temmuz ayı itibarıyla altın ve döviz fi-
yatlarındaki hızlı yükselme dikkate alındı-
ğında, gelecek dönemde Türkiye ekono-
misinde büyük çaplı ekonomik krizlerin 
meydana gelebileceği endişesi nedeniyle 
böyle bir adım atmış olabilir. Zira ekono-
mide yaşanması muhtemel krizler nede-
niyle hem partisi hem de kendisi büyük 
çaplı oy kaybına uğrayabilir ve seçimleri 
kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilir.

Zira Erdoğan liderliğindeki AK Parti 
döneminde Türkiye’de ABD-İngiltere 
savaşı çok hızlı ilerleme göstermiş, cum-
huriyetin kuruluşundan bu yana etkin 
olan İngilizler bu dönemde sürekli olarak 
mevzi kaybına uğramışlar ve uğramaya 
da devam etmektedirler. Ancak İngi-
lizler, ne kadar kan kaybetmiş olurlarsa 
olsunlar mücadeleden vazgeçmeyerek, 
ellerinde var olan kozları tüm güçleriyle 
kullanmaya devam etmektedirler. Özel-
likle Londra finans piyasası üzerinden 
Türkiye ekonomisine yönelik saldırılarını 
sürdürmektedirler. Bu nedenle “Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 7 
Mayıs 2020 tarihli ve 5411 sayılı Kararı ile 
5411 sayılı Bankacılık Kanunun 93’üncü 
maddesi uyarınca, ikinci bir duyuruya ka-
dar, yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, 
Citibank NA, UBS AG’ye işlem yasağı 
getirmiştir.”11 Yine BDDK’nın getirmiş 
olduğu sınırlamalar nedeniyle Londra 
swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi 
1200’lü rakamlara çıkmıştır. Diğer taraf-
tan ise İngilizler içeride CHP’nin liderlik 
ettiği millet ittifakı üzerinden de çalışma-
larını sürdürmektedir.

Kısacası, özellikle dünya ve Türkiye 
ekonomisinde yaşanmakta olan geliş-
melere bağlı olarak muhtemel bir erken 
seçime hazırlık olarak böylesi bir karar 
alınmış olabilir. Ancak şu an için yakın bir 
gelecekte bir erken seçim görülmediği 
gibi Erdoğan başta olmak üzere AK Parti 
tarafından da bu iddialar reddedilmiştir. 

Bu konuda seçim olacaksa Bahçeli’nin 
açıklamalarını beklemek gerekir.

b- Türkiye’de yaşanmakta olan iç 
siyasi gelişmelere bakıldığında Ayasof-
ya’nın yeniden ibadete açılması kararına 
bağlı olarak oy oranlarının yükseltilmesi 
gibi bir gayenin tek başına dikkate alın-
dığını söylemek zordur. Dolayısıyla bi-
zim düşüncemize göre bu olayın 
hem iç hem de dış siyasetle bağ-
lantısının olması kaçınılmazdır. İç 
siyasetle olan bağlantısı daha uzun vade-
yi, yani normal şartlarda yapılacak olan 
2023 seçimleri ile alakalıdır ki bu süre 
içerisinde nelerin olacağını bilmek im-
kânsızdır. Yani sadece Ayasofya’nın ye-
niden ibadete açılmasına bağlı olarak Er-
doğan’ın oy potansiyelinin yükselmesi ve 
bunun da bu şartlarda seçimlere kadar 
sürdürülebilmesi garanti olan bir husus 
değildir. Bununla birlikte Erdoğan’ın her 
fırsatta bunu konuşacağı ve kullanacağı 
gerçeği de aşikârdır.

Meselenin Türkiye’nin dış siyaseti ile 
olan bağlantısına gelince: Bilindiği üzere 
Türkiye Amerika ilişkilerinde vekâletler 
savaşının varlığı söz konusudur. Türki-
ye, Suriye sahnesinde Amerika lehine 
büyük başarılara imza attığı gibi 2020 
yılının başlarından itibaren de Libya 
sahnesinde son derece aktif bir şekilde 
Amerika lehine faaliyetlerde bulunmak-
tadır. Diğer taraftan Türkiye’nin Suri-
ye’de takip etmiş olduğu siyasetler Suri-
ye’li Müslümanların bir kısmı tarafından 
büyük bir hayal kırıklığı ile karşılanmış, 
kurtarıcı ve kahraman olarak gördükleri 
Erdoğan bu itibarını kaybetmiştir. 

Ancak Ayasofya’nın yeniden ibade-
te açılması -Mısır ve Suud yönetimleri 
ve onlara bağlı uşak hocalar tarafından 
verilen İslâm dışı yanlış fetvalar ve siya-
si propagandalar hariç- İslâm dünyasının 
tümünde büyük bir coşku ile karşılan-
mıştır. Her şeyden önce Müslümanlar 
bundan büyük bir sevinç duymuşlar ve 
memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. 
Bundan memnun olmayanlar ise İslâm’a, 
Müslümanlara ve Osmanlı Devleti’ne 
kin besleyen uşak yöneticiler ve onların 
medyalarıdır. Gerçekte Müslüman halk-
lar bundan memnun olmuşlardır.

Dolayısıyla Türkiye’nin Ortadoğu 
coğrafyasında yürütmekte olduğu siya-
setlerde Ayasofya’nın yeniden ibadete 

açılması ve arkasından başlatılan Hilâfet 
tartışmaları kullanılacaktır. Nitekim geç-
tiğimiz günlerde bazı haber kaynakların-
da Yemen Islah Partisi’nden 200 kişinin 
Türkiye liderliğinde savaşmak üzere Lib-
ya’ya gittiğine yer verilmektedir. Erdoğan 
ile Yemen’deki Islah Partisi arasında ciddi 
iş birliği ve yardımlaşma bulunmaktadır. 
Muhtemelen önümüzdeki günlerde Tür-
kiye daha önce Suriye ve Libya’da uygu-
lamış olduğu siyasetleri Yemen’e de kop-
yalayacak ve aynı rolü orada da Amerika 
lehine kullanacaktır.

Özetle: Gerek Ayasofya’nın yeniden 
ibadete açılmasının ve gerekse arkasın-
dan başlayan Hilâfet tartışmaları ile kısa 
ve uzun vadeli iki hedef  amaçlanmıştır.

Bu meselenin kısa vadeli hedefi, Tür-
kiye-Erdoğan tarafından Suriye’de, Li-
bya’da, Yemen’de ve İslâm dünyasının 
daha başka bölgelerinde yürütülen faa-
liyetlere katkı sağlamasıdır. Dış siyaset 
açısından bu meselenin önemli bir yanı 
ise Türkiye-Yunanistan ve bu bağlamda 
Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkilerde yaşa-
nan gelişmelerdir. Nitekim Ayasofya’nın 
ibadete açılması ile ilgili ilk gelişmelerden 
itibaren Yunanistan’dan bu meseleye 
karşı sesler yükselmiştir. Çünkü bu hu-
susun Yunanistan’ı rahatsız eden yönleri 
bulunmaktadır.

Bu meselenin uzun vadeli hedefi ise 
Türkiye’nin iç siyaseti ile alakalıdır. Seçim-
ler ister zamanında yapılsın isterse daha 
önce yapılmış olsun Erdoğan Ayasof-
ya’nın yeniden ibadete açılmasını müm-
kün olduğu kadar verimli bir şekilde kul-
lanmaya çalışacaktır.

AYASOFYA’NIN YENİDEN CAMİYE ÇEVRİLMESİNİN SİYASİ ARKA PLANI
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Ayasofya ve Hilâfet

AYASOFYA’NIN 
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VE ESASLAR ÜZERİNDEN 
BAKABİLMEK

Musa Bayoğlu
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Bu topraklarda İslâm’ın aleyhine 
alınan hiçbir karar halk tarafın-
dan desteklenmemiş ve halka 

danışılarak alınmamıştı. Aksine oldu-bitti 
ile alınan kararlar halkın istek ve irade-
sine rağmen baskı ve zorbalık ile uygu-
lanmıştı. Ayasofya Türkiyeli Müslümanlar 
için müzeye çevrildiği ilk günden itibaren 
sürekli bir simge olmuş “Ayasofya açılsın, 
zincirler kırılsın, Ayasofya’da iki rekât na-
maz kılmak” ve sair beklentiler çoğu kez 
bazı cemaatlerin, gençlik hareketlerinin 
hedefleri içinde hep yer almıştı. Çoğu 
Müslüman için Ayasofya’nın açılması ve 
orada namaz kılmak bir hayal ve hedefti 
ve bugün gerçek oldu. Bu durum, özelde 
Türkiyeli genelde ise dünyanın birçok bel-
desindeki Müslümanları sevince boğdu. 

Ülke içinden ve yurt dışından yüzbinler-
ce Müslüman günlerdir Ayasofya’da na-
maz kılmak için akın akın seferber oldu. 
Zaten hiçbir Müslüman’ın Ayasofya’nın 
müzeden camiye çevrilmesine karşı çık-
ması düşünülemezdi. 

Ayasofya bir cami olmaktan öte İslâmi 
hayatın, mücadelenin, İstanbul’un fethi-
nin sembolüydü. Sultan Fatih, İstanbul’u 
fethettiğinde Doğu Roma İmparatorlu-
ğu’na son vermiş, İslâm’ı tatbik etmenin 
sembolü olarak Ayasofya’yı camiye çe-
virmiş ve ilk cuma namazını orada kılmış-
tı. Ayasofya’yı daha sonra satın alan ve 
vakfeden Sultan Fatih onu Müslümanla-
rın hizmetine sunmuştu. Mustafa Kemal 
tarafından müzeye çevrilene kadar Müs-
lümanlar için ulu bir mabetti Ayasofya. 

İslâm, elbette simge ve sembollere 
önem verir. İslâm tarihi boyunca Müslü-
manlar İslâmi sembolleri her zaman ko-
rumuş ve uğrunda ciddi bedeller öden-
mişlerdir. Bu Müslümanların İslâm’a olan 
bağlılıklarının bir göstergesidir. Peki, sim-
ge ve semboller kadar bu simge ve sem-
bollerin arkasındaki asıl mana ve esasları 
ne kadar hedef  hâline getirebiliyor ve 
bunun için mücadele edebiliyoruz? Aya-
sofya fethin sembolü ise; fethin amacı 
İslâmi bir hayat ve İslâm nizamı için ne 
yapıyoruz? Ayasofya’nın açılması Müslü-
manlar için yeterli mi? Yönetim, eğitim, 
ekonomi, sosyal hayat, hukuk gibi haya-
tın birçok alanında yaşadığımız sorunla-
rımızı Ayasofya’nın ibadete açılması çö-
zebilir veya kapatabilir mi? Ayasofya ve 
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diğer semboller kadar İslâmi bir hayatın 
olmazsa olmaz esaslarını ne kadar ko-
nuşuyor, talep ediyoruz? Bu ve benzeri 
soruları çoğaltmak mümkün. Tek hedefi, 
tek sorunu Ayasofya olanlar için elbette 
sorunlar bitmiş olabilir. Ancak hedefleri 
büyük olanların ulaşacakları daha birçok 
hedefleri var.

Ayasofya’nın müzeden camiye çevril-
mesinin hemen akabinde Hilâfet 
Türkiye gündemine girdi. Özel-
likle Gerçek Hayat dergisinin at-
tığı manşet ile Hilâfet tartışmaları 
sosyal medyaya taşındı ve tartı-
şıldı. Hizb-ut Tahrir’in Hilâfet ile 
ilgili gündeme etki eden çalışma-
ları konuyu ulusal medyaya taşıdı 
ve tüm siyasi partiler bu konuda 
açıklama yapmak zorunda kaldı. 
Hilâfet’in tartışılmasını bile haz-
medemeyen partiler Kemalizm 
ve cumhuriyete sadakatlerini gös-
tererek Hilâfet hakkında içlerin-
deki öfkeyi kustular. Kemalistler, 
cumhuriyete bağlılıklarını ahlaksız 
söylemler ve küfürler ile savunur-
ken İslâmi camiada konuşması, 
Hilâfet’i sahiplenmesi gereken-
ler maalesef  görmezden geldiler. 
Ancak her şeye rağmen Hilâfet’in 
Müslümanlar için ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha görüldü.

Hilâfet’in kaldırılması ile İslâ-
mi hayat yasaklanmış ve laik bir 
sistem kurulmuştu. Bu sistem ha-
yatın her alanında Müslümanların 
inanç ve nizamlarına aykırı kanun-
lar yapmış, kararlar almış; zorla, 
baskı ile bunları uygulamaya ça-
lışmıştı. Her kanun nice zulümle-
rin yaşanmasına neden olmuş ve 
halk bunlara karşı çıkarak büyük 
bedeller ödemişti. İslâm’ı yok etme esası 
üzere çıkarılan inkılap ve devrim karar-
ları halk nezdinde asla teveccüh görme-
miş ve hep tepki ile karşılanmıştı. Allah 
kelimesinin dahi yasaklandığı, camilerin 
kapatıldığı, Kur’an okuyanların hapse 
atıldığı akla hayale gelmeyecek zulümler 
Cumhuriyet Dönemi’nin zulmü olarak 
tarihe kazındı. Bütün bunlara rağmen 

Türkiyeli Müslümanlar asla inançlarından 
vazgeçmediler. Her türlü zorluğa ve bas-
kıya rağmen İslâm’a bağlı kaldılar. Siste-
me karşı hep teyakkuzda oldular. İslâmi 
bir sistemin varlığını her daim arzuladı-
lar. Fakat Müslümanların İslâmi talepleri 
özellikle siyasi partiler ve birçok cemaat 
eliyle hep istismar edildi.  

Hilâfet’in gündeme gelmesi ile bir kez 

daha bazı kesimler Hilâfet’in mana ve 
pratiğini alt üst ederek gerçeklere ters 
düşün bazı nakaratları tekrarladılar. Hilâ-
fet’in istismarına neden olan bu tezat id-
diaların başında ise Hilâfet’in Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin şahs-ı manevisinde 
mündemiç olduğu iddiasıydı. Ne zaman 
Hilâfet gündeme gelse birileri sürekli İs-
lâm’ın esaslarını belirlediği ve Allah Ra-

sulü ile Râşidî Hilâfet’te uygulandığı şek-
li ile siyasi yönü olan bir Hilâfet yerine 
TBMM iradesine bağlı, milli menfaatlere 
katkı sunacak, vatan ve millet kavram-
larına ters düşmeyen, İslâm dünyasında 
Türkiye’nin itibar ve gücünü artıracak 
Hilâfet söylemini dillendiriyorlar. Onlara 
göre TBMM iradesine bağlı bir Hilâfet 
şer’î açıdan değil vakıa, siyaset, menfaat 
ve dengeler açısından önemli. Böyle bir 

Hilâfet Türkiye’nin yönetim şek-
lini, iktisat, eğitim, hukuk, sosyal 
hayatı çok fazla etkilemeyecek ve 
bugünün dünyasına uygun olacak. 
Bu anlayış her konuda olduğu gibi 
Hilâfet konusunda da Müslüman-
ların zihinlerindeki bakış açısını if-
sat eden, Batı’ya bağımlı, İslâm’ın 
bakış açısından fersah fersah uzak 
bir anlayıştır. Bu bakış açısı Müslü-
manların sisteme bakış açısını de-
ğiştiren, sistemle barıştıran, hatta 
sisteme boyun büktüren, milli 
duyguları kabartan, Kemalizm’in 
ve diğer ideolojilerin sempatisini 
celbeden ve İslâm’ın siyasi yö-
nünü, hayatla bağını koparan bir 
yaklaşımdır.

Öncelikle belirtmeliyiz ki 
“Hilâfet TBMM’nin şahs-ı mane-
visinde mündemiç” sözünden 
anlaşılması gerekenler çarptırıl-
maktadır. İlk meclis Hilâfet’in var-
lığını savunuyor ve karşı çıkanlara 
karşı ciddi bir tepki gösteriyor-
du. Bundan çekinen Mustafa Ke-
mal ve çevresi öncelikle 1 Kasım 
1922’de Saltanatı kaldırdı. Ankara 
Hükümeti tüm tedbirleri alarak 
ve I. Meclis’i ilga edip II. Mec-
lis’teki bazı vekiller ile tehditler 
ile Hilâfet’i 3 Mart 1924’te kal-
dırıldı. Hilâfet’i kaldıranlar Hilâ-

fet’in siyasi bir liderlik olduğunu biliyor 
ve onu kendileri için bir tehdit olarak 
görüyorlardı. Bu yüzden başta Türkiye 
Devleti Hilâfet makamının dayanağı de-
nilmiş sonra Hilâfet kaldırılarak, halife hâl 
edilmiş, tüm Osmanlı hanedanlığı kadın, 
çoluk-çocuk dahi şafak sökünce ülkeden 
gönderilmişti. Ne Hilâfet’i kaldıranlar ne 
de o gün Hilâfet’i savunanlar arasında 

Hilâfet’in kaldırılması ile 
İslâmi hayat yasaklanmış 

ve laik bir sistem 
kurulmuştu. Bu sistem 

hayatın her alanında 
Müslümanların inanç 
ve nizamlarına aykırı 

kanunlar yapmış, kararlar 
almış; zorla, baskı ile 
bunları uygulamaya 

çalışmıştı. Her kanun nice 
zulümlerin yaşanmasına 

neden olmuş ve halk 
bunlara karşı çıkarak 

büyük bedeller ödemişti. 
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Hilâfet cumhuriyetin meclisindedir, kal-
dırılmamış meclise devredilmiştir, hükü-
met Hilâfet’in görevlerini üstlenmiştir 
türünden bir şeyler söylememiş ve bu 
şekilde anlamamıştır. 

Zaten Batı hadaratına bağlanmış, İs-
lâm’ı bir nizam olarak yasaklayan bir 
sistemin meclisi nasıl olur da Allah’ın hü-
kümlerini hayatın her alanına tatbik ede-
cek Hilâfet’i bünyesinden barındırabilir 
ki? Hilâfet kaldırılmış, halife ve tüm ha-
nedanlık sürgün edilmişken nasıl olur da 
bu yetki meclise devredilmiş olabilir ki? 
Meclisin laik, demokrat, cumhuriyet ve 
tüm beşerî ideoloji ve nizamlardan vaz-
geçmeden Hilâfet’i ilan etmesi düşünüle-
bilir mi? Bunlar İslâm’ı ve bu sistemi bilen 
her akıl sahibi için açık gerçekler değil 
mi? Bu çelişkilere rağmen hâlâ birilerinin, 
meclisin ilan edeceği Papa misali bir Hilâ-
fet istemesi ise zaten Batı hayranlığının 
ve Batı’ya benzemenin zirve noktası olan 
saplantıdır. Hilâfet hakkında azıcık bilgi-
si olanlar Hilâfet’in, siyasi gücü olan bir 
sistem olduğunu, papalık gibi ruhani bir 
yönünün olmadığını bilir. Hâliyle “Hristi-
yanların papası var bizim de halifemiz ol-
sun!” demek acizlik ve cehalettir. Bizim 
halifemiz İslâm’ı yeryüzüne tatbik etmek 

ve ümmetin birliği için olmalıdır. Bu talep 
diğer dinlerin uygulamalarından dolayı 
değil bilakis İslâm’ın esaslarından olduğu 
içindir. Biz ne akide ne de nizam konu-
sunda başka din ve ideolojilere bakarak 
hareket etmeyiz. Bizim her konuda tek 
ölçümüz İslâm’ın kaynakları olan Kur’an 
ve Sünnet’tir. 

Cumhuriyet Dönemi’ne baktığımızda 
büyük zulümlerin akabinde Allah keli-
mesinin dahi yasaklanması ve tek partili 
dönem ciddi sıkıntılar ile geçti. Sadece 
şapkanın kanunla dayatılması örneğin-
de olduğu gibi âlim ve halktan binlerce 
insanın idam ve çeşitli cezalar ile zulme 
maruz kalması Cumhuriyetin İslâm’a 
ve Müslümanlara bakış açısını gösteren 
açık bir örnektir. Aslında bunun dışın-
daki diğer devrim ve inkılaplar aynı şe-
kilde zulmün ve baskının aracı olarak 
kullanılmıştı. Çok partili sisteme geçiş 
ve Demokrat Parti’nin ezanın Arapça 
okunması konusunda aldığı karar ve İn-
giltere ile Amerika arasındaki çekişmenin 
bir sonucu olarak idam edilmeleri Müs-
lümanlar nezdinde sistem içi mücadele 
ile bir şeylerin değiştirilebileceği anlayı-
şını doğurdu. Bundan sonraki süreçte 
siyasi partiler ve hatta birçok cemaat 

bu yolu kullanarak bazı kazanımlar elde 
edebileceklerini, yavaş yavaş sistemi 
değiştirebileceklerini topluma anlattı-
lar. Müslümanların İslâmi hassasiyetleri 
hep istismar edildi. Bu şekilde atılan her 
adım Müslümanların sistemden değil 
sistemin bazı uygulamalarından rahatsız 
olmalarına neden olmuş ve her geçen 
gün Müslümanların hedefleri küçülmüştü.

O dönemde ezanın Arapça okunması 
Müslümanlar için büyük bir hayaldi ve bu 
onlar için demokratik bir partiyi destek-
lemek ve idealize etmek için yeterli oldu. 
Bundan sonraki süreçte tıpkı ezanın 
Arapça okunması gibi imam hatiplerin 
açılması, katsayı zulmünün son bulması, 
cemaatlerin kurslarına izin verilmesi, ba-
şörtüsü yasağının kaldırılması gibi birçok 
uygulama istismar edilmiş ve bunların dü-
zeltilmesi ile Müslümanların sistemden 
razı olmaları istenmiştir. Hedefleri, ideal-
leri İslâm’ın insanlığı kurtuluşa çıkaracağı 
üzerine kurulmuş bazı Müslümanlar bu 
uygulamalar ile sistemle barıştırılmıştı. 

Ayasofya’nın camiye çevrilmesi is-
tismar edilen siyasi bir karar olsa da bu 
Müslümanları sevindirmiştir. Bu karar 
Müslümanlara partilerin ve birçok cema-
atin korku, endişe ve vakıadan etkilene-
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rek anlattığı “zamanı değil”, “bedeli ağır 
olur”, “önce diğer camileri dolduralım”, “si-
yasi konjonktür müsait değil”, “acele etme-
yelim” türünden söylemlerin ne kadar içi 
boş, anlamsız ve yalan olduğunu göster-
miş oldu. Yine bu karar Müslümanların 
İslâm’a bağlılıklarını, İslâmi şiarlara olan 
ilgisini de göstermiş oldu. 

Bu yüzden İslâmi sembol ve bazı 
uygulamaların serbest bırakılması, Aya-
sofya’nın camiye çevrilmesi gibi Müslü-
manların tamamını sevindiren gelişmeler 
güzel ancak asla yeterli olmayan geliş-
melerdir. Çünkü Müslümanların hayata 
bakışları ve hedefleri bir caminin ibade-
te açılması, yasak olan bir farzın serbest 
bırakılması ve İslâm’a uygun bir kanunun 
çıkarılması değildir. Müslümanların amaç 
ve hedefleri İslâm’ın hayatta uygulanması 
ve yeryüzünün tamamına davet ve cihad 
yoluyla ulaştırılarak zulmün engellenme-
sidir. Müslümanlar bir haramın ortadan 
kaldırılmasına, bir farzın ikamesine, bir 
zulmün son bulmasına elbet sevinmelidir. 
Ancak bu sevinç onların tek istek ve ta-
lepleri değildir. Hayatta İslâm hâkim ola-
na kadar Müslümanlar asla mücadele ve 
davalarından vaz geçmemelidir.  

Ezanın Arapça okunması, başörtüsü 
zulmünün kaldırılması ve Ayasofya’nın 
ibadete açılması gibi güzel gelişmeler 
Müslümanları sevindirmelidir ancak ya-
ratılış gayelerinden ve İslâm’ın hayata hâ-
kim olması amaçlarından taviz verdirme-
melidir. Bunlara Müslümanlar sevinmeli-
dir ancak yaşanan diğer zulümleri bu ya-
pılanlar unutturmamalıdır. Müslümanlar 
yaşanan sorunlar ile değil bu sorunların 
sebebi olan sistemle mücadele etmelidir. 
Amaçları sadece birkaç husus değil haya-
tın tamamındaki zulümlerin sona ermesi 
olmalıdır. İslâm hayata hâkim olmadan 
asla Müslümanlar razı olmamalıdır. Ezan 
konusu demokrasiye entegre olma me-
selesi değil, başörtüsü demokratik bir 
özgürlük meselesi değil, katsayı zulmü-
nün kaldırılması bir partiyi destekleme 
sebebi değil, Ayasofya’nın açılması diğer 
zulümlerin örtüsü değildir, olmamalıdır. 

Ayasofya’nın İslâmi hükümler ile hük-
medilmeden sadece namaz kılmak için 

açılmasının fetihle, Avrupa’ya kafa tut-
makla bir ilgisi olamaz. Yıllarca ellerinde 
imkân olduğu hâlde Ayasofya’yı açmayan 
tüm hükümetler bundan mesuldür. An-
cak bundan daha büyük mesuliyet ise 
yönetim, eğitim, ekonomi, ictimai nizam, 
hukuk gibi tüm alanlarda İslâm’ın uygu-
lanmasıdır. Bunların olmadığı bir yerde 
zulüm olacaktır ve Müslümanlar bu zu-
lümlerin olduğu zamanda asla bazı şey-
lere razı olarak yaşananlara karşı sessiz 
kalamazlar. 

Yapılması gereken Lozan Antlaşma-
sı’nın imzalandığı gün Ayasofya’da namaz 
kılmak değil Lozan ve diğer tüm anlaş-
maları iptal etmektir. Batı’ya karşı olmak 
Batı’dan alınan anayasa, kanun ve sistemi 
reddederek İslâm’ın esaslarına bağlan-
maktır. Yapılması gereken başörtüsünü 
serbest bırakmak değil İslâm’ın bütün 
emirlerini tatbik etmek ve bütün haram-
larını yasalar ile engellemektir. Allah’ın 
rızasına ulaşmak için Râşidî Hilâfet Dev-
leti’ni ilan etmektir. 

Ancak Râşidî Hilâfet Devleti kurul-
duğunda Kâbe, Mescid-i Nebevî, Mes-
cid-i Aksa, Ayasofya ve tüm mescitler 
ve mekânlar asıl zincirlerden kurtulmuş 
olacak. Ancak o zaman insanlık zulüm-
lerden beri olacak, İslâm yeryüzünü ye-
niden adalet ile dolduracaktır. O zaman 
yeniden fetihler gerçekleştirilecek, İslâm 

orduları yeniden Allah Rasulü’nün müj-
deleri üzerine fetihleri gerçekleştirecektir. 

İslâm’ı yeryüzüne hâkim kılmak de-
mokrat, liberal, Kemalistlere nasip olma-
yacaktır. Bu ancak sadece İslâm akidesi 
ve hayata dair tüm nizamlarına bağlanan-
ların eliyle olacaktır. Bu ise ancak samimi 
ve ihlaslı Müslümanların eli ile olacaktır. 
O gün din yalnız Allah’ın olacak ve İslâm, 
davet ve cihad yoluyla âleme taşınacaktır. 
İşte o zaman Müslüman gerçek bir se-
vinç yaşayacaktır.  

Yapılması gereken Lozan 
Antlaşması’nın imzalandığı gün 
Ayasofya’da namaz kılmak değil 
Lozan ve diğer tüm anlaşmaları 

iptal etmektir. Batı’ya karşı olmak 
Batı’dan alınan anayasa, kanun 
ve sistemi reddederek İslâm’ın 

esaslarına bağlanmaktır.
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DiYALOG PROJESiNE
YENi UFUKLAR MI AÇILIYOR?
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Elleriyle dinlerini tahrif  eden Ya-
hudi ve Hristiyanlar, dinlerini 
nefislerine binek edip dünyevi 

maslahatlar elde etme adına her türlü 
zulmün ve kötülüğün önünü açmışlardı. 
Kendi dinlerine karşı hiçbir tahriften geri 
durmayan Nasrani ve Yahudilerin bugün-
kü müntesipleri, ecdatlarını çok daha şe-
dit bir şekilde takip etmekteler ki insanlı-
ğı zulmün karanlığına hapsetmekteler.

 İslâm’ın devletle temsil edildiği dö-
nemlerde yüzyıllar boyunca Müslüman-
lara karşı Haçlı seferleri düzenleyen bu 
kâfirlerin, en büyük düşmanı Müslüman-
lar ve İslâm olmuştur. Dün, cephede sa-
vaşarak Müslümanları yok etme üzerine 
kurgulanan her kalkışma, mağlubiyet ve 

zilletle sonuçlanıp hevesleri kursakların-
da bırakılıyordu. Tabii olarak hak-batıl 
mücadelesi inancımıza göre kıyamete 
kadar devam edeceğinden onlar batıl dü-
şüncelerini yaymaktan hiçbir zaman geri 
durmayacaklardır.

Asırlarca cephede gerçekleştirmek 
istedikleri hayallerinin önündeki en bü-
yük engel olan Hilâfet’in, kaldırılması 
tüm kâfirlerin en büyük hedefi hâline gel-
di ki bunu 1924 yılında yerli işbirlikçilerin 
elleriyle başardılar. Bu tarih, kâfirler için 
olduğu kadar Müslümanlar için de adeta 
dönüm noktasıdır. 1924 yılından itibaren 
kâfirler her türlü saldırı ve misyonerlik 
faaliyetleriyle hadaratlarını, dinlerini üm-
met arasında kolayca yayma fırsatı bul-

dular ki bu faaliyetler, yaklaşık bir asırdır 
çok yoğun bir şekilde devam ediyor. 

1965 yılından sonra özellikle II. Vati-
kan Konsili ile birlikte Vatikan, ABD ve 
Avrupa’daki papaz ve kilisenin girişimiy-
le sözde “Dünya Barışı’’ planları dinler 
arası diyalog düşüncesiyle vücut bulu-
yordu. Bildiğiniz gibi Batı’nın değişmeyen 
karakteri önce savaş çıkarıp yok eder, 
sonra barış güvercini rolüne bürünür. 
Katliamlar yapar, sonra hümanizmden 
bahseder. Çalar çırpar, insan hakların-
dan dem vurur. Her türlü ahlaksızlığı, 
çirkinliği yayar özgürlük der. Saldırdık-
ları Müslümanlar, kendilerini koruyunca 
terör der. Şirk dinlerini insanlar arasında 
yaymaya diyalog, uzlaşı, barış der.
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Amerikan stratejistlerinden S. Hun-
tington’ın “Medeniyetler Çatışması” ve 
F. Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” iddia-
larından sonra daha güçlü dillendirilen 
dinlerarası diyalog fikri, Müslüman halk-
lar arasında kabul görmese de birtakım 
cemaatler, partiler, vakıf, dernek 
ve sözde aydın, âlimler tarafından 
savunulup bu batıl fikrin propa-
gandasının Müslümanlar arasında 
yapıldığını hatırlamayanınız yok-
tur. Her ne kadar ismi ve şekli 
değişse de bu projenin hâlen de-
vam ettiğini rahatlıkla söyleyebili-
riz. Hâlbuki Rabbimiz şu ayetiyle 
asırlar öncesinden onlar hakkında 
bizlere haber vermesine rağmen 
bunda ısrar, anlaşılır gibi değil.

الّنََصاٰرى] َوَل  اْلَيُهوُد  َعْنَك  تَْرٰضى   َولَْن 
ِ ُهَو اْلُهٰدۜى َولَِئِن ِبَع ِمّلََتُهْمۜ ُقْل اِّنَ ُهَدى الّلٰ ى تَّتَ  َحّتٰ
َما اْلِعْلِمۙ  ِمَن  َجٓاَءَك  اّلَ۪ذي  بَْعَد  اَْهَوٓاَءُهْم   اّتََبْعَت 
َوَل نَ۪صيٍر لََك َولِّيٍ  ِمْن   ِ الّلٰ -Sen on“ [ِمَن 
ların dinlerine uymadıkça 
Yahudiler de Hristiyanlar da 
senden asla memnun kal-
mayacaklardır. De ki: Asıl 
doğru yol ancak Allah’ın yo-
ludur. Eğer sana gelen ilim-
den sonra onların arzularına 
uyarsan bilesin ki artık Allah 
sana ne dost ne de yardımcı 
olacaktır.”1

Özellikle Türkiye’de dinlerara-
sı diyalog düşüncesinin bayraktar-
lığını yapan dünün “Hoca Efendisi” 
bugünün “FETÖ”sü olan Fethullah 
Gülen ve cemaatinin en büyük si-
yasi destekçisinin hiç şüphesiz bu-
günkü mevcut iktidar partisi olduğu her-
kesin malumudur. Kilisenin teslis inancıyla 
İslâm’ın tevhit inancını ortak bir zeminde 
buluşturma çabası, bilinçli veya gafil bir 
şekilde teslis inancına masonluk yapıyor-
lar… İslâm’a zarar vermelerine rağmen 
her türlü imkânla destekleniyorlardı.

Akidemize göre İslâm ile birlikte di-
ğer tüm dinlerin hükmü ortadan kalktığı 
için İslâm dışında bir din yoktur. Nite-
kim Allah Subhânehû veTeâlâ şöyle bu-
yurmaktadır:

ْساَلُم۠] ِ اْلِ يَن ِعْنَد الّلٰ -Kuşkusuz Al“ [اِّنَ الّد۪

lah katında din İslâm’dır...”2

Madem Allah katında tek din İslâm’dır. 
Bizler için de bu esastır. Öyleyse başta da 
belirttiğimiz üzere dinlerini tahrif  etmiş, 

heva ve heveslerini din edinmiş, şirkin ve 
küfrün karanlığında olanlarla dinlerarası 
diyalog diye bir saçmalık olamaz. Dinler 
adı altında bir araya gelme onların din-
lerini, kabul ve meşru görme anlamına 
gelmektedir.  Müslümanların onlarla bir 
araya geleceği ortam onlara tebliğdir. 
İnandıkları küfür ve şirk inançlarını terk 
edip bir olan Allah’a iman etmeye, O’nun 
hükümlerine razı olmaya davet etmektir. 
Yoksa birtakım kelime oyunlarıyla “üç 
dinin doğduğu topraklar” sözleriyle baş-

layıp ardından sadece “La ilahe illallah” 
deyip “Muhammeden Rasulullah şart de-
ğil, amentüde ittifakımız var.” diyerek ve 
ayrıca Papa’ya methiyeler düzerek barış-
tan, insanlıktan bahsedilmesi hakkı batıla 
karıştırmaktır.

 Dünden bugüne diyalog adı 
altında gerçekte ise teslis inan-
cının propagandası olan onlarca 
görüşmeden mevzi kazanan kili-
se olmuştur. Kilise öğretisi esas-
ta iki amaca matuftur: Birincisi 
Hristiyanlığı dünyanın tamamına 
ne şekilde olursa olsun yayma; 
ikincisi ise farklı inançtaki insanlar, 
özellikle de Müslümanlar arasın-
da İslâm’a inanan fakat Hristiyan 
gibi yaşayan, onlar gibi düşünen, 
inandığı dinin hiçbir kuralıyla ka-
yıtlanmayan, değersiz, şahsiyetsiz 
bir insan tipi öngörme. 

 Bugün kilise arkasındaki dev-
let desteğiyle on binlerce masonu 
dünyanın farklı bölgelerine özel-
likle yoksulluğun yoğun olduğu 
Afrika ve diğer bölgelere gönde-
rerek şirk dinlerini insanlara kabul 
ettirmekten geri durmazken di-
ğer taraftan kâfir devletler, İslâm 
coğrafyasında katliamlarla haçlı 
saldırıları gerçekleştirmektedir. 
Hatırlarsanız Bush Afganistan Irak 
saldırılarında “Haçlı savaşı” baş-
lattığından bahsetmesi, Yahudi 
varlığının Filistin’i bombalarken 
füzelerin üzerine “Bayram Şe-
keri” yazması biz Müslümanlara 
karşı besledikleri kini açıkça ifade 
etmektedir. Buna rağmen hâlâ di-

yalog adı altında onlara hizmet etme ar-
sızlığında bulunanlar, ihanetlerine devam 
etmekteler.

ِبَع] تَّتَ ى  َحّتٰ الّنََصاٰرى  َوَل  اْلَيُهوُد  َعْنَك  تَْرٰضى   َولَْن 
ِ ُهَو اْلُهٰدۜى َولَِئِن اّتََبْعَت اَْهَوٓاَءُهْم بَْعَد  ِمّلََتُهْمۜ ُقْل اِّنَ ُهَدى الّلٰ
نَ۪صيٍر َوَل  َولِّيٍ  ِمْن   ِ الّلٰ ِمَن  لََك  َما  اْلِعْلِمۙ  ِمَن  َجٓاَءَك   [اّلَ۪ذي 
“Ey iman edenler! Sizden olma-
yanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. 
Onlar size fenalık etmekten asla 
geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düş-
menizi isterler. Onların kinleri ko-

Özellikle Türkiye’de 
dinlerarası diyalog 

düşüncesinin 
bayraktarlığını yapan 

dünün “Hoca Efendisi” 
bugünün “FETÖ”sü 

olan Fethullah Gülen ve 
cemaatinin en büyük 
siyasi destekçisinin 

hiç şüphesiz bugünkü 
mevcut iktidar partisi 

olduğu herkesin 
malumudur.
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nuşmalarından apaçık ortaya çık-
mıştır. Kalplerinde gizledikleri ise 
daha büyüktür. Eğer düşünürseniz 
size ayetleri açıkladık.”3

“Dinlerarası Diyalog”, “Medeniyet-
ler İttifakı” vb. projeler bugün çok fazla 
dillendiriliyor olmasa da bu kirli planlar, 
mevcut iktidar tarafından kerhen de olsa 
sürdürülmektedir. Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın 10 Eylül 2014 tarihinde Papa’ya 
yazdığı mektupta “Katolik aleminin ruhani 
liderliği görevini üstlendiğiniz tarihten bu 
yana dünya barışı ve insanlığın kardeşliği ve 
huzuru için göstermekte olduğunuz değerli 
gayretlerinizi takdirle izlemekteyim.” diyen 
Erdoğan ayrıca şunları yazmıştı:

“Günümüzde farklı dinlerin mensupları 
arasında diyaloga ve karşılıklı anlayışa her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. 
Farklı din ve inançlara ev sahipliği yapan, 
din ve vicdan hürriyetinin anayasa teminatı 
altında bulunduğu Türkiye bu bağlamda ör-
nek bir konumdadır. Ülkemize yapacağınız 
ziyaret tüm insanlık için ayrı bir önem ve 
anlam taşıyacak, tarihte yaşanan anlaş-
mazlıkların giderilmesi ve geleceğe umutla 
bakılmasına yardımcı olacak mesajların ve-
rilmesine vesile olacaktır.” 

Sadece AK Parti iktidarları dönemin-
de onlarca yeni kilisenin imar edilmesi, 

onlarca harabe hâlindeki kilisenin de res-
tore edilip ibadete açılması dünya barışı-
na katkının gereği galiba! Öyle görünüyor 
ki cumhuriyetin temellerini Batılı kâfirle-
rin fikirleriyle inşa edenlerin selefleri de 
işi biraz daha ileri taşıyarak teslis inancı-
nın ibadethanelerini imar etmeyi kendile-
rine görev bildiler. Sonuçta diyalog dinler 
arasında yapılınca nasiplenecek ilk yer 
kiliseler oldu. Birkaç örnekle kastımızı 
netleştirelim: Trabzon Ayasofya’sı 1461 
yılında Trabzon’un fethiyle camiye çevri-
lir. Daha sonra bu cami 1962 yılında mü-
zeye dönüştürülmüş. 2013 yılında hem 
cami hem de müze adı altında kilise ola-
rak açılmıştır ki doğu kısmının ayakkabıy-
la gezilebilmesi, teslis inancını sembolize 
eden fresklerin, resimlerin bariz bir şekil-
de durması... Yine İzmir Alaçatı’daki Pa-
zar Camii hem cami hem de kilise olarak 
dinlerarası diyaloğa hizmetin adeta nişa-
nesi! Yine Akdamar, Sümela harabe kili-
seleri milyonlarca lira harcanarak restore 
edilip ibadete açılması mevcut iktidarın 
Hristiyanlara jesti olsa gerek. Bunların 
verdiğimiz örneklerle sınırlı olmadığını 
bunlar gibi onlarca örnek olduğunu da 
belirtmiş olalım. Gerçekten İslâm dininin 
yöneticiler nazarında bir önemi olsa idi 
onun hükümlerine boyun eğer, onun dı-
şındaki hiçbir hükme razı olmaz; böylece 
Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 

şu emrine muhalefet etmiş olmazlardı:

ما خرب منها] في اإلسالم ول يجدد  بيعٌة  ُتْبنَى   [ل 
“İslâm’da kilise inşa etmek ve harap 
olanı yenilemek yoktur.”4 

Fatih Sultan Muhammed Han’ın İs-
tanbul’un fethinin nişanesi olarak kili-
seden camiye dönüştürdüğü Ayasofya, 
Müslümanlar için derin bir mana ifade 
etmektedir. Osmanlı Hilâfet Devleti’ni 
yıkıp yerine cumhuriyeti kuran aklın, İs-
lâm’ın tüm değerlerine savaşında camiler 
de nasibini almış oluyordu.

Tabii ki Hilâfet kaldırılmadan Ayasof-
ya’nın müzeye dönüştürülme girişimi İn-
gilizlerin başta Hindistan ve diğer bölge-
lerdeki hakimiyetine ciddi manada zarar 
verme ihtimaline binaen Hilâfet’in kaldı-
rılmasından sonraki yıllara sarkıtılmıştır. 
Nihayetinde Hilâfet kaldırıldıktan sonra 
peyderpey kirli emellerini gerçekleştiren-
ler. 1930 yılında restorasyon bahanesiyle 
kapattıkları Ayasofya’yı 1934 yılında bir 
kararla müzeye çevirerek kâfirlerin istek-
lerinden birini daha gerçekleştirmiş oldu-
lar. Böylece yüzyıllardır kâfirlerin içinde 
ukde olarak kalan Ayasofya Camii müze-
ye dönüştürülerek alınmak istenen intika-
mın, verilmek istenen mesajın vakti gel-
miş oluyordu. Bu, kilisenin camiye, haçın 
hilale, Hristiyanlığın İslâm’a karşı önemli 
bir kazanımı olarak görülüyordu. Her ne 
kadar nihai hedef  Ayasofya’nın kiliseye 
dönüştürülmesi olsa da mevcut şartlar 
o gün için müze olarak kalmasını zorladı.

 1934 yılından bu yana müze olan 
Ayasofya’nın, Danıştay kararıyla tekrar 
cami olarak ibadete açılmasına hükmet-
mesi önemlidir. Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in müjdesine nail olmuş 
komutan ve ordunun eliyle fethedilen 
İstanbul ve de fethe sembol edilen Aya-
sofya’nın aslına dönecek olması her Müs-
lüman’ı sevindirmiştir. Ayasofya cami 
olarak açıldı. Fakat teslis inancının sem-
bolleri olan ikonalar, resimler, freskler 
olduğu gibi bırakılarak hem Allah hem de 
kilise razı edilme gayesi güdülmüş oldu. 
Bu durum Ayasofya’nın hâlâ esaret bağ-
larından kurtulamadığının işaretidir.

Ayasofya cami olarak açıldı. 
Fakat teslis inancının sembolleri 
olan ikonalar, resimler, freskler 
olduğu gibi bırakılarak hem 
Allah hem de kilise razı edilme 
gayesi güdülmüş oldu. Bu 
durum Ayasofya’nın hâlâ esaret 
bağlarından kurtulamadığının 
işaretidir.
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AYASOFYA İLE DİNLER ARASI DİYALOG PROJESİNE YENİ UFUKLAR MI AÇILIYOR?

Din, inanç özgürlüğü, tarihî miras kı-
lıflarıyla gizlenmeye çalışılan dinlerarası 
diyalog planı alttan alttan işletilmektedir. 
Fatih’in şirk figürlerinden temizlediği bu 
yapıyı, tekrardan şirk figürleriyle ibadete 
açmak ne fethin ne de Ayasofya’nın ru-
huna asla uygun değildir.  Namaz vakitleri 
kapatılan bu resimlerin namaz sonrasın-
da açılması, ziyaretçilerin cami adabı dı-
şında ziyaret gerçekleştirmesi haramdır, 
zulümdür. İnancımıza göre normal re-
simlerin dahi olduğu mescitlerde namaz 
kılınmazken, Allah’a şirki barındıran fi-
gürlerle donatılan Ayasofya, maalesef 
dinlerarası diyaloğa kurban edilmiştir. 
Görünen o ki yeni imar ve restore edilen 
onlarca kilise karşılığında Ayasofya’nın bu 
şekliyle açılmasına müsaade edilmiştir.   

Ahmed, Müsned’inde Cabir b. Ab-
dullah’tan Beyhaki de Sünenü’l-Küb-
ra’sında şöyle rivayet etmişlerdir:

في] َوِر  الّصُ َعِن  نََهى  َوَسّلََم  َعلَْيِه   ُ الّلَ َصّلَى  ِبّىَ  الّنَ  أَّنَ 
ُ الّلَ َصّلَى  ِبّىَ  الّنَ َوأَّنَ  َذلَِك  يَْصَنَع  أَْن  ُجَل  الّرَ َونََهى   اْلَبْيِت 
 َعلَْيِه َوَسّلََم أََمَر ُعَمَر ْبَن اْلَخّطَاِب َزَمَن اْلَفْتِح َوُهَو ِباْلَبْطَحاِء
اْلَبْيَت يَْدُخِل  َولَْم  ِفيَها  ُصوَرٍة  ُكّلَ  َفَيْمُحَو  اْلَكْعَبَة  يَْأتِي   أَْن 
ِفيِه ُصوَرٍة  ُكّلُ  ُمِحَيْت   Nebi SallAllahu“ [َحّتَى 
Aleyhi ve Sellem Beyt’te resimleri 
yasakladı ve kişilere bunları yapmayı 
da yasakladı. Nebi SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem o anda Bathâ’da bulunan 
Ömer ibn Hattab’a gidip Kâbe’deki 
bütün resimleri imha etmesini em-
retti ve bütün resimler silininceye ka-
dar oraya girmedi.” 

Yönünü Batı’ya dönen AK Parti, çıkar-
dığı yasalarda, imzaladığı sözleşmelerde, 
yaptığı anlaşmalarda, imar ettikleri yeni 
kiliseler, restore edilen harabe kiliseler, 
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ku-
rulan Dinler ve Kültürler Arası Daire Baş-
kanlığıyla, dinlerarası diyaloğun hız kes-
meden devam ettiğini göstermektedir.

 Aksi takdirde bir rahip için diploma-
tik kriz çıkaran, bir gazeteci için ekono-
mik yaptırım tehdidinde bulunan ülke-
lerin Ayasofya’nın açılmasına tepkisiz 
kalmalarını düşünmek siyaseten saflıktır. 
Ayasofya üzerinden Hristiyan projeleri 
olan, “Dinlerarası Diyalog”, “Medeniyetler 
İttifakı”, “Dünya Barışı” gibi çalışmaların 

ortaklığını yapıp yeni projelere yelken 
açmak Müslümanlara, İslâm’a zarar ver-
mekten başka bir şey olmayacaktır. Müs-
lümanların diğer inanç sahipleriyle ilişkisi 
bugün itibariyle şirk dinlerini terk edip İs-
lâm’a girmelerine davet yapmaktan iba-
ret olduğundan bahsettik. Bunun ötesin-
de herhangi bir girişim, Allah indinde tek 
din olan İslâm’a hakarettir. Bu bakımdan 
başta Ayasofya olmak üzere diğer cami-
lerde teslis inancına ait tüm figürlerin, 
resimlerin temizlenip sadece cami olarak 
ibadet edilmesine uygun hâle getirilmesi 
elzemlik ifade ederken, onlarla yürütülen 
diyalog adı altındaki masonik faaliyetleri 
de terk etmek mevcut hükümetin en ön-
celikli işi olmalıdır.

َواَْنُتْم] اْلَحّقَ  َوتَْكُتُموا  ِباْلَباِطِل  اْلَحّقَ  تَْلِبُسوا   َوَل 
 Hakkı batıla karıştırmayın“ [تَْعلَُموَن
ve bile bile hakkı gizlemeyin.”5
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100’E ÜÇ KALA
BİR YÖNETİM ŞEKLİ OLARAK

“CUMHURİYET”

Serdar Yılmaz
serdaryilmaz1924@gmail.com

Türkiye’de ne zaman Hilâfet tar-
tışmaları yaşansa iktidar sahip-
leri her dönemde cumhuriyete 

bağlılıklarını ifade eden hamaset yüklü 
konuşmalar yaparlar. Bu durum cumhu-
riyetin kurulduğu ilk günlerden itibaren 
hep böyle olagelmiştir. En son geçtiğimiz 
temmuz sonu ve ağustos başlarında yine 
Hilâfet tartışmaları gündemi belirleyince, 
İktidar Sözcüsü hükümet adına açıklama 
yapmış ve cumhuriyete bağlılıklarını şu 
cümlelerle ifade etmişti: “Türkiye Cum-
huriyeti, demokratik, lâik ve sosyal 
bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriy-
le Cumhuriyetimiz hepimizin ortak 
çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi bü-
yük sosyal ve siyasal tecrübelerden 
geçmiş ve geleceğe yürümektedir. 

Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili si-
yasal kamplaşma üretmek yanlıştır. 
Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle 
gözbebeğimizdir.” 

Aslında bu açıklamalar hepimiz için 
alışık olduğumuz ve garipsemediğimiz 
açıklamalardır. Birileri tarafından İslâm-
cı(!) bir parti olarak görülse de AK Parti 
de diğer tüm partiler gibi cumhuriyetin 
partilerinden birisidir. Ortaya koymuş 
olduğu 2023 vizyonu da, cumhuriyetin 
100. yılında daha bir perçinleşmiş, hal-
ka kabul ettirilmiş ve asla geri dönüşün 
düşünülmediği bir cumhuriyet hedefi-
dir. Durum böyle olunca cumhuriyetin 
onlar için gözbebeği olması çok da ya-
dırganmamaktadır. 

Peki, birilerinin gözbebeği olan, kimi-
leri için fazilet olan ve 100. yılında daha 
bir kökleşeceği düşünülen cumhuriyet 
nedir? Birilerinin iddia ettiği gibi bu hal-
kın tarihî geçmişinden ve kendi değerle-
rinden mi çıkmıştır yoksa bu halka zorla 
ve türlü entrikalarla benimsetilmeye mi 
çalışılmıştır? 

Cumhuriyet ve Menşei:

Cumhuriyet; Arapça “cumhur” ke-
limesinin sahiplik eki ile birleştirilerek 
oluşturulmuş Osmanlıca bir kelimedir. 
“Cumhur” kelimesi ise “bir araya toplan-
ma, cemiyet, topluluk, halk ve kamu” gibi 
anlamlara gelir. Bu anlamlarıyla “cum-
huriyet” kelimesi, Latince “respublica”, 
Fransızca “république” kelimesinin Os-
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manlı Türkçesi çevirisi ve karşılığı olarak 
benimsenmiştir. Latince “respublica” ise, 
“halka ait, kamuya ait olan” anlamında-
dır. Bu hâliyle de “monarşi ve oligarşiye 
karşı, devlet başkanının halk tarafından 
seçildiği ve halk iradesince meşrulaştırıl-
dığı devlet şekli” anlamında kullanılmıştır.

Bir yönetim biçimi olarak cumhuri-
yet aslında, kapitalist ideolojinin esası 
olan laiklik ve demokrasi ile bağlantılı bir 
yönetim şekli ve biçimi olmak-
tan başka bir şey değildir. Kapi-
talizmin esası olan dini hayattan 
ayırma prensibinden çıkmıştır. 
Kapitalizmin üzerinde yükseldiği 
temel inanç da bu ilkedir. 

Zira Avrupa ve Rusya’da kral 
ve imparatorlar ile düşünürler ve 
bilim adamları arasında ortaya 
çıkan mücadelenin kaynaklandığı 
esnek orta çözüm inancının ifa-
desi de yine bu prensiptir. Çünkü 
kral ve imparatorlar dini, halkı 
sömürmek, halka zulmetmek, 
kanlarını emmek için bir araç 
olarak kullanıyorlardı. Bu yaptık-
larının dayanakları ise “yeryüzün-
de Allah’ın vekili” oldukları iddi-
asıydı. Bu idareciler aynı amaç 
doğrultusunda din adamlarını da 
kullanmakta idi. Bu arada halk 
ile idareciler arasında büyük bir 
mücadele başlayarak birtakım 
düşünürlerin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur ki, bunlardan bir 
kısmı, dinin varlığını kayıtsız şart-
sız kabul etmekle birlikte hayatla 
ve buna bağlı olarak da devlet ve 
yönetimle bir ilgisinin olmadığını 
ileri sürüyorlardı.

Nihayet bu mücadele, ortak 
bir çözüme ulaşılarak ortadan 
kalkmış oldu ki, bu çözüm de dinin ha-
yattan uzaklaştırılması düşüncesi idi. Bu 
da dinin doğal olarak devletten uzaklaş-
tırılması sonucunu doğurdu. Kapitalizmin 
üzerinde yükselmiş olduğu temel ilke 
ve cumhuriyet ile demokrasinin kaynağı 
olan fikrî temel işte budur. 

Bu temel ilke, dini ve kiliseyi hayattan 
ve devletten ayırıp bu bağlamda, kurum-
lar oluşturmak, yasalar çıkartmak, gerek-
li yetki ve otoritelerle donatılmış idareci-
leri başa geçirmek amacıyla halkın ken-
disini yönetmesi durumunun kaçınılmaz 
bir sonuç olarak ortaya çıkmasına sebep 
oldu. Böylece egemenliğin halka ait oldu-
ğu ve bütün kuvvetlerin kaynağının halk 
olduğu düşüncesi tüm Batılı ülkelere hâ-
kim olan iki temel düşünce hâline geldi.

Bu iki düşünce, ilahi adalet düşüncesi-
ni bütünüyle ortadan kaldırıp yasama ve 
egemenliği halka vermek üzere gelmiştir. 
Zira halk; egemen olandır; bir başkasının 
tasarrufu altında bir köle değildir, kendi 
kendinin efendisidir. Bu nedenle halk, 
kendi iradesini bizzat kullanmalıdır. Buna 

bağlı olarak, dilediği hukuk sistemini ya-
salaştırmak, dilediğini yürürlükten kal-
dırmak onun hakkıdır. Halk mutlak ege-
menlik sahibidir. Bizzat ortaya koyduğu 
yasaları uygulama hakkı da onundur. Bu 
bakımdan, dilediği idareciyi seçer, arzu 
etmiş olduğu yasaları uygulamak üzere 
hâkimler tayin eder. İdareciler de yetki-
lerini sadece halktan alırlar. Batı’da kral 
ve idarecilere karşı girişilen devrimlerin 
başarı sağlayıp ilahi adalet düşüncesi-

nin yenilgiye uğraması sonucu 
“Egemenlik halkındır” ve “Bütün 
yetkilerin kaynağı halktır” düşün-
cesi oluştu. İşte laik, demokratik 
cumhuriyet sisteminin oluştuğu 
esas düşünce, bu iki düşüncedir. 
Yani halk, egemenlik sahibi ol-
makla kanun koyucu; bütün yet-
kilerin kaynağı olmakla da bizzat 
uygulayıcı durumuna gelmiş oldu. 

Peki, gerçekte söz sahibi olan 
halk mı olmuştur? Yasaları yapan, 
yöneticileri seçen velhasıl devle-
tin ve yöneticilerin meşruiyetini 
belirleyen halk mıdır? Tabii ki ha-
yır! Bu büyük bir yalan ve aldat-
macadan başka bir şey değildir! 
Asıl itibariyle tüm Batılı cumhu-
riyet yönetimlerinde söz sahibi 
olan ve yetkileri kullanan sadece 
kapitalist sermaye sahiplerinden 
başkası değildir. Bu, dün de bu-
gün de böyledir. Zaten laiklik, 
demokrasi, hürriyetler düşüncesi 
ve cumhuriyet gibi kavramların 
ilk olarak kullanılması ve yaygın-
laştırılması dahi sanayi devrimi 
öncesi ve sonrasında sermaye 
sahibi burjuvanın, aristokratlar 
ve soylulara karşı kullandığı ve 
sermayeleri ile destekledikleri 
söylemlerden başka bir şey de-
ğildir. Zira şehirlerde toplanmış 
ve yaptıkları üretim ve ticaret fa-

aliyetleri ile zenginleşmiş sermaye sahibi 
burjuva, bütün güç ve sermayelerine rağ-
men bir türlü aradıkları değeri ve kıymeti 
göremiyorlardı. Soylular ve aristokrat-
ların yanında her zaman için dünün işçi-
leri ve köylüleriydiler. Yaptıkları ticari ve 
üretim faaliyetleri ile servetlerine servet 

Yasaları yapan, 
yöneticileri seçen velhasıl 
devletin ve yöneticilerin 
meşruiyetini belirleyen 

halk mıdır? Tabii ki hayır! 
Bu büyük bir yalan ve 

aldatmacadan başka bir 
şey değildir! Asıl itibariyle 

tüm Batılı cumhuriyet 
yönetimlerinde söz sahibi 
olan ve yetkileri kullanan 

sadece kapitalist 
sermaye sahiplerinden 

başkası değildir.
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katmış olsalar da onlar hâlâ sözde hak 
ettikleri değeri ve ilgiyi görmüyorlardı. 
İşte bu durum onların soyluluk, asalet ve 
değerin aristokratlara, monarklara ve din 
adamlarına ait olması düşüncesine savaş 
açmalarına sebep olmuştur. 

İlk kapitalistler olan burjuvazinin, 
önündeki engelleri yıkma mücadelesin-
de düşünsel alandaki destekçisi “Aydın-
lanma Felsefesi” olmuştu. İktidara, dev-
lete, yönetim biçimine, hukuka, insan 
haklarına vs. dair tartışmalar ve fikirler 
derinleşirken, bu dönemin felsefesi de 
sermaye sahibi burjuvazinin sesi oluyor, 
her alanda kapitalizmin önünü açmaya 
hizmet ediyordu. Tabii ki sermaye deste-
ği ilk dönem kapitalistlerce karşılanarak! 
Böylece o zamana dek kabul gören her 
türlü kutsiyete savaş açılırken, geriye tek 
kutsal olarak sermaye kalıyordu. Kapita-
listler de bu durumu gizlemek için halk, 
“halkın egemenliği” ve “halkın yönetimi” 
gibi yaldızlı sözlerin arkasına sığınıyordu. 

Günümüzde de değişen bir şey yok-
tur. Amerika ve İngiltere gibi en köklü 
demokratik ülkelerde dahi devlet baş-
kanı ve parlamento üyeleri, büyük iş 
adamları ile sermayedarlardan oluşan 
Kapitalistlerin iradelerini temsil etmek-
tedir. Halk çoğunluğunun iradesi ise 
hiçe sayılmaktadır. Parlamentoya seçilen 
üyeler, kapitalistlerin menfaatlerini ger-
çekleştirmek üzere görev yaparlar. Tüm 
seçilenlerin, seçim masraflarını karşıla-
yanlar da kapitalistlerdir. Bu yolla devlet 
başkanı ve parlamenterlere tahakküm 
edebilmektedirler. Bu durum Ameri-
ka’da bilinen bir gerçektir.

İngiltere’de ise ülkeyi muhafazakâr-
lar yönetmektedir. Muhafazakâr parti 
de büyük işadamı ve sermayedarlardan 
oluşan kapitalistleri temsil etmektedir. 
İşçi partisinin fonksiyonu ise muhafa-
zakârların yönetimden uzaklaştırılması 
gereken durumlarda söz konusu olmak-
tadır. Bu nedenle Amerika ve İngilte-
re’de idareci ve parlamento üyeleri an-
cak kapitalizmin temsilcileri durumunda 
olup ne halkın iradesini ne de çoğunluk 
iradesini temsil etmektedirler.

Bundan dolayı “Çoğulcu demokrasi 
ve Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde par-
lamentolar çoğunluğunun görüşünü temsil 
eder” sözü yalan ve aldatmacadan başka 
bir şey değildir. Aynı şekilde, “idarecilerin 
halk çoğunluğu tarafından seçildiği ve bü-
tün güçlerini halktan aldıkları” sözü de bir 
yalan ve aldatmacadır.    

Gelelim “gözbebeğimiz” denilen 
cumhuriyetin Türkiye serüveni-
ne; kelime olarak “halka ve çoğunluğa 
ait olan” anlamına gelse de Türkiye’de 
yönetim biçimi olarak kabul edilmesi ve 
ilanı ne halkın ne de çoğunluğun haberi 
olmaksızın, küçük bir azınlığın tahakkü-
mü ile gerçekleşmiştir. Hem halkın hem 
de meclis ve paşaların çoğunluğu karşı 
olmasına rağmen İngilizlerin desteğini 
arkasına alan M. Kemal’in baskı ve ayak 
oyunları sayesinde ilan edilebilmiştir. 
Gelin Cumhuriyetin ilanına giden süreci 
şöyle bir hatırlayalım… 

Malum, 20 Kasım 1922’de başlayan 
Lozan Konferansı’nda Osmanlı Devleti 
namına yalnız Ankara heyeti hazır bu-
lunuyordu. Bu heyet, Birinci Dünya Sa-
vaşı’nda yenik olan Osmanlı Devleti’nin 
temsilcisi sayıldı. İngiliz heyetine ise Ha-
riciye Vekili Curzon başkanlık ediyordu. 
Konferansın yapılması esnasında İngiliz 
heyeti başkanı Curzon, Türklere bağım-
sızlık verilebilmesi için dört şart ileri sür-
dü. Bu şartlar şunlardı: 

1- Hilâfet tam manasıyla ilga edilecek.

2- Halife hudut dışına sürülecek. 

3- Mallarına el konulacak. 

4- Devletin laikliğe dayandığı ilan edilecek. 

Konferansın neticeye varabilmesi bu 
dört şarta bağlandı. Bunun için konfe-
rans 4 Şubat 1923’te hiçbir netice elde 
edemeden dağıldı. İsmet Paşa Türkiye’ye 
döndü. Mustafa Kemal Eskişehir’e koşup 
konferansta cereyan eden hadiseleri on-
dan öğrendi. Onunla beraber Ankara’ya 
döndü. Ankara İstasyonu’nda ikisi de 
Başvekil Rauf  Bey’in ve Ankara mebus-
larının karşılamaya gelmediklerini gördü-
ler. Mustafa Kemal buna çok sinirlendi ve 
Rauf  Bey’i çağırıp maksadını açıklamasını 

istedi. O da İsmet Paşa’yı bakanlarla is-
tişare etmeden konferansa gönderdiğini 
ve yine Eskişehir’e istişare etmeden kar-
şılamaya gittiğini, bu hareketlerin anaya-
saya aykırı olduğunu söyledi ve başvekil-
likten/başbakanlıktan da istifa etti.

Millî Meclis barış görüşmelerini tar-
tışmak için toplandığında Meclis, Rauf 
Bey’den taraf  oldu ve onu destekledi. 
Çoğunluk Mustafa Kemal’e karşıydı. Me-
buslar sonra İsmet Paşa’ya hücum edip 
onu Curzon ile yapılan görüşmelerde 
ahmakça hareket etmekle itham ettiler. 
Onun meclisten onay alınmadan gönde-
rilmesini tenkit ettiler. Sonra onun uzak-
laştırılıp yerine görüşme yapacak birisinin 
Lozan’a gönderilmesini sağlamaya karar 
verdiler. Mustafa Kemal’in aklı başından 
gitti. Rauf  Bey’i tehdit etmeye, mebus-
ları Rauf  Bey’e karşı kışkırtmaya başladı. 
Nihayet İsmet Paşa’nın uzaklaştırılmasına 
dair kararı suya düşürdü. Zira İsmet Paşa 
onun sır arkadaşı, İngilizlerle olan mü-
nasebetlerinde güvendiği ve kendisine 
tartışmaksızın itaat eden biri ve elçisi idi. 
Başkasını göndermek Mustafa Kemal’in 
bütün planlarını suya düşürüp onun sonu-
nu getirmekti. Bunun için İsmet Paşa’nın 
uzaklaştırılıp yerine başkasının gönderil-
mesine, ölümü göze alarak engel oldu. 

Bundan sonra ise kendisine karşı 
olan Millî Meclis’e karşı hileler düşün-
meye başladı. Zira cumhuriyeti ilan et-
mek ve Hilâfet’in tam olarak ilgasını sağ-
lamak için Millî Meclis’ten karar alması 
gerekiyordu. Millî Meclis’in çoğunluğu, 
aleyhine olunca projelerini tatbik etmesi 
ve onları harekete geçirmesi mümkün 
olmuyordu. M. Kemal öncelikle kendi-
sine yakın olan kimselerle anlaşıp siya-
si bir kriz çıkarma ve hükümet kurma 
girişimlerini baltalama hamlesini yaptı. 
Ardından 28 Ekim 1923’te bazı yakın 
arkadaşları ile akşam yemeğinde topla-
narak şöyle seslendi: “Bu başıbozukluğa 
son vermenin zamanı geldi. Yarın cumhu-
riyeti ilan edeceğiz. Bütün bu sorunlardan 
kurtuluş yolu budur. Fethi, yarın mecliste 
işleri çıkmaza sokup, azaları elinden geldi-
ği kadar birbirine düşürmek senin vazifen.” 
Bu sırada Kemaleddin’e; “Sen de meclisi 
bu güç durumdan kurtarmak için benim işi 
ele almamı teklif edeceksin.” dedi.
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Tertip başarılı olunca 29 Ekim 1923 
günü Mustafa Kemal, kürsüye gelerek 
bir konuşma yaptı. Türkiye’nin cum-
huriyet olmasını ilan etti ve şöyle dedi: 
“İçinde bulunduğumuz krizin kaynağı ge-
çici değil, aksine hükûmet nizamımızın 
esasındaki bir hatadan meydana geliyor. 
Meclis hem yasama hem de yürütme 
kuvvetini elinde tutuyor. İçinizden her me-
busun hükûmete ait bir kararın çıkışına 
iştiraki gerekiyor. Devletin her türlü işine 
ve bir bakanın kararına parmağını soku-
yor. Efendiler! Bu gibi durumlarda hiçbir 
bakan vazifeyi ve onun mesuliyetini kabul 
etmez. Anlamanız gerekir ki böyle esaslar 
üzerine bir hükûmet değil, curcuna olur. 
Bu düzeni değiştirmeniz gerekiyor. Bunun 
için de Türkiye’nin seçimle iş başına ge-
len bir cumhurbaşkanının idaresi altında 
cumhuriyet olmasına karar veriyorum.”

İşte “gözbebekleri” olan cumhuriye-
tin kuruluşu ve ilanı bu şekilde gerçek-
leşmiştir. Her yıl büyük şaşaalarla kut-
lanılan 29 Ekim 1923, böyle bir gündür. 
Cumhuriyetle ilgili görüşmelere Meclisin 
yarısı katılmamıştır. Resmî Tarih yazarla-
rından Yılmaz Öztuna bu durumu şöyle 
ifade eder: “Vekillerinin yarısının oturuma 
katılmamaları için haber gönderilmesinin 
dışında Meclise gelmemeleri için evlerinin 
önüne polis dikildi.” Yine hem vekil hem 
de ordu komutanı olan ve cumhuri-
yetin ilan edildiği günlerde Trabzon’da 
olan Karabekir Paşa cumhuriyetin ilanı 
ile ilgili şunları anlatmaktadır: “30 Ekim 
sabahı telefonla Bahriye müfrezesi komu-
tanı bana şunu sordu: şimdi Ankara’dan 
29 Ekim tarihli açık bir telgraf geldi. Cum-
huriyet ilan edildiğinden yüz pare top atın 
diyor, ne emir buyurursunuz? Bende Vali ile 
görüşüp size emir veririm, dedim ve hemen 
Vali’yi aradım. Vali de kendisinin haberi 
olmadığını bildirdi. Askerî makamların da 
hiçbir şeyden haberi yoktu.” Görüldüğü 
gibi “çoğunluğun” ve “halkın yönetimi” 
denilen cumhuriyet, hiç kimsenin haberi 
ve desteği olmadan ilan edilmişti. 

Tabii bu durum kamuoyunun bir 
anda M. Kemal’in aleyhinde oluşmasına 
sebep oldu. Çünkü hiç kimse cumhuri-
yetin ilanını istemiyor, aksine buna karşı 

çıkıyordu. M. Kemal halk desteğini de 
kaybetmeye başlamıştı. İşte bu anda İn-
gilizlerin, zor durumda kalan M. Kemal’e 
hem silah hem de kamuoyu desteği gel-
di. İğrenç plan şöyle işledi: Bir İngiliz ajanı 
olan ve İngilizlerin desteği ile Hintli Müs-
lümanların liderliğine getirilen İsmaililer 
Başkanı Ağa Han ve Emir Ali, Hint Müs-
lümanları namına, Müslümanların Halife-
si olan Osmanlı Halifesi makamına hür-
met etmek için bir mektup gönderdiler. 
Bu mektup daha yerine ulaşmadan gaze-
telerde yayınlandı. Ağa Han’ın bir İngiliz 
ajanı olduğunu herkes biliyordu. Zira o; 
İngiltere’de yaşıyor, İngiliz meydanların-
da at koşturuyor, İngiliz sefirlerinin ve 
siyasilerinin meclislerinde geziyordu. Bu 
mektubu fırsat gören M. Kemal, kamu-
oyunu kendi lehine çevirmek ve Hilâ-
fet aleyhine kullanmak için bu mektubu 
kullandı. İşte günümüzde dahi ne zaman 
Hilâfet tartışılsa bir kısım insanların kul-
landığı, “Hilâfet’in İngiliz projesi olduğu” 
safsatası buradan kaynaklanmaktadır. 
Bundan sonra M. Kemal meclisin duygu-
larını körüklemeye başladı. Hitabeti güç-
lü mebuslar, din adamları ve o dönemin 
medyası Hilâfet’e karşı şiddetle hücuma 
geçtiler. Bundan sonra cumhuriyeti ko-
rumak için Hilâfet ve Sultan lehine her 
hareketi ihanet kabul eden bir kanun çı-
kardılar ve bu kanuna karşı gelenlere de 
ölüm cezası vermeye başladılar. 

 İşte Batı’da ortaya çıkmış, kapi-
talist ideolojinin yönetim biçimi olan, 
Müslümanların değerleri ve ölçüleri ile 
uzaktan yakından bir ilgisi olmayan ve 
tamamen bir küfür yönetimi olan cum-
huriyetin Türkiye’de kuruluşu ve ilanının 
hikayesi budur. Maalesef ne ortaya çıkı-
şında ne yayılmasında ne de Türkiye’de 
uygulanmasında hiçbir erdem, ahlak, 
değer ve fazilet olmayan bu yönetim 
biçimi, Türkiye halkına bir fazilet olarak 
yutturulmaya çalışılmıştır. 

Gerçek şu ki; insanlığın karşı karşıya 
kaldığı en çetin belalardan birisi kapita-
lizm ideolojisi ve onun temel fikirleri ile 
demokrasi ve cumhuriyet görüşleridir. 
Tatbik edildiği tüm toplumlarda ortaya 
çıkardığı zulümleri, yozlaşmayı ve fela-

ketleri görmeyip sadece yöneticilerin 
seçimle belirlenmesini göstererek cum-
huriyeti sahiplenmek en hafif  tabirle akıl 
tutulması ve ahmaklıktır. Müslümanların 
yaşadığı bir toplumda, bir küfür sistemi 
olan cumhuriyeti ve demokrasiyi savun-
mak ise apaçık bir ihanettir. Zira cumhu-
riyet ne İslâm’dandır ne fazilettir ne de 
seçimdir. O, İslâm’ı hayattan ve devlet-
ten tamamen uzaklaştırmak, dini sade-
ce camilere ve ferdî hayata hasretmek 
ve sömürgeci kâfirlerin ve kapitalistlerin 
menfaatine çıkarılan beşerî kanunlarla 
hükmetmektir. Yani cumhuriyet seçim 
değil İslâm’a muhalif  bir yönetim biçi-
midir. Zira insanların kendi yöneticilerini 
seçmesi ve halifelerin seçim ve biat ile 
işbaşına gelmesi İslâm’ın yönetime iliş-
kin esaslarındandır. Yönetimin babadan 
oğula geçmesi ve saltanat, İslâm’ın me-
todundan sapma ve uygulamadaki kötü 
tatbikten ibarettir. Otoritenin tamamen 
ümmete ait olduğu İslâm’ın yönetim bi-
çimi olan Hilâfet nizamını, tarihteki kötü 
uygulamaları üzerinden eleştirip, İslâm’a 
ve Müslümanlara tamamen zıt olan cum-
huriyet ve demokrasiyi övmek, tertemiz 
olanı bırakıp necis olanı almaktan başka 
bir şey değildir. Biz Müslümanların göz-
bebeği ise sadece İslâm ve İslâm’a ait 
olan fikir, hüküm ve görüşlerdir.

إِلَْيَك أُنِزَل  ِبَما  آَمُنوا  أَّنَُهْم  يَْزُعُموَن  اّلَِذيَن  إِلَى  تََر   أَلَْم 
 َوَما أُنِزَل ِمْن َقْبِلَك يُِريُدوَن أَْن يََتَحاَكُموا إِلَى الّطَاُغوِت َوَقْد
ْيَطاُن أَْن يُِضّلَُهْم َضالل بَِعيًدا  أُِمُروا أَْن يَْكُفُروا ِبِه َويُِريُد الّشَ
“Sana ve senden önce indirilenle-
re iman ettiklerini iddia edenleri 
görmüyor musun ki, onlar Tağu-
tun hükmü ile hükmolunmak is-
tiyorlar. Oysa onu inkâr etmekle 
emrolunmuşlardır. Şeytan da on-
ları uzak bir sapıklığa çekmek is-
temektedir.”[Nisa 60]

100’E ÜÇ KALA BİR YÖNETİM ŞEKLİ OLARAK “CUMHURİYET”
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CUMHURİYET FİKRİNE 
"FAZİLET" DEME 
C E H A L E T İ !

Aydın Usalp
ausalp@gmail.com

Yaklaşık bir asırdır, Batı kültü-
rünün etkisinde bırakılan bazı 
Müslümanların da ballandıra-

rak, dillerine pelesenk ettikleri “cumhu-
riyet fazilettir” cümlesi M. Kemal’e ait 
bir ifadedir. Bu ifadenin tamamı şöyle-
dir: “Cumhuriyet fazilettir, faziletli ve na-
muslu insanlar yetiştirir. Sultanlık ise kor-
kuya tehdide dayandığı için korkak, zelil, 
sef il, rezil insanlar yetiştirir. Aradaki fark 
bunlardan ibarettir.”1 

M. Kemal bunu, Fransız siyasi düşü-
nür Montesquieu’dan etkilenerek söyle-
miştir. Montesquieu’ya göre “Her yöne-
tim, varlığını sağlayan bir ilkeye dayanır. 
Demokrasinin ilkesi de siyasal erdemdir.” 
Buna göre erdemli olmak, yurt sevgisini, 

yurt çıkarlarını kişisel çıkarlardan üstün 
tutmayı, bencillikten, tutkulardan, hırs ve 
isteklerden, aç gözlülükten uzaklaşmayı, 
yasalara saygı duymayı gerektirir.

Sahip olduğu bütün fikirlerini Ba-
tı’dan edinen M. Kemal, bu meselede 
de Montesquieu’nun bu görüşünü alıp 
içselleştirip kendi durumuna göre uyar-
layarak, “Cumhuriyet ahlak faziletine 
dayanan bir yönetimdir.” demektedir. 
Bununla kalmayıp “sultanlık” üzerinden 
Osmanlıyı da karalamaktadır. Aslında 
bu durum, bütün cumhuriyetçilerin tak-
tiğidir. Tıpkı Süleyman Demirel’in “Cum-
huriyeti sevdirmek için Osmanlıyı kötüle-
dik.” sözünde açık bir şekilde ifade ettiği 
gibi… Batı’nın fikirlerine olan sevgi ve 

bağlılık ile İslâm’a olan nefretten dolayı 
geçmişini kötüleyen başka bir devlet ör-
neğine rastlamak mümkün değildir. 

En son yazacağım hususu en başta ifa-
de edeyim: İslâm’a inanan hiçbir Müslü-
man, İslâm dışı, bir küfür yönetim nizamı 
olan cumhuriyet için “fazilettir” ifadesini 
kullanamaz. Çünkü kökeni, mahiyeti ve 
uygulaması İslâm ile hiçbir şekilde örtüş-
memektedir. Hatta cumhuriyet, İslâm’a 
zıt ve İslâm’ı hayat sahnesinden kaldıra-
rak onun yerine ikame edilen bir küfür 
yönetim modelidir.  

Batı dillerinde karşılığı “republic” 
olan cumhuriyet kelimesi, Arapça “cum-
hur” kökünden gelmektedir. “Cem” ve 
“cuma” kelimelerinin de aynı kökten gel-
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diği “cumhur” kelimesi; “birikme, bir araya 
gelme, yığın, birikinti, çoğunluk, topluluk, 
halk, kalabalık” anlamlarına gelmektedir. 
“Cumhur” kelimesinin sonuna Türkçe ek 
olan “-iyet” getirilerek, Fransız Devrimi 
sonunda somutlaşan ve ilk olarak 1792 
yılında Fransa’da uygulanan yeni rejim 
“republic” anlamında kullanılmıştır. Kav-
ram olarak cumhuriyet, Türk Dil Kurumu 
Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “Ulusun, ege-
menliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli 
süreler için seçtiği mebuslar aracı-
lığıyla kullandığı yönetim biçimi.” 
olarak tanımlanmıştır. Cumhuri-
yet “Seçilmiş liderin idaresi altında 
bulunan devlet, millet hâkimiyeti-
ne yaslanan devlet şekli.” olarak 
da tarif  edilmektedir.

Nasıl ki demokrasi, eski Yu-
nanca’da “halk” manasına gelen 
“demos” ve “yönetmek” manası-
na gelen “kratein” kelimelerinin 
birleşmesi ile oluşmuş ve “halkın 
yönetimi” anlamında kullanılmış-
sa cumhuriyet de Latince‘de 
“konu, şey” anlamındaki “res” ile 
“halk, halka dair” anlamına gelen 
“public” kelimelerin birleşmesin-
den “respublica“, “halk için olan 
devlet” gibi bir anlama gelmekte-
dir. Dolayısı ile köken ve uygula-
mada cumhuriyet ile demokrasi 
iç içe girmiş ve yer yer aynı an-
lamda kullanılmaktadır.

Cumhuriyet ve demokrasi-
de, teorik olarak halkın kendisi 
ile yönetileceği kanun ve yasa-
ları, halkın seçtiği kişilerin oluş-
turduğu meclisler yapar. Ancak 
fiilî anlamda bunun realitesi bu-
lunmamaktadır. Her zaman için 
-özellikle kapital sahipleri gibi- 
çok küçük bir azınlığın istediği 
ve belirlediği şahıslar vekil ada-
yı olur, halk da kendileri için belirlenen 
adaylardan birine oy verir. Meclise gelen 
vekiller de halkın istediği hususları değil, 
iktidar partisinin yöneticileri tarafından 
önlerine konulan yasa tasarıları için el 
kaldırıp indirirler. Kısacası cumhuriyet 
nizamında kanunlar, aciz ve sınırlı olan 

beşerin ürünü olup, insanların sorunlarını 
çözmekten ve tatmin etmekten uzak ol-
duğundan sürekli değiştirilirler.   

Demokrasi ve cumhuriyet gibi mil-
liyetçilik, vatancılık, ulus devlet anlayışı 
vb. birçok kavram, Osmanlı Devleti’nin 
son dönemlerinde Batı’nın yardımı ile 
devşirdikleri hayranlarınca İslâm dünya-
sına taşınmıştır. Jön Türkler ile başlayan, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti ile belli bir 
kesime benimsetilen bu kavramlar, I. 

Dünya Savaşı’ndan sonra aynı kadrolar 
tarafından resmî ve fiilî olarak Müslü-
manlar üzerinde uygulanmaya başlandı. 
Cumhuriyet, resmen 29 Ekim 1923’te 
ilan edildiğinde M. Kemal, cumhuriyeti 
“demokrasi sistemi” ile yönetilen bir dev-
let şekli olarak tanımlamıştır. 

Cumhuriyet, bir devlet yönetim bi-
çimi olarak Batı’dan ithal edilmiş ve İs-
lâm’a zıt bir yönetim modelidir. Teoride 
halkın, kendisi adına kanunlar çıkartmak 
ve uygulamak için yöneticileri seçmenin 
halk tarafından yapıldığı iddia edilse de 
yukarıda da ifade ettiğim gibi pratikte bu 
pek mümkün olmamıştır. Gerek teoride 
ve gerekse pratikteki cumhuriyet, her 
şekli ile İslâm’a aykırıdır. Çünkü cumhu-
riyette yasama yani kanun koyma yetkisi 

insanda iken, İslâm’da yasala-
rın kaynağı Allah Subhânehû ve 
Teâlâ’dır. Cumhuriyetin birçok 
şekli varken, İslâm’da bir tek 
yönetim şekli vardır ki o da Nü-
büvvet yolu üzere olan Râşidî 
Hilâfet’tir. Cumhuriyette hem 
hâkimiyet/yasama kaynağı hem 
de otorite insana/beşere daya-
nıyorken Râşidî Hilâfet’te hâ-
kimiyet İslâm’a, otorite insana 
dayanmaktadır. 

Birçok Müslümanı yanıltan 
ve cumhuriyeti İslâm ile bağ-
daştırmalarına sebep olan hu-
sus, İslâmi yönetim nizamı olan 
Hilâfet’te de otoritenin halka 
dayanması, yani yöneticilerin 
seçimle belirlenmesidir. Oysa 
seçim vakası bir yönetim biçimi 
değildir. Birçok farklı yönetim 
modellerinde de seçim vardır 
ama birbirine benzemezler. Ör-
neğin, her yönü ile birbirinden 
farklı olan İslâm, kapitalizm ve 
sosyalizmde de yönetici seçimi 
vardır.  Ancak bu üç ideoloji 
(yaşam tarzı), hem fikir hem de 
nizam açısından birbirlerinden 
tamamen farklıdır. Cumhuri-
yetin değişmez esası laikliktir. 
Diğer bütün yasalar, laiklik ilke-
sine aykırı olmadığı müddetçe 

istenildiği zaman değiştirilebilir. İslâmi 
yönetim nizamı olan Râşidî Hilâfet’te ise 
İslâm’ın belirlediği yasalar asla değişmez.  

Cumhuriyetin İslâm’dan olmadığını 
yazdıktan sonra, fazilet olup olmadığına 
bakalım. Ne demişti M. Kemal? “Cumhu-
riyet, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. 

Birçok Müslümanı yanıltan 
ve cumhuriyeti İslâm 
ile bağdaştırmalarına 

sebep olan husus, İslâmi 
yönetim nizamı olan 

Hilâfet’te de otoritenin 
halka dayanması, yani 
yöneticilerin seçimle 
belirlenmesidir. Oysa 

seçim vakası bir 
yönetim biçimi değildir. 

Birçok farklı yönetim 
modellerinde de seçim 

vardır ama birbirine 
benzemezler.
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Sultanlık ise korkuya tehdide dayandığı için 
korkak, zelil, sefil, rezil insanlar yetiştirir.” 
97 yıllık cumhuriyet tarihi bize uzak ve 
kapalı değildir. Aslında cumhuriyetin cü-
rümlerini ve yetiştirdiği insanların duru-
munu yazmaya takat yetmez ama cüzü 
ifade edip külü anlamak mümkündür. 
Zaten cumhuriyetin nasıl bir insan ye-
tiştirdiğini, hâlihazırda toplumu getirdiği 
noktayı herkes görmektedir. 

Öncelikle, cumhuriyetin ilanı halkın 
talebi doğrultusunda değil bir avuç Batı 
hayranı tarafından dayatma ile olmuştur. 
Bununla birlikte şu sorulara cevap ver-
mek gerekir: Fazilet olarak vasıflandırılan 
cumhuriyetin ilanından sonra çıkartılan 
kanunlar ile sırf  cumhuriyeti istemedikle-
ri için on binlerce Müslüman katledilmedi 
mi? On binlerce insan, sürgün veya hapis 
edilmedi mi? “Halka rağmen halk için” 
mantığı ile hareket edilip ülkenin tama-
mı adeta bir hapishaneye çevrilip ağızlara 
gem vurulmadı mı? Cumhuriyet, dayattığı 
Türk milliyetçiliği ile on binlerce insanın 
ölmesine ve onlarca olumsuz bilançolarla 
devam eden Kürt meselesini doğuran re-
jim değil midir? Halkın yönetimi denilen 
cumhuriyette, neden kurulan ikinci bir 
parti hemen kapatıldı ve tekrar ikinci bir 
partinin kurulmasına ancak 23 sene son-
ra izin verildi? Sonra, cumhuriyeti kuran 

parti dışındaki partilerin, seçimle iktidar 
olmalarına rağmen kendilerine neden 
defalarca askerî darbeler yapıldı? İslâm’ı 
ve İslâmi yönetimi sürekli aşağılayarak, 
çağdışı olarak gören cumhuriyetçilere 
sormak lazım, Türkçe’nin bütün dillerin 
esası olduğu konusunda ve kafatası öl-
çümleri dışında, hangi “bilimsel buluş(!)” 
gerçekleştirildi? Şapka takma, ant içme 
zorunluluğu, askerî bir disiplin ile eğitim 
dışında nasıl bir “teknoloji” geliştirildi? Kö-
tülenen Osmanlı Dönemi’nde kaç tane 
kumarhane, kaç tane sığınma evi, kaç 
tane huzur evi, kaç tane fuhuş evi ya da 
kaç tane LGBT’li vardı? vs. vs.

Kısacası, tarihin hiçbir döneminde 
cumhuriyetin bu 97 senelik ömründe 
olduğu kadar, halkın değerleri ile alay 
etme, halkı hor görme, fuhuş, hırsızlık, 
yolsuzluk, sapıklık, ırkçılık, rüşvet, kumar, 
torpil, hukuksuzluk, emek sömürüsü ve 
daha bin bir türlü kötülük ve zulüm gö-
rülmemiştir. Resmî kurumlarca verilen 
suç istatistikleri ortadadır. Cumhuriyetin 
yetiştirdiği, ucube giyimli, ellerinden alkol 
düşmeyen, bencil, putperest ve dünyaya 
tapan neslin neresi erdemlidir? 

Aslında işin gerçeği, bütün bu olum-
suzluklar, özgürlük söylemi ile demok-
rasi ve cumhuriyetin özünde vardır. Zira 

cumhuriyeti kuran M. Kemal şöyle de-
mektedir: “Dini ve namusu olanlar kaza-
namazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. 
Böyle şahıslarla memleketi zenginleştirmek 
mümkün değildir. Onun için önce din ve na-
mus telakkisini kaldırmalıyız.”2 Dolayısı ile 
bu toplumda meydana gelen ve sapıklık-
ta zirve olan LGBT, aile içi cinsellik veya 
çocuk istismarlarının bu denli artması, 
cumhuriyetin kendi ahlak ve namus anla-
yışını yansıtmaktadır. Sonuç olarak şunu 
görmekteyiz ki cumhuriyet, fazilet olma-
dığı gibi erdemli ve namuslu insanlar de-
ğil, düşük ve rezil insanlar yetiştirmiştir.

Kaldı ki demokrasi fikri ve cumhuri-
yet rejimi emperyalist Batı devletleri için 
birer sömürme araçlarıdır. Emperyalist 
devletler, ajan ve uşak yöneticileri aracı-
lığıyla İslâm beldelerine ihraç ettikleri bu 
fikir ve rejimlerle Müslümanları kültürel 
olarak yozlaştırdıkları gibi Müslümanların 
zenginliklerini de çalmaktadırlar. Bireyi, 
aileyi ve toplumu ifsat eden, her türlü 
ahlaksızlığı yaygınlaştırmak adına projeler 
sunmakta ve bu projelere maddi des-
tekler ve fonlar oluşturmaktadırlar. Bu 
konuda hem medyayı hem sivil toplum 
örgütlerini çok etkili bir şekilde kullan-
maktadırlar. Aynı şeklide emperyalist 
devletler, İslâm beldelerini maddi anlam-
da ciddi bir şekilde sömürmektedirler. 
Yatırım ve istihdam adına yüzlerce şirket 
aracılığı ile yer altı ve yer üstü kaynakla-
rımızı kendi ülkelerine aktarmaktadırlar. 
Ham maddeyi çok ucuza alıp işledikten 
sonra çok pahalı bir şeklide yine bize sa-
tarlar. Ayrıca zeki ve yetenekli bireyleri 
kendi ülkelerine göç ettirerek kendi halk-
ları ve devletlerine hizmet ettirirler.

Bireyi, tutkularının esiri ve menfaat-
perest kılan, aileyi huzur ve sükûnet or-
tamı olmaktan çıkarıp dağıtan, ekini ve 
nesli bozan, toplumu dayanışma ve mer-
hametten uzaklaştıran, emperyalistlerin 
sömürme aracı olan cumhuriyet, nasıl 
fazilet olabilir? Bu, olsa olsa rezalettir. 
Çünkü fazilet, ancak fıtratı bozulamamış 
insani bir özellik ve İslâmi ilkeler ile elde 
edilebilen bir meziyettir. 

Tarihin hiçbir döneminde 
cumhuriyetin bu 97 senelik 
ömründe olduğu kadar, halkın 
değerleri ile alay etme, halkı 
hor görme, fuhuş, hırsızlık, 
yolsuzluk, sapıklık, ırkçılık, rüşvet, 
kumar, torpil, hukuksuzluk, emek 
sömürüsü ve daha bin bir türlü 
kötülük ve zulüm görülmemiştir.
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CUMHURİYET "FİKRİNE" FAZİLET DEME CEHALETİ!

Türkçeye “erdem” olarak tercüme 
edilen fazilet kelimesi “fazl” kelimesinin 
mastarı olarak “artmak, fazlalaşmak, üs-
tün olmak”, isim olarak ise “eksikliğin zıddı, 
fazlalık, ihsan” gibi manalara gelir. Klasik 
sözlüklerde “fazl”ın ileri derecesine “fa-
zilet” dendiği belirtilmiştir. Ünlü dil bilgini 
Râgıb el-İsfahânî, felsefe kültürünün ge-
liştirdiği anlayışın etkisiyle fazilet terimini 
“insanın başkalarından üstün ve imtiyazlı 
olmasını sağlayan durum, kişiyi mutluluğa 
götüren şey” diye tarif  etmiş ve bunun 
zıddına “rezilet” denildiğini belirtmiştir.3

Fazilet kavramının, bir terim olarak 
ahlâk literatüründe sonradan kazandığı 
kapsamlı manalar ile birçok ayet ve ha-
diste geçen hususları ifade ettiği görül-
mektedir. Kur’an-ı Kerim’in genelinde 
adalet, itidal, hoşgörü, doğruluk ve dü-
rüstlük, azim ve sebat, ülfet, kardeşlik ve 
dostluk, sevgi ve dayanışma, barışçılık, 
cömertlik, tövbe, tevekkül, kanaatkâr-
lık, itaat ve teslimiyet, hikmet, hayırda 
yarışma, güler yüzlülük, ölçü ve tartıda 
dürüst davranma, selamlaşma, ağırbaş-
lılık, cesaret ve kahramanlık gibi birçok 
faziletli tutum ve davranış üzerinde du-
rulmuştur. Ayrıca bazı ayetlerde özellik-
le faziletlerin işlendiği görülür. Örneğin, 
Âl-i İmran Suresi 134-135. ayetlerinde, 
Kur’an’ın temel fazilet olarak ısrarla vur-
guladığı takvaya sahip olanlardan bahse-
dilirken, bunların başlıca nitelikleri şöyle 
sıralanır: “Bollukta da darlıkta da malla-
rını Allah için harcarlar, öfkelerine hâkim 
olurlar, insanları bağışlarlar, kötülükte ısrar 
etmezler.” Bu ayetlerde cömertlik, hilm, 
affetme ve tövbe erdemlerinin yer aldığı 
görülür. Bakara Suresi’nin 177. ayetinde 
Kur’an’ın diğer bir temel ahlâk kavramı 
olan “birr”in kapsamı içinde iman, ibadet 
ve hayırseverlik konuları yanında ahde 
vefa, sabır, metanet, doğruluk ve takva 
faziletlerine işaret edilir.

Yine benzer şekilde hadis kitapların-
da çeşitli faziletlere dair pek çok hadis 
bulunmaktadır. Özellikle “Kitabü’l-E-
deb” ve “Kitabü’l-Birr” başlıklı bölüm-
lerin ağırlıklı konuları arasında ana ba-
baya itaat, hısım akrabayı ziyaret (sıla-i 
rahim), kardeşlik, dostluk, sevgi, daya-

nışma ve yardımlaşma, insanlarla iyi ge-
çinme, doğru sözlülük, adalet ve ihsan, 
misafirperverlik, hayâ, takva, tövbe, 
tevekkül, tevazu, hilm, sabır, şükür gibi 
ahlaki faziletler yer alır. Ayrıca geçmiş 
nebi ve rasuller, efendimiz Muhammed 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem, Ebu Bekir, 
Ömer, Osman ve Ali ile diğer Sahabe-
lerin (Allah hepsinden razı olsun) ahlak ve 
şahsiyetlerinin tanıtıldığı “fezâil” veya 
“menâkıb” başlığını taşıyan bölümlerde 
İslâm ahlakında fazilet sayılan niteliklere 
dair önemli bilgiler bulunmaktadır.

Dolayısı ile fazilet, İslâm’dan na-
siplenen insanlarda vardır. Âlemlerin 
Rabbi olan Allah Subhânehû ve Teâlâ’ya 
teslim olan, O’nun Rasulü’nü örnek 
edinen bireyler erdem sahibi olurlar. 
Rabbimizin tabiri ile “şeref ve izzet” bu-
lurlar. İslâm’dan yüz çeviren, tutku ve 
arzularını kendisine ilah edinen insanlar 
ise Rabbimizin tabiri ile “aşağıların en 
aşağısına” dönüşürler. 

İslâm, Rabbimizin biz insanlar için in-
dirdiği pak, duru ve tastamam kılınmış 
bir dindir. İslâm’ın bireye yönelik hüküm-
leri vardır ki birey bunları her zaman ve 
mekânda icra edebilir. Ancak bununla 
birlikte İslâm’ın bireye ve topluma yöne-
lik ve ancak bir erk/devlet eli ile uygula-
nacak hükümleri vardır ki bunların kendi-
si ile uygulandığı devlet Râşidî Hilâfet’tir.  

Gerek cehaletinden ve gerekse iha-
netinden dolayı sözüm ona bazı âlim, 
yazar veya düşünürler, İslâm’daki şûra 
kavramını demokrasi ile; Hilâfet’teki 
yöneticiyi seçme vakasını cumhuriyet ile 
bağdaştırmaktadırlar. Böylece milyonlar-
ca Müslüman’ın küfür olan demokrasi ve 
cumhuriyeti sevmelerine ve sahiplenme-
lerine sebep olmaktadırlar. Bu büyük bir 
günah ve ihanettir. Apaçık bir şekilde hak 
ile batılı birbirine karıştırmaktır. İslâm bir 
vadide diğer bütün fikir ve nizamlar baş-
ka bir vadidedir. 

Ey Müslümanlar! Rabbimize gerçek 
anlamda kul olmanın, O’nun rızasını 
kazanmanın tek yolu, cumhuriyet, de-
mokrasi, milliyetçilik vb. İslâm dışı bü-
tün fikir, nizam ve duygulardan sıyrılıp 

sadece O’na teslim olmaktan, O’na 
itaat etmekten geçer. İzzet ve şeref sa-
dece O’nun yanındadır. Fazilet sadece 
O’nun nizamındadır. 

يَْصَعُد] اِلَْيِه  َج۪ميعًاۜ  ُة  اْلِعّزَ ِه  َفِلّلٰ َة  اْلِعّزَ يُ۪ريُد  َكاَن   َمْن 
يَْمُكُروَن َواّلَ۪ذيَن  يَْرَفُعُهۜ  الِـُح  الّصَ َواْلَعَمُل  الّطَّيُِب   اْلَكِلُم 
َٔـاِت لَُهْم َعَذاٌب َش۪ديٌدۜ َوَمْكُر اُوٰ۬لِٓئَك ُهَو يَُبوُر ّيِ  Kim“ [الّسَ
izzet ve şeref istiyor idiyse bilsin ki 
izzet ve şerefin hepsi Allah’ındır. 
O’na ancak güzel sözler yükselir 
(ulaşır). Onları da Allah’a amel-i 
sâlih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak 
kuranlara gelince, onlar için çetin 
bir azap vardır ve onların tuzağı 
bozulur.”4

َجْعَنآ إِلَى ٱْلَمِديَنِة لَُيْخِرَجّنَ ٱْلََعّزُ ِمْنَها]  يَُقولُوَن لَِئن ّرَ
َل ِفِقيَن  ٱْلُمَنٰ َوٰلِكّنَ  َولِْلُمْؤِمِنيَن  َولَِرُسولِِهۦ  ُة  ٱْلِعّزَ  ِ َ َولِلّ  ۚ  ٱْلََذّلَ 
-Onlar: Andolsun eğer Me“ [يَْعلَُموَن
dine’ye dönersek üstün olan, zayıf 
olanı oradan mutlaka çıkaracak-
tır, diyorlardı. Hâlbuki izzet (asıl 
üstünlük), ancak Allah’ın, Rasu-
lü’nün ve müminlerindir. Fakat 
münafıklar bunu bilmezler.”5
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Tarih boyunca yöneticiler, top-
lumları istedikleri bir çizgide 
tutabilmek, sevk ve idaresini 

yapabilmek ve hatta onları belirledikleri 
alana çekmek için inanç ve ekonomi kav-
ramlarını aktif olarak kullanmışlardır. İs-
lâmiyet’in doğuşu ile birlikte gerek inanç 
gerekse ekonomi kavramı, yüce yarata-
nın istediği bir alanda seyreder olmuş, 
artık devlet otoritesi ile bu ve diğer tüm 
işleyiş, şer’î ahkama göre uygulanmıştı.

Tarih sahnesine bakıldığında ise inanç 
ve ekonomi kavramları İslâm Devleti 
zamanında ufak aksaklıkların dışında mü-
kemmel bir seviyeye ulaşmış gerek fert-
lerin gerek toplumların gerekse devletin 
karşılaştığı birçok sorun daha kaynağında 

iken çözüme kavuşturulmuştur. Ancak 
1924 yılına gelindiğinde İslâm’ın devlet 
vasfı ortadan kalkmış Müslümanlar için 
inanç ve ekonomi kavramları hiç olmadığı 
kadar kötü ve karmaşık bir hâle gelmiştir. 

Cumhuriyet tarihine baktığımızda, 
ekonomi ve iktisat sistemi kavramları-
nın bir asır boyunca gerçek manada bir 
başarı sağlayamadığını ve hatta yalanlar 
üzerine kurulu olduğu söylemek yanlış 
olmaz. Çünkü ekonomik kalkınmanın 
önündeki engel, ekonominin işleyişin-
deki aksaklıklar değil, bizzat kapitalist 
iktisat sisteminin kendisidir. Gelin şim-
di cumhuriyet tarihinin yalanlar üze-
rine kurulu olan ekonomik kalkınma 
planlarına bir göz atalım. 

Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğun-
da siyasal devlet gücü yoktu. Osmanlı 
Hilâfet Devleti’nin siyasal gücünden de 
mahrum kalınca başta ekonomi olmak 
üzere birçok alanda sıkıntılar Müslü-
man halk üzerinde cereyan etti. Ancak 
dönemin CHP zihniyetinin tek derdi 
İslâm’ı, hayat sahasından ve Müslüman-
ların zihinlerden uzaklaştırmaktı. Tüm 
gücünü, tüm enerjisini ve ellerinde bulu-
nan tüm kaynakları bunun için harcayıp 
Batı fikirlerinin bu topraklarda hüküm 
sürmesinin taşeronu oldular. Öyle ki 
Hindistan’dan, Bangladeş’ten, Mısır’dan, 
Filistin’den, Özbekistan’dan Hilâfet’in 
kurtarılması için gönderilen para ve de-
ğerli madenlere el koyup onunla ilk ulu-
sal banka olan İş Bankası’nı kurmuşlardı. 
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Sadece bu bile Müslümanların nasıl bir 
zihniyetin elinde rehin kaldığını göster-
meye yeter de artar bile.

1914 yılında 1 Osmanlı lirası 3,7 dolar 
ederken, cumhuriyet sonrasında 1 Türk 
lirası 1,67 dolar olmuştur. Cumhuriyet 
ile birlikte paranın değeri çok ciddi şe-
kilde düşmüştür. Devletin siyasal gücü 
ne kadar güçlü ise onun parası da bir o 
kadar değerlidir. Kaldı ki 1900 sonrası 
Osmanlı Devleti hem eko-
nomik olarak hem de siyasi 
olarak çok da parlak bir dö-
nemde değildi. Ancak onun 
devlet varlığı bile dünya sah-
nesinde çok ciddi bir ağırlıktı. 
Çeşitli yalan ve aldatmacalar 
ile Osmanlı’nın yıkılması ve 
akabinde kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti hem siyasal 
hem de ekonomi olarak son 
derece zayıf bir hâldeydi. Sa-
hip olduğu yeraltı ve yerüs-
tü kaynakları da sömürgeci 
devletler ile yapılan anlaşma-
lar ile elinden gitmişti. Öyle 
ki tarih sahnesinde Amerika 
devleti, ticaret anlaşması ge-
reği 29 yıl boyunca Osman-
lı’ya vergi ödemişken, şu an 
sahip olduğumuz boğazların 
bile kontrolü Türkiye Cum-
huriyeti’nde değildir. 

Siyasal devlet gücünün 
ekonomiler üzerinde direkt 
etkisi vardır. Cumhuriyeti 
ilanından sonra zayıf bir eko-
nomi ile yola çıkan Türkiye, 
bazı kalkınma planları yapmış, 
iktisat kongreleri düzenlemiş 
olsa da çok fazla bir başarı sağ-
layamamıştır. Çünkü I. Dünya Savaşı’nın 
hemen sonrasında yaşanan, 1929 krizi 
tüm dünyayı etkisi altına aldığı gibi Türki-
ye’yi de ciddi manada etkilemişti. Batı’ya 
dayalı bir nizam uygulayan cumhuriyet re-
jiminin, Batı’da yaşanan ekonomik sarsın-
tılardan etkilenmesi son derece tabiidir. 

Ekonomi ne zaman kötü olsa döne-
min iktidarları tarafından yapılan ilk iş, 
kalkınma paketleri adı altında ekonomi 
yalanları uydurmaktır. Ve bir asırdır eko-
nomi alanında yapılan reform paketleri 
birkaç ufak iyileştirmenin ötesine geçe-
memiştir.  Cumhuriyet tarihi ekonomi 
karnesinin hiçbir zaman iyi olmadığını 
göz önünde bulundurduğumuzda her 
iktidarın ekonomi aldatmacalarına gir-
mesi kaçınılmaz olmuştur. 

1929 yılında küresel bazda yaşanan 
krizin etkileri tüm dünyada uzun süre 
devam etmiştir. Akabinde yaşanan II. 
Dünya Savaşı ile birlikte dünyada güç 
dengeleri değişmiş olup, artık ABD’nin 
siyasi ağırlığı kabul edilmiş, ekonomi ala-
nında ise dolara endeksli bir iktisat niza-
mı kurulmuştur. 1944 yılında, ABD’nin 

Bretton Woods kasabasında toplanan 
Birleşmiş Milletler, para ve finans üze-
rine bir konferans yaptılar. Bu konfe-
rans ile birlikte 44 ülke Bretton Woo-
ds olarak anılacak bir anlaşma yaparak 
altına dönüştürülebilir tek paranın dolar 
olmasına, diğer para birimlerinin değe-
rinin de dolara endekslenmesine karar 
verdiler. Yapılan bu anlaşmaya göre tüm 
devlet paraları dolara endekslenirken, 1 
ons altın da 35 dolar olarak belirlendi. 

ABD ise bu kur üzerinden 
dolar getiren ülkelere karşı-
lığında altın vermeyi taahhüt 
etti. Bu işlem sadece dolar 
ile sınırlandırıldı. İşte Dün-
ya Bankası ve IMF kurumla-
rı da bu anlaşma ile birlikte 
kurulmuş olup, amacı dün-
ya ticaretini güçlendirmek 
ve devletlerin ihtiyacı olan 
kaynakları temin etmek ol-
duğu vurgulanmıştı. Ancak 
asıl amaç ABD’nin çıkarlarını 
korumaktı ki nitekim öyle 
de oldu.

Türkiye açısından ba-
kacak olursak 1946 yılında 
kurulan Demokrat Parti 
Dönemi’ne kadar İngilizci 
bir siyaset benimsenmiş ve 
CHP’nin tek partili dönemi 
yaşanmıştır. Ekonomik açın-
dan ise devletçi bir ekonomi 
modeli benimsenmiş olup, 
tarım ve sanayi alanında bazı 
kalkınma hamleleri yapılmak 
istense de gerek Türkiye’nin 
zayıf oluşu gerekse dünyada 
yaşanan gelişmeler nede-
niyle kalıcı bir ekonomik 
kalkınma sağlanamamıştır. 
1944 yılında SSCB’nin Tür-
kiye’den Kars ve Ardahan’ı 

istemesi ayrıca boğazların denetiminin 
kendisine bırakılmasını istemesi SSCB 
tehdidinden uzaklaşmak isteyen Türki-
ye’yi Batı bloğuna yaklaştırdı. Bu yaklaş-
ma sonucu Türkiye Truman Doktrini ve 
Marshall Planı’na dâhil edildi. Bu durum 
Türkiye Cumhuriyeti’nin devletçilik an-
layışını değiştirmesi sonucunu doğurdu. 

Siyasal devlet gücünün 
ekonomiler üzerinde direkt 

etkisi vardır. Cumhuriyeti 
ilanından sonra zayıf bir 
ekonomi ile yola çıkan 
Türkiye, bazı kalkınma 
planları yapmış, iktisat 
kongreleri düzenlemiş 

olsa da çok fazla bir başarı 
sağlayamamıştır. Çünkü I. 
Dünya Savaşı’nın hemen 
sonrasında yaşanan, 1929 

krizi tüm dünyayı etkisi altına 
aldığı gibi Türkiye’yi de ciddi 

manada etkilemişti.
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CHP bu değişimi “yeni devletçilik” kav-
ramı ile belirtti. Tabii ki bu durum Tür-
kiye’nin koruyucu ve devletçi politika-
lardan sıyrılıp kapitalist sistemin içinde 
yer almasına sebep oldu.

II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye 
ekonomisi iki önemli sorunla karşı kar-
şıya kalmıştır. Türkiye o yıllarda gıda ih-
racatı yapıyordu ve savaş dolayısıyla da 
fiyatlar yüksek olduğu için geliri artmış-
tı. Fakat savaş sonrası fiyatlar normale 
döndüğünden, yüksek fiyatlarda ihracat 
yapan Türkiye’nin gelirlerinde azalma 
söz konusu oldu. Diğer yandan da Sov-
yetler Birliği’nin giderek artan baskısı 
karşısında ordunun terhis edilmemesi 
ülkenin ekonomisi üzerinde ciddi bir yük 
oluşturmaktaydı. ABD Başkanı Truman, 
1947 başlarında daha sonra “çevreleme” 
olarak adlandırılacak politikasının ilk 
adımını atarak ve kendi adıyla anılacak 
doktrini ilan etti. Başkan Truman, Sov-
yetler Birliği baskısı ile karşı karşıya olan 
Türkiye ve Yunanistan’a toplam 400 
milyon dolarlık askerî yardım yapılaca-
ğını duyurdu. Bu doktrin ile ABD “Batı 
Bloku”nu oluşturma yönünde de önemli 
bir girişim başlatmış oldu. ABD Dışişleri 
Bakanı George Marshall, ABD’nin Av-
rupa’nın yeniden imarı için ekonomik 
yardım yapacağını açıklayarak “Marshall 
Planı” olarak isimlendirilen çözüm öne-
risini getirdi. Türkiye’nin de içinde bu-
lunduğu 16 Avrupa ülkesi, aynı yılın Tem-
muz ayından itibaren Paris’te toplanarak 
Avrupa’nın ABD yardımı ile kalkınmasını 
sağlayabilmesi doğrultusunda planı ha-
zırladılar. Planı kabul ettiklerini açıklayan 
Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, 
İngiltere, İrlanda, İtalya, İzlanda, Lük-
semburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, 
İsveç, İsviçre, Türkiye ve Yunanistan’dan 
gelen temsilciler Temmuz 1947’de Pa-
ris’te Avrupa Ekonomik İşbirliği Kon-
feransı’nı topladılar. 1948’de Marshall 
yardımlarının dağıtımı için Avrupa Eko-
nomik İşbirliği Örgütü (OEEC) kuruldu.

 Türkiye’de ise 1947 yılında oluşturu-
lan Vaner Planı ile kendini gösterdi. Vaner 
Planı tarım öncülüğünde gelişmeyi te-
mel alan bir plan olduğu için devletin et-

kisi azaltılacak, politik ve ekonomik libe-
ralizasyon sağlanacak, özel kesimin önü 
açılacaktı. Gerekli mali kaynak ise Mars-
hall Planı çerçevesinde yurtdışından kre-
di şeklinde sağlanacaktı. Ne var ki plan 
daha henüz başlamışken rafa kaldırıldı.

Demokrat Parti’nin 1950 yılında 
tek başına iktidar olması ile birlikte 
Türkiye’de Amerikancı bir siyaset ve 
çok partili bir dönem resmen başlamış 
oldu. Demokrat Parti devletin ekono-
mik hayata müdahalesini yoğun bir şe-
kilde eleştirmiş, ekonomik kalkınmanın 
özel sektör eliyle olacağını savunmuştur. 
Daha iktidarının ilk yıllarında ithalata 
getirilen kısıtlamalar kaldırılmış, kredi 
faizleri düşürülerek özel sektörün daha 
fazla kredi kullanımı teşvik edilmiştir. Bu 
dönemde yabancı sermaye girişini teş-
vik etmek amacıyla ilk kez yasal mevzuat 
oluşturulmuştur.

Marshall yardımıyla gelen traktör-
lerle hazine topraklarının, meraların 
ekime açılması ve tarım için olumlu hava 
koşulları, seferberlik sona erip genç er-
kek nüfusla iş kaynaklarının tarıma dön-
mesi eklenince tarım üretimi 1947- 1953 
arasında yılda %10’un üzerinde artmıştır. 
Ayrıca Kore Savaşı’nın getirdiği yüksek 
konjonktür (1951-1953) dünya piyasa-
sında hammadde fiyatlarını fırlatmış ve 
pazarları genişletmiştir. Nihayet Türki-
ye’nin II. Dünya Savaşı yıllarında 127 ton 
altın ve 13 milyon dolar döviz rezervi 
bulunmaktaydı.[DİE, 2003] Ne var ki 1953 yı-
lının sonuna gelindiğinde bunların tümü 
tükenmiş üstelik hava koşulları da ter-
sine dönmüştür. 1950’de 22,3 milyon 
dolar olan dış ticaret açığı 1952’de 193 
milyon dolara varmıştır.

1960-1980 dönemleri arasında da 
benzer kalkınma planları hazırlanmış ve 
beşer yıllık dönemler hâlinde uygulama-
ya konulmak istense de, kamu harcama-
larının oluşturduğu mali yük neticesinde 
merkez bankası yine borçlanma yoluna 
gitmiştir. 1963 yılında 964 milyon dolar 
olan dış borç 1983 yılına gelindiğinde 
2,2 milyar dolara çıkmıştır. 1970’lerden 
sonra ise başta emlak vergileri olmak 
üzere bir dizi yeni vergiler uygulamaya 

konulmuştur. Ayrıca bu dönemlerde ge-
len darbe ve sıkıyönetimin etkileri halkı 
fakirlik uçurumuna iyice sürüklemiştir. 

1990’lı yıllar, Türkiye Cumhuriyeti ta-
rihinin en karanlık dönemlerinden biri-
dir. Siyasi alanda olan güç savaşları, artan 
terör olayları, suikastlar, faili meçhuller, 
ekonomik krizler ve darbeleri içinde ba-
rından karanlık bir dönemdir bu dönem. 
1990’lı yıllarda devlet ağırlıklı olarak har-
camaları için kamu bankalarından borç 
kullanmaya başladı ve zaman içerisinde 
çok ciddi bir borç yükünün altına girdi. 
1994 yılında yine kamu harcamalarından 
dolayı bütçe ve cari açık yükselmiş ve 
akabinde yine ekonomik kriz yaşanmış-
tır. Dolar bir gecede %14 artış gösterir-
ken, tekel ve akaryakıt ürünleri olmak 
üzere birçok üründe vergi artışları ya-
pılmıştır. Aynı şekilde 1998 krizi ve 1999 
yılında yaşanan iki büyük deprem Türki-
ye ekonomisini derinden etkilemiştir. 

2001 yılında gelindiğine ise cumhu-
riyet tarihinin en büyük ekonomik kri-
zi yaşanmıştır. Millî Güvenlik Kurulu 
toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ece-
vit arasındaki tartışma sonucu oluşan 
siyasi kriz, bir anda tüm ülkeyi etkisi al-
tına alan ekonomik bir krize dönüşmüş-
tür. Türkiye’nin Şubat 2001 ekonomik 
krizi; beklenmedik ölçüde ekonomik 
daralmayla sonuçlanmasının ötesinde, 
ülkenin orta vadedeki perspektifini de-
ğiştiren yeni koşulları da beraberinde 
getirmiştir. 2001 krizi ile birlikte; Tür-
kiye öngörülemeyen, darboğaza kadar 
giden, bir finansal krizin eşiğine geldi. 
2000 yılı Türkiye için hem bir ekonomik 
canlanma hem de bir çöküş yılıdır. Tür-
kiye 1999 yılının sonunda ekonomik açı-
dan son derece karamsar bir görünüm 
içerisindeydi. Ekonomi %6,1 oranında 
küçülmüştü. Enflasyon %70’e ulaşmış, 
bütçe açıkları büyümüş, hazine faizleri-
nin yıllık ortalama bileşik oranı %106’ya 
ulaşmıştı. Bu koşullar altında Türkiye, 
1999 yılında IMF’nin stand-by desteği 
ile üç yıllık bir programı uygulamaya 
koyduğunu açıkladı. “Enflasyonu Dü-
şürme Programı” olarak adlandırılan bu 
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program, döviz kurunu nominal çapa 
olarak kullanan para ve kur politikası-
nın yanı sıra çok sayıda yapısal düzen-
leme içeriyordu. Mayıs 2001’de Kemal 
Derviş’in açıkladığı “Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı” adıyla hazırlanan plan 
kapsamında krizin çözümü için IMF ve 
Dünya Bankası’ndan krediler alınmış, 
özelleştirmenin önü açılmıştır.

2001 krizinin öncesine ve sonrasına 
baktığımızda yine yönetenlerin ve ser-
mayedarların servetlerini artırdığı halkın 
ise fakirleştiğini görmekteyiz. İflas eden 
işyerleri, borç yüküne batan esnaf, işten 
çıkarılan işçiler, kur artışı ile sahip ol-
dukları ellerinden giden vatandaşlar ve 
oluşan açığın vergiler ve zamlar ile halka 
yüklenmesi kaçınılmaz olmuştur. 

2001 krizi Türkiye için yeni bir siyasal 
oluşumun da başlangıcı olmuştur. Nasıl 
ki her krizin akabinde yeni bir düzen 
inşa ediliyorsa 2001 krizi de AK Parti’nin 
doğmasına ve sonraki 18 yıl tek başına 
iktidar olarak Türkiye’yi yönetmesine 
zemin hazırlamıştır. 3 Kasım 2002’de 
yapılan Türkiye geneli erken seçimi ile 
AK Parti oyların %34,3’ünü alarak tek 
başına iktidar olmuştur. AK Parti’nin en 
büyük seçim vaatleri ekonomi alanında 
idi. Çünkü halkın genelinde ekonomi ile 
alakalı ciddi bir bekleyiş, devlet tarafın-
dan uzatılacak bir yardım eli herkesin 
tüm beklentilerinin en öncelikli konu-
suydu. Ancak demokrasilerde yöneti-
cilerin veya partilerin değişmesi ekono-
mi ile alakalı süreç üzerinde çok etkin 
değildir. Çünkü sorun kişilerden veya 
partilerden değil bizzat nizamın kendi-
sinden kaynaklanmaktadır. AK parti ile 
Türkiye gerek siyasi gerekse ekonomik 
atılımlar yapmıştır. Ancak meselenin 
özüne inildiğinde pozitif görünen eko-
nominin arkasında bazı suni meseleleri 
görmek hiç de zor değildir. 

Ekonomistlerin en parlak dönem 
diye adlandırdıkları 2003-2008 arasın-
daki döneme baktığımızda ekonomi ala-
nında bir canlılık görmek mümkün. An-
cak bu canlılığın en büyük sebebi, Irak 
tezkeresi dolayısıyla gelen para ve özel-
leştirme ile satılan kamu mülklerinden 

CUMHURİYETİN BAŞKA BİR YALANI: EKONOMİK KALKINMA PLANI

kaynaklanmaktadır. Yani bir nevi dışar-
dan gelen paraların oluşturduğu geçici 
bir süreçti bu süreç. Sonrasında 2008 
yılında yaşanan ABD merkezli finansal 
kriz, oluşan bu pembe tabloyu dağıt-
maya fazlasıyla yetmiş, kurlarda yine 
artış meydana gelmiştir. Dünya 2008 
krizinin etkilerini hâlen atabilmiş değil-
dir. 2011 yılında başlayan Arap Baharı ve 
küresel güç dengelerinde yaşanan de-
ğişiklikler, ekonomi alanında ciddi sar-
sıntılar meydana getirmiştir. Son olarak 
ise 2019 sonunda başlayan coronavirüs 
salgını, kapitalizmin balon etkisini açığa 
çıkarmıştır. Virüsün oluşturduğu eko-
nomik kriz, tüm devletleri ciddi mana-
da sarsmış, devletler ardı ardına destek 
paketleri açıklamak zorunda kalmışlardı. 
Ancak Türkiye gibi ekonomisi zayıf ve 
dışa bağımlı ülkeler böylesi bir süreçte 
çok daha fazla zarar görmüştür. Hükü-
metin, çözüm olarak bankalardan kredi 
çekmeyi, kredinin banka şubelerine git-
meden online olarak ulaştırılmasını eko-
nomik destek olarak sunmaları ise ayrı-
ca trajikomiktir. Nitekim 2020 yılı içinde 
yaşanan ekonomik gedik her geçen gün 
büyümekte, döviz ve altında olan yükse-
liş önlenememektedir. 

Sonuç olarak cumhuriyet tarihinin 
ekonomi karnesine bakacak olursak 
içinde en çok rastlayacağımız şey, dü-
zenli bir şekilde söylenen ekono-
mi yalanları olacaktır. Hangi dönemin-
de olursa olsun, her gelen iktidar, her 
gelen yönetici ekonomiyi düzelteceği 
vaadi ile gelmiştir. Ancak sorunları çöz-
meyi bırakın hepsi daha da karmaşık bir 
hâle getirmişlerdir. Çünkü ekonomi ile 
alakalı sorunlar, kural, kaide ya da poli-
tikalardan değil, iktisat sisteminin bizzat 
kendisinden kaynaklanmaktadır. Daha 
bu makaleye girmeyen birçok konu var 
ki onlarla iktisat sisteminin nasıl bozuk 
bir temel üzerine bina edildiğini görmek 
hiç de zor olmaz. 

Halkın kendi kendisini yönetmesi 
masalı altında, zenginler ve yöneticiler 
tüm devlet kaynaklarını kendi çıkarları 
için kullanmakta, kamuya ait olan her 
şeyi aralarına taksim etmekteler. Lüks 

kamu harcamalarının ve faize dayalı 
bankacılık sisteminin oluşturduğu mali 
açığı da vergi ve zamlar ile halkın sırtına 
yıkmaktalar. İşte bakın bir asır boyun-
ca yaşanan krizler, darbeler, ekonomik 
buhranlar, hepsi ya kapitalizmin ya da 
yöneticilerin güç savaşından kaynaklan-
maktadır. Ancak ustaca manevralar ile 
bir asırdır Müslüman halk uyutulmakta 
ve hatta faiz gibi büyük bir günahın içi-
ne atılmaktadır. 

Tüm sorunların sahih çözümleri na-
sıl ki İslâm’da ise iktisat konusunun da 
en doğru ve en sahih çözümü İslâm’ın 
hükümlerindedir. İslâm’ın iktisat sistemi 
daha sorunları kaynağındayken çözer 
ve problemler hiç başlamaz. Ortaya 
çıkan sorunları da İslâm şeriatına göre 
çözerek problemi en doğru bir şekilde 
çözüme kavuşturur. Gerek ekonominin 
temelini oluşturan servet ve onun adil 
dağılımı olsun, gerek ticaretin sağlıklı 
şekilde işleyişini sağlayan akit meselesi 
olsun, gerekse kamu ile alakalı gelir ve 
giderlerin tafsilatlı bir şekilde kayıt altına 
alınması olsun, İslâm iktisat nizamı bunu 
şer’î ahkâma göre yapar. Bunun sağlıklı 
bir şekilde işlemesi için de devlet oto-
ritesini kullanır. Böylelikle hem Allah’ın 
razı olacağı bir iktisat nizamı hayatta uy-
gulanır hem de servetin cumhuriyet re-
jimlerinde olduğu gibi, bir gücün elinde 
birikmesi önlenir. 

Dolayısıyla şu an gerek Türkiye’yi ge-
rekse tüm dünya devletlerini içinde bu-
lundukları ekonomik çöküntüden kurta-
racak tek sistem, İslâm Devleti eliyle uy-
gulanacak olan İslâm’ın iktisat sistemidir. 
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Türkiye’nin uluslararası arena-
da bağımsızlığının tanınması-
nı sağladığı iddia edilen fakat 

Batılı devletlerin İslâm toprakları üze-
rinde yapmak istediklerini rahat bir 
şekilde kabul ettirdikleri antlaşma olan 
Lozan Antlaşması’nın, yıllarca okullar-
da özellikle de tarih derslerinde “zafer” 
diye anlatılsa da İslâm Devleti’nin par-
çalanarak birçok devletçiğe bölünme-
sini sağlayan büyük bir “hezimet” ol-
duğunda bir avuç İngiliz aşığı Kemalist 
zihniyet dışında şüphesi olan yoktur. 

Nitekim tablo nettir; Lozan Antlaş-
ması’nda “verdi”, “kabul etti”, “feragat etti”, 

“vazgeçti”, “tanıdı” ifadeleri sadece Türkiye 
tarafı için kullanılmaktadır. İçerisinde Mısır 
ve Sudan gibi beldelerin olduğu toprakla-
rı veren taraf Türkiye tarafı, haklarından 
feragat eden Türkiye tarafı, Kıbrıs gibi 
adalarından vazgeçen taraf Türkiye tara-
fı… Peki sürekli veren, kabul eden, feragat 
eden ve vazgeçen taraf nasıl olur da zafer-
den bahsedebilir?!

Örneğin 17. ve 20. maddelerde şöyle 
denmektedir:

“Madde 17

Türkiye’nin Mısır ve Sudan üzerindeki 
bütün haklarından ve sıfatlarından vazge-
çişi, 5 Kasım 1914 tarihinden başlayarak 
yürürlüğe girmiş olacaktır.

Madde 20

Türkiye, İngiliz Hükümetince 5 Kasım 
1914 tarihinde ilan edilen, Kıbrıs’ın [İngilte-
re’ye] katılışını tanıdığını bildirir.”

DIŞ POLİTİKA 
SERÜVENİ
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Osmanlı-Rus Harbi olarak bilinen 93 
Harbi’nde arkamızı kollama gerekçesiyle 
girdiği fakat bir türlü geri çıkmadığı Kıbrıs’ı 

“hasta adam” Osmanlı’dan alamayan fırsat-
çı İngiltere, bu anlaşma ile resmen almıştı. 

Sadece Kıbrıs mı? İlaveten Batum, 
Musul-Kerkük ve Uşi Antlaşmasıyla bize 
bağlı olan adalar… ayrıca antlaşmada yer 
alan Osmanlı borçlarının, boğazlar me-
selesinin Türkiye’nin aleyhine sonuçlan-
ması… ve daha neler neler…

Bu antlaşma sayesinde Os-
manlı topraklarının bölüşül-
mesi sağlandı. Osmanlı Hilâfet 
Devleti, topraklarının beşte 
dördünü bu anlaşma ile kâfir-
lere verdiler. Bunu yapanlar 
3 Mart 1924’te Hilâfet’i ilga 
eden, halifeyi sürgüne gönde-
ren yeni cumhuriyetin kurucu-
su Mustafa Kemal ve avenele-
rinden başkası değildir. 

Bu vakıaya dikkatlice bakın 
ve “hasta adam” kim, siz karar 
verin!

Ayrıca zafer elde ederek 
yüzölçümü yaklaşık 1,9 milyon 
km2 olan Afrika’nın en geniş 
ülkesi olan Sudan1 ve yüzölçü-
mü 1,2 milyon km2 olan Mısır 
gibi beldelerimizi alanlar nasıl 
kaybetmiş oluyorlar, gerçek-
ten anlamak zor. 

Yine oyun kurucu mesabe-
sindeki İngiltere’nin bu anlaş-
manın takdiminde temsilcisini 
ifade edişindeki kibre bakın: 

“Majeste Büyük Britanya ve 
İrlanda Birleşik Krallığı ve De-
nizler Ötesi İngiliz Ülkeleri Kralı, 
Hindistan İmparatoru adına çok 
Sayın Sir Horace George Montagu Rum-
bold, Baronet, İstanbul’da Yüksek Komiser.” 

Bu ifadelerin Lozan’da kaybedenin 
kendini takdimi olmadığı kanaatindeyim!  

Nitekim kazananlar ve emredecek 
olanlar böyle hitap eder. Hatırlayın, Alman 
İmparatoru Şarlken’e esir düşen Fransa 
Kralı Fransuva’nın serbest bırakılması 
için Kanuni’nin yazdığı mektup nasıldı?

“Ben ki, sultanlar sultanı, hakanlar ha-
kanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah’ın 
yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın fethet-
tiği Akdeniz’in, Karadeniz’in, Rumeli’nin, 
Anadolu’nun, Karaman’ın, Rum’un, Dulka-
diroğluları Vilayeti’nin, Diyarbakır’ın, Kür-
distan’ın, Azerbaycan’ın, Acem’in, Şam’ın, 
Haleb’in, Mısır’ın, Mekke’nin, Medine’nin, 
Kudüs’ün, bütün Arap memleketlerinin, 
Yemen’in ve daha nice ülkelerin ki, büyük 

atalarımın Allah kabirlerini nurlu etsin karşı 
konulmaz kuvvetleriyle fethettikleri ve be-
nim muhteşemliğimle de ateş saçan mızra-
ğımın ve zafer getiren kılıcımın gücüyle fet-
hettiğim nice memleketlerin sultanı ve pa-
dişahı olan Sultan Bayezid Han oğlu Sultan 
Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım.

Sen ki Fransa vilayetinin kralı olan Fran-
çesko’sun...”

Sizce İngiltere’nin hitabında kaybeden 
havası var mı?

Tabii ki Lozan işin başlangıcı. Yeni Türki-
ye Cumhuriyeti başlangıçtaki tavrını yıllarca 
devam ettirmiş, hiçbir zaman Batılıların ara-
sına alınmamış fakat her daim yenilgisinin 
perçini olacak hizmetlerini sürdürmüştür. 

Cumhuriyetin ilanından bu yana bir asra 
yakın bir süre geçmesine rağmen Türkiye, 

hayali ile yatıp kalktığı o “çağdaş, 
muasır” medeniyet seviyesine 
ulaşamadı. Tam aksine her ge-
çen gün yeni şok ve sarsıntılarla 
uyandı. “Medeni devletler” se-
viyesine ulaşma maksadı uğruna, 
birçok değerlerinden vazgeç-
miş ve devletlerarası konum-
da köle durumuna düşmüştür.

Türkiye’de dış politika hiç-
bir zaman bağımsız olmamıştır. 
Olayların arkasında ABD veya 
İngiltere/AB gibi dış güçler mut-
laka var olmuştur. Osmanlı’nın 
cihadı bırakması ile boşalan 
dünya siyasi liderliği uzun yıllar 
İngiltere liderliğinde şekil almış, 
ardından Fransa, Almanya, Rus-
ya ve ABD dünya siyasetinde 
söz sahibi olmuş, II. Dünya Sa-
vaşı sonrası İngiltere, Rusya ve 
ABD dünyaya yön veren üç ülke 
olmuştur. İngiltere, 1961 yılında 
ABD ve Rusya’nın anlaşması ile 
dünya siyasetinden düşürülmüş 
ve Soğuk Savaş süreci başlamış-
tır. 1991 yılındaki yeniden yapı-
lanma (perestroyka) ile Gor-
baçev döneminde ABD eliyle 
Rusya da dünya siyasetinden 
düşürülmüştür. O günden beri 
de ABD küreselleşme gemisini 

kaldırmış dünya siyasetinde tek aktör ol-
muştur. İsteyerek ya da siyaseten gemiye 
binenler de pastadan katkıları kadar payla-
rını almışlardır. 

Türkiye ise bu siyasi süreçte hiçbir şekil-
de etkili bir devlet olamamış, kendisini ba-
ğımsızlık hülyasına kaptırmış fakat bir türlü 
siyasi ve ekonomik olarak ABD ve AB’nin 
hegemonyasından kurtaramamıştır. 

Cumhuriyetin ilanından bu 
yana bir asra yakın bir süre 

geçmesine rağmen Türkiye, 
hayali ile yatıp kalktığı o 

“çağdaş, muasır” medeniyet 
seviyesine ulaşamadı. 

Tam aksine her geçen gün 
yeni şok ve sarsıntılarla 

uyandı. “Medeni devletler” 
seviyesine ulaşma 

maksadı uğruna, birçok 
değerlerinden vazgeçmiş 

ve devletlerarası konumda 
köle durumuna düşmüştür.



42 Köklü Değişim

Ayasofya ve Hilâfet

Dış Politika ve Devletlerarası 
Arenada Etkisizlik 

Türkiye Cumhuriyeti 1923’ten bu 
yana dış politika ve devletlerarası are-
nada hiçbir zaman etkili olamadı. Nite-
kim bir ülkenin kendi ayakları üzerinde 
durabilmesinde iki önemli unsur bulun-
maktadır. Bunlardan biri yönetim nizamı 
ve ona bağlı siyaseti, diğeri ise ekonomi-
sidir. Cumhuriyet kurulduğundan beri 
hükümetler, ekonomide uzun yıllar dış 
borçlanmaya gittiler. Üretim neredeyse 
ülkede yok mesabesinde kaldı. Ülkede 
sadece tarım ve hayvancılık vardı. Dış 
borç sürecini, yakın tarihi en azından son 
30 seneyi takip edebilen yaşta olanlar 
IMF’in güdümüne geçirdiğimizi bilirler. 
IMF İngiliz sömürgelerini ya da etki alan-
larını ABD’nin ele geçirme araçlarından 
sadece birisidir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde IMF reçe-
tesiyle ekonominin kalkındığını görmek 
mümkün değildir. Dolayısıyla IMF nede-
niyle ekonomiler Amerikan ekonomisi 
bağlanmıştır. Her ne kadar son yıllarda 
IMF artık devre dışı kalmışsa da ekonomi 
dış borçlanmada rekor düzeydedir. Hâ-
len swap anlaşmaları ile dış borçlanmaya 
gidilmektedir. Bunlar ekonomik açıdan 
içinde bulunulan durumlardır. Siyaseten 

içinde bulunduğumuz durum daha da iç-
ler acısıdır. Yönetim nizamımız tamamen 
birbirine uyumsuz bir puzzle parçaları 
gibidir. Parçalar arasında Avrupa’dan gel-
miş olmalarının dışında bir ahenk, uyum 
görmek mümkün değildir. Neredeyse 
tüm kanunlarımız revize edilmiştir. Her 
gün yeni kanunlar, kararnameler vs. ile 
yönetim nizamı frenkeştayna benzedi. 
Şeklen var ama işlevsel olarak olması ge-
rekenden çok uzak… 

Dış politika da bu minvalde başlangıç-
tan günümüze böyle geçti; seslendiğimiz-
de sesimizin duyulduğu adalar Ege’de eli-
mizden alınmış fakat anca Yunanla “it da-
laşı” yapmaktayız. Kıbrıs’ın durumu or-
tada… Bölgemizde sırasıyla Irak, Suriye 
şimdi de Libya sorunları nüksetmiş fakat 
biz sadece pansuman ve egemen güçle-
rin taşeronluğunu üstlenmekten öteye 
gidemedik. Sadece böyle olsa iyi; Müs-
lüman halklara ihanet ve kanlarını heder 
etmekten başka bir politikamız olmadı.

İngiliz Siyasi Nüfuzu 

Cumhuriyet Batı hayranı askerler ta-
rafından ilan edildi, tüm süreçte askerler 
rol aldı. Sanırım son yıllara kadar da as-
kerin ülkedeki etkisine kimsenin itirazı 
olmayacaktır. İşte tüm bu süreçte İngiliz 
nüfuzunun etkilerini ülkemizde gördük. 
Katı laik düşünce sürekli ülkede Müslü-
man halkın aleyhinde bir sistem işletti. 
Dış siyasette de bu minvalde seyredildi 
ve sadece İngiliz çıkarları göz önünde 
bulunduruldu. Bu süreçte zaman za-
man ABD’nin müdahaleleri ile yön de-
ğiştirmeye çalışılsa da 2007 yılında polis 
ekiplerinin başlattığı Ümraniye’deki bir 
gecekonduya yapılan baskınla çok sayıda 
el bombası, TNT kalıpları, plastik patla-
yıcılar bulunması üzerine kırılma yaşadı 
ve ilk defa askere karşı ciddi müdahaleler 
gerçekleştirilerek, kurucu zihniyete dar-
be vuruldu. İngiltere’nin ülkedeki tüm 
gücü askere ve askerin himayesindeki di-
ğer unsurlara bağlıydı. Askerin zayıflama-
sı ve darbe alması tüm diğer unsurların 
da zayıflaması anlamına geliyordu. Nite-
kim öyle de oldu. Ergenekon ile başlayan 
süreç İngilizlerin siyasi nüfuzunun önce 
kırılması sonra da adım adım sökülüp 
atılması neticesine götürdü ülkeyi.  

ABD Siyasi Nüfuzu

Peki, İngilizlerin zayıflatılması ülkede 
Müslümanların lehine mi oldu? Tabii ki 
hayır. Bir kâfir ülke nüfuzundan bir baş-
ka kâfir ülke nüfuzuna geçiş yaşadık. Yani 
Lozan’da iddia edilen “bağımsızlık” hâlen 
gerçekleşemedi. Katı laik ve İslâmi sem-
bollere tahammülü olmayan İngiliz siya-
seti yerini daha soft, dinlerin hayatta gö-
rüntüsüne tahammül eden laisizm düşün-
cesine sahip ABD politikalarına terk etti. 
Ancak dinî görüntülerin çoğalması Müs-
lümanların sistemle entegresine sebebi-
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yetten başka bir şey değildi. Nitekim din-
dar neslin geldiği noktayı görebilmekteyiz. 

İç siyasette durum böyleyken dış po-
litikamız da ABD politikası çerçevesin-
de şekillenir oldu. Afganistan ve Irak’ta 
pansuman hizmeti verdik. ABD’nin dün-
ya siyasetindeki emelleri uğruna Müs-
lümanlar katledildi fakat biz ülke olarak 

“barış gücü” adı altında Müslümanlardan 
kazanılmış bölgelerin kalıcılığını sağladık. 
ABD politikalarına hizmet ettik. Suriye 
kıyamında Müslümanlar ayaklandı ve 
rejimin düşürülmesi mücadelesine girdi, 
İslâmlarını hâkim kılmayı istedi… Peki, 
Türkiye ne yaptı? Rejime karşı göründü 
fakat tüm adımları mücahitlerin aleyhine 
oldu. Her devreye girişinde rejim, kay-
bettiği şeyleri Müslümanlardan bir bir 
geri aldı. “Suriye’de devrimin Türkiye eliyle 
çalındığını” söylesek yanlış olmaz. Evet, 
Rusya ve İran rejimi desteklediler ancak 
mücahitleri devre dışı bırakma, pasifize 
etme işinin tamamını Türkiye gerçekleş-
tirdi. Nitekim Müslümanlar her zamanki 
gibi masada kaybettiler, savaş alanında 
kazandıkları hâlde…

Peki, sırada ne var? Sıradaki ülke Li-
bya tabii ki. Suriye’de ABD’nin planlarını 
hayata geçirmedeki başarıları nedeniyle 
Libya’da da aynı rolü oynamaları üzeri-
ne iş, Türkiye ve Rusya’ya tevdi edildi. 
Bir farkla bu sefer bölgedeki destekçi 
devlet İran değil Mısır. Yani Trump’un en 
sevdiği diktatörü!

Gelinen nokta: sadece Suriye’nin ye-
niden imarında işlerin müteahhitlerimize 
verilmesi ve Libya’dan petrol alabilmek 
için Müslümanlara ihanet eden bir Türkiye.

Bu yazı bir siyasi analiz değil dolayısıy-
la tüm bu ifade ettiklerim; ülkenin vakıası 
olmakla beraber canhıraş cumhuriyet 
mücadelesi verenlerin ülkeyi getirdiği 
hâli resmetmek. 

Bir asırdır ümmetin saf  beyinlerine 
küfrün çirkin mefhum ve düşüncelerini 
akıtarak İslâm’ı geri kalmışlığın sebebi sa-
yanlara soruyoruz: Acaba bir asır önce 
ilan etmiş olduğunuz cumhuriyet siste-
miyle bugün kalkınabildiniz mi? Teknolo-

jik, siyasi ve ekonomik olarak Amerika ve 
Avrupa’ya olan esaretinizden başka ne 
elde ettiniz?.. Elbette ki bu sorulara cum-
huriyetçi, laik, demokratların verecekleri 
bir cevapları yoktur. Her gün bataklığa 
saplanan ülkenin son günlerdeki hâli ve 
düşmüş olduğu acziyet galiba bu sorula-
rın en doğru cevabını teşkil etmektedir. 

Evet, bu devlet çökmüştür. Aynen 
efendilerinin dünyaya pazarladığı kapi-
talizm gibi… ve yine doğmadan çöken 
komünizm gibi...

Lakin şafak, İslâm için aydınlanmak-
tadır. Kutlu müjdenin gerçekleşmesi an 
meselesidir. İslâm davetçileri devletlerini 
kurmak, İslâm’ı bir hayat nizamı hâline 
getirmek, Müslümanlara izzet ve şerefle-
rini iade etmek için çalışmaktadır. İnsan-
lık içinde bulunduğu çaresizlikten sadece 
ve sadece İslâm ile kurtulur. 

ُة ِفيُكْم] ُبّوَ ِ َصّلَى الّلَ َعلَْيِه َوَسّلََم تَُكوُن الّنُ  َقاَل َرُسوُل الّلَ
ُثّمَ تَُكوُن ُثّمَ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها  ُ أَْن تَُكوَن   َما َشاَء الّلَ
ُثّمَ تَُكوَن  أَْن   ُ الّلَ َشاَء  َما  َفَتُكوُن  ِة  ُبّوَ الّنُ ِمْنَهاِج  َعلَى   ِخاَلَفٌة 
َفَيُكوُن ا  َعاضًّ ُمْلًكا  تَُكوُن  ُثّمَ  يَْرَفَعَها  أَْن   ُ الّلَ َشاَء  إَِذا   يَْرَفُعَها 

ُثّمَ تَُكوُن ُثّمَ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها  ُ أَْن يَُكوَن   َما َشاَء الّلَ
ُ أَْن تَُكوَن ُثّمَ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن  ُمْلًكا َجْبِرّيًَة َفَتُكوُن َما َشاَء الّلَ
ِة ُبّوَ -Rasulul“ [يَْرَفَعَها ُثّمَ تَُكوُن ِخاَلَفًة َعلَى ِمْنَهاِج الّنُ
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
dedi: Allah’ın bulunmasını dilediği 
müddet, içinizde nübüvvet olacaktır. 
Onu kaldırmayı dilediğinde onu kal-
dırır. Sonra nübüvvet minhacı üzere 
Hilâfet olacaktır. Allah’ın dilediği 
kadar kalacak, dilediğinde onu da 
kaldıracaktır. Sonra ısırıcı (zalim) 
yöneticiler olacaktır. Allah’ın bulun-
masını dilediği kadar kalacak, kaldır-
mayı dilediğinde onu da kaldıracak-
tır. Sonra zorba yöneticiler olacaktır. 
Allah’ın bulunmasını dilediği kadar 
kalacak, kaldırmayı dilediğinde onu 
da kaldıracaktır. Sonra nübüvvet 
minhacı üzere Hilâfet olacaktır.”2

Bir asırdır ümmetin saf 
beyinlerine küfrün çirkin mefhum 
ve düşüncelerini akıtarak İslâm’ı 
geri kalmışlığın sebebi sayanlara 
soruyoruz: Acaba bir asır önce 
ilan etmiş olduğunuz cumhuriyet 
sistemiyle bugün kalkınabildiniz 

mi? Teknolojik, siyasi ve 
ekonomik olarak Amerika ve 
Avrupa’ya olan esaretinizden 

başka ne elde ettiniz?..
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LOZAN TAPU SENEDİ Mİ
YOKSA AĞIR İPOTEK Mİ?

Muhammed Emin Yıldırım
m.eminyildirim80@gmail.com

Bildiğiniz gibi 24 Temmuz bizdeki 
adıyla “Lozan Barış Konferansı” 
Batılı kâfirlerin tabiriyle “Şark 

İşleri Konferansı”nın yıl dönümüdür. 
Konferansın ismi dahi hedefi barizleştir-
mesi ve konuyu sınırlandırması açısından 
önemlidir. Evet isminden de anlaşılacağı 
üzere mesele sadece Türkiye ile sınır-
lı değildir. Bilakis mesele tüm şark için 
yani tüm İslâm beldeleri için bir çözüm 
arayışıdır. Zira İtilaf Devletleri’nin savaşa 
girdiği devlet bugünkü Türkiye Cumhu-
riyeti değil, İslâmi beldelerin birçoğun-
da hakimiyeti bulunan Osmanlı Hilâfet 
Devleti’dir. Bu gerçeğe binaen -zafer 
veya yenilgi olması bir yana- Lozan’da 
temsil ve imza yetkisi meşru Osmanlı 

hükümetinde olması gerekirken anlaş-
ma oldu bitti ile kurulan yeni Ankara 
hükümeti tarafından imza edilip yürür-
lüğe konulmuştur. Resmî tarih yazıcıla-
rının gayrimeşru olanı meşru gösterme 
çabası bu gerçeği değiştirmez. Çünkü 
gerçekler açığa çıkmaya mukadder olan 
doğası gereği peşinden koşan insanla-
rı yanıltmazlar. Tarih ise böyle değildir. 
Her ne kadar olayları anlama ve gelece-
ğe yön verme açısından başvurulan bir 
kaynak olsa da tarihin inandırıcılığı haki-
katler ile örtüşmesine bağlıdır.

Bu girizgahtan sonra Lozan Antlaş-
ması’nın öncesine ve arka planına ışık 
tutarak tapu senedi mi yoksa ağır ipotek 
mi sorusunun cevabını arayalım.

I. Dünya Savaşı ve Sevr Projesi

  Siyasi tarihi incelediğimizde görürüz 
ki I. Dünya Savaşı İngiltere, Almanya, 
Fransa ve Rusya gibi büyük devletlerin 
kendi bölgelerindeki birleşme ve olgun-
laşma süreçlerini tamamladıktan sonra 
dünya üzerinde sömürge ve egemen-
lik mücadelesine giriştikleri, Osmanlı 
Hilâfet Devleti’nin ise çöküşe geçtiği 
bir zamana tekabül eder. I. Dünya Sa-
vaşı ilk başlarda “Avrupa Savaşı” olarak 
anılıyordu. Ancak Batılı kâfirlerin yüz-
yıllardır boyun eğdikleri İslâmi siyasi bir 
güç olan ve eşsiz stratejik konumu ile 
değerli yer altı kaynaklarını bünyesinde 
barındıran Osmanlı Hilâfet Devleti’ni 
parçalama fırsatı sunduğundan Osmanlı 
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Devleti de bir şekilde savaşa dahil edildi. 
Zira o tarihlerde Osmanlı yönetimine 
Batı’nın “kale içten yıkılır” politikaları 
neticesinde devşirdikleri “hürriyet” hay-
ranı ittihatçılar hakimdi. İşte o bir avuç 
maceraperest ittihatçının kısmen ihmal 
ve basiretsizliği kısmen de ihaneti ile Os-
manlı Hilâfet Devleti Avusturya-Maca-
ristan İmparatorluğu ve Almanya’nın da 
içerisinde yer aldığı İttifak Devletleri’nin 
yanında savaşa girdi. Karşı cephede ise 
İtilaf Devletleri vardı ki İngiltere, İtalya, 
Fransa, Rusya, Japonya, Sırbistan, Yuna-
nistan bu devletlerden bazılarıydı.

  1918’de imzalanan Mondros Ateş-
kes anlaşmasıyla I. Dünya Savaşı bit-
tiğinde İtilaf Devletleri büyük ölçüde 
galip geldi. Osmanlı Hilâfet Devleti ise 
topraklarının büyük kısmını kaybetti ve 
mağlup oldu. Savaşın sonucunda firar 
eden ittihatçı liderler Osmanlıyı Sevr 
Antlaşması ile yüz yüze bıraktı. Burada 
dikkat çekici olan husus, savaş sonra-
sında İtilaf Devletleri ile Avusturya ara-
sında Saint Germain Antlaşması, Maca-
ristan arasında Trianon Antlaşması ve 
Bulgaristan arasında Neuilly Antlaşması 
imzalanmasına rağmen Osmanlı Devleti 
ile 1919 Mayıs’ında hâlâ bir barış antlaş-
ması imzalanmaması ve görüşmelerin 
belirsiz bir geleceğe ertelenmesiydi. Bu-
nun nedeni İtilaf Devletleri’nin Osmanlı-
yı paylaşmadaki anlaşmazlığı olarak gö-
rünse de asıl gecikme İtilaf Devletleri’ni 
komuta eden İngiltere’nin Osmanlıyı 
kimseyle paylaşmak istemeyişidir. Ni-
tekim İngilizlerin Fransızları, İtalyanları 
ve sair devletleri Türkiye’den siyasete 
uygun bir şekilde uzaklaştırıp tek başı-
na egemen olma düşüncesinde olduğu, 
yaptığı manevralarla açığa çıkmaktadır. 
İlk adım olarak dünyada hiçbir devletin 
kabul edemeyeceği kadar tahkir içeren 
Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti’ne da-
yatıldı. Bilindiği gibi Lozan Antlaşması’nı 
bir zafer olarak göstermeye çalışanla-
rın, onu Sevr Antlaşması ile kıyaslamak 
başlıca taktikleridir. Halbuki Sevr Ant-
laşması ittihatçı güruhun getirdiği bir 
felaket olarak hazin bir mağlubiyetten 
sonra Osmanlı Hilâfet Devletine ölümü 
gösterip sıtmaya razı etmek için teklif 

edilmiş habis bir projedir. Aslında Sevr 
bir Antlaşma bile değildir. Osmanlı dahil 
hiçbir ülke ciddiye alıp parlamentosuna 
getirmemiştir. Yunanistan hariç hiçbir 
taraf ülkenin meclisi ve devlet başkanı 
onaylamamıştır. Osmanlı Devleti ken-
disine 24 saat süre tanındığı için savaş 
yeniden başlamasın diye zaman kazan-
mak amacıyla heyetine imzalatmış ancak 
meclise getirmemiş ve Sultan Vahdettin 
de onaylamamıştır.

Sultan Vahdettin Sevr için “Mecel-
le-i Mesaib (Musibetler Mecmuası)” ve 
“Sevr ne bir antlaşma ne de bir pakttır. 
Kötülüğün baştan aşağı ta kendisidir.” 
demiştir. Ayrıca Sevr görüşmeleri için 
Paris’e giden eski sadrazam Ahmet 
Tevfik Paşa, barış şartlarını öğrendik-
ten sonra İstanbul’a gönderdiği telgraf-
ta; barış şartlarının “Devlet mefhumu ile 
kabil-i telif olmadığını” (devlet kavramı 
ile bağdaşmadığını) bildirerek görüş-
melerden çekilmiştir. Dahası Lozan baş 
murahhası İsmet İnönü bile hatıratında 
Lozan kısmına başlarken bir sürçi lisan 
olarak: “Birinci Dünya Harbi’nden sonra 
Türkiye ile barış yapmak için teklif olunan 
projelerden birincisi 10 Ağustos 1920’de 
Sevr’de imzalanmış…”1 demektedir. 

Dolayısıyla hem yapılan açıklamalar-
dan hem de yürürlüğe konulmayışından 
Sevr bir anlaşma olarak kabul edilemez 
ve Lozan’ın bahanesi olamaz!

Lozan’a Giden Yol

İtilaf Devletleri’ni komuta eden İn-
giltere, asıl amacı olan Hilâfet’i ortadan 
kaldırmak, ulusçuluk ve vatancılık teme-
linde parçalanmış, servetlerine el konul-
muş ve toprakları ipotek altına alınmış 
laik bir ülke inşa etme işini mevcut Hilâ-
fet yönetimine kabul ettiremeyeceğini 
bildiğinden M. Kemal liderliğinde yeni 
bir hükümet kurulmasının önünü açmış-
tır. İngilizler İstanbul’u işgal edip halifeyi 
kuşatma altına alarak siyasetten uzak tu-
tarken, Ankara Hükümeti’ni öne çıkara-
rak ona kurtarıcı rolünü bahşetmektey-
diler. Bu durumu İngiltere’nin iki taraflı 
oynama siyasetinde görüyoruz. 

Şöyle ki İtilaf Devletleri’ni İngilizler 
komuta etmekteydi. İtilaf Devletleri 
Başkumandanı ise İngiliz Sir Haring-
ton’dur. Ayrıca Yunanları savaşa dahil 
edenlerin de yine İngilizler olduğunu bi-
liyoruz. Zira Yunanistan İtilaf Devletleri 
içinde yer almaktadır. İngilizler bir taraf-
tan İtilaf Devletleri’ni istedikleri şekilde 
yönlendirirken diğer taraftan Ankara 
Hükümeti’ni el altından desteklemekte-
dir. Osmanlı gibi köklü bir devletin elini 
kolunu bağlamaya güç yetirebilen İngiliz-
ler ne hikmetse Ankara’da kurulan kör-
pe hükümete baskı ve yaptırım uygula-
makta aciz(!) kalmıştır. Bu acizliğin se-
bebini Harington’un ölümünden sonra 
Londra Times Gazetesi’nde onunla ilgili 
yayınlanan makaleden dinleyelim. Maka-
lede aynen şöyle denilmektedir: 

“1921’de Yunanlar Türklere yönelince 
Müttefik Devletler Kuvvetler Komutanı Sir 
Harington’a, Mustafa Kemal ile yardımlaş-
mak için geniş salahiyetler verildi.” 

Yazıda geçen yetkinin niçin veril-
diği ve bu yetkiden kimlerin nasıl na-
siplendiğini anlamak için kâhin olmaya 
gerek yoktur. Nitekim Yunan’ı denize 
dökerek “Kurtuluş Savaşı”ndan galip(!) 
ayrılan “kurtarıcı” Ankara Hükümeti 
Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922) ile 
rüştünü ispat etmiş(!) barış görüşme-
lerine hızlı bir şekilde başlama kararı 
almış ve böylece “Şark İşleri Konferan-
sı”nın ilk adımı atılmıştır. İşin ilginç tarafı 
“Kurtuluş Savaşı”nda İtilaf Devletleri’ne 
karşı savaşılmasına rağmen tarih kayıt-
larında sadece Yunan’ın İzmir’de denize 
dökülmesi(!) geçmektedir. İngilizler ise 
hâlâ İstanbul’dadır ve işi bitene kadar 
da orada kalacaktır.

Bundan sonra sıra kendilerine yar-
dım edilen M. Kemal ve arkadaşlarının 
alınan yardımların karşılığı olarak sö-
mürgeci kâfirlerin isteklerini yerine ge-
tirmesine gelmiştir. Planın en zor kısmı 
da burasıdır. Keza istek listesinin en ba-
şında İslâm’ın vazgeçilmezlerinden biri 
olan Hilâfet’in kaldırılması vardır. Azın-
lıklar, sınırlar ve borçlar gibi diğer me-
seleler ilk isteği gerçekleştirmeyi kabul 
edenler için çok kolay feda edilebilirdi. 
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Nitekim öyle de oldu. İşe önce halife-
nin yetkilerinin kısıtlanması ve saltanat 
yetkisinin elinden alınmasıyla başlanıldı. 
Ancak halifeden saltanat yetkisinin alın-
ması olaylı oldu. Zira meclis böyle bir 
adımı kabul edecek kadar şahsiyetsiz 
insanlardan kurulu değildi. M. Kemal’in 
Vahdettin’in azledilip saltanatın meclise 
verilmesi teklifini görüşmek için bir ko-
misyon kuruldu. Komisyon araştırma 
ve istişarelerden sonra bu teklifi red-
detti. Bunun üzerine kürsüye çıkan M. 
Kemal şöyle dedi: 

“Efendiler! Osmanlı Sultanı, hâkimiyeti-
ni milletten kuvvetle almıştır. Millet de onu 
ondan kuvvetle geri almaya azmetmiştir. 
Saltanatın mutlaka Hilâfet’ten ayrılıp ilga 
edilmesi lazımdır. Siz muvafakat etseniz 
de etmeseniz de bu olacaktır. Çaresiz ba-
zılarının başları bu arada kesilecek!”

Yanında silahlı adamları olduğu hâlde 
şöyle devam etti: “Ben inanıyorum ki mec-
lis bu teklif i ittifakla kabul edecek! Elleri 
kaldırarak tasvip kâfidir!” Bu sırada teklif 
tasvibe arz edildi. Çok az sayıdaki me-
bus teklifi kabul ettiklerinin işareti ola-
rak ellerini kaldırdılar. Fakat Reis “Meclis 
teklif i ittifakla kabul etmiştir!” diyerek 
neticeyi ilan etti. Mebuslardan bazıları 
sıraların üzerine çıkarak “Bu doğru değil-
dir! Biz muvafakat etmiyoruz!” diye itiraz 
ettilerse de M. Kemal’in adamları onları 
susturdu. Bundan sonra Meclis tarafın-
dan Vahdettin’in yerine Abdülmecid 
Müslümanların halifesi olarak ilan edildi.

Bu olay üzerine Vahdettin “İslâm 
Âlemine Bir Beyanname” adıyla kaleme 
aldığı yazıda Ankara ve İstanbul arasın-
daki ihtilafın giderilmesi için fedakârlık 
göstermede kusur etmediğini fakat 
Hilâfet’in hüküm ve nüfuzundan so-
yutlanması ile başkentin İstanbul’dan 
Anadolu’ya geçirilmesine karşı çıktığını 
belirttikten sonra “Şimdi bana haksız-
ca vatan ihaneti isnat edenler, Hilâfet’i 
gücünden ve etkisinden soyutlayarak ve 
hukukunu ortadan kaldırarak Saltanat-ı 
Muhammediye’yi yıktılar ve bununla yal-
nız vatanlarına değil, bütün İslâm âlemine 
hıyanet ettiler.” diyerek arz-ı hâl etti. 

İşte böyle bir oldubittiyle halifeden 
saltanat yetkisi alındı. Bu olay Lozan’a 
davet edildikten 14 gün sonra yani 1 Ka-
sım 1922’de vuku bulmuştur. Bu geliş-
melerden sonra Ankara Hükümeti artık 
konferansa tek muhatap olarak gitmeyi 
hak etmişti(!). 20 Kasım 1922’de nihayet 
Lozan Konferansı açıldı. Osmanlı Dev-
leti namına yalnız Ankara heyeti hazır 
bulunuyordu. Bu heyet I. Dünya Sava-
şı’nda mağlup olan Osmanlı Devleti’nin 
mümessili addedildi. İngiliz heyetine 
Hariciye Vekili Curzon başkanlık edi-
yordu. Konferans çalışmalara başladı. 
Konferansın akdi esnasında İngiliz heyeti 
başkanı Curzon, Türklere istiklal verile-
bilmesi için dört şart ileri sürdü. 

Bu şartlar şunlardı: Hilâfet tam ma-
nasıyla ilga edilecek, halife hudut dışına 
sürülecek, malları müsadere edilecek, 
devletin laikliğe dayandığı ilan edilecek. 
Bunlar kayıtlara geçirilmeyen ancak 
kulaktan kulağa ve dilden dile dolaşan 
“Şark İşleri Konferansı”nın gizli madde-
leridir ki bu maddelerin gerçekliliğine 
zaman şahitlik etmiştir. Hatta zamanın 
şahitlik etmesinden önce baş vekil Rauf 
Bey ve meclis bu gizli maddelere vakıf 
olduklarından İsmet İnönü’nün Lozan’a 
gönderilmesini kabul etmemiş ve imza 
yetkisi vermemiştir. M. Kemal Meclise 
rağmen İsmet İnönü’yü hariciye vekili 
olarak atamış ve usulsüz bir şekilde imza 
yetkisini kendisi vermiştir.

Lozan’da kaybedilenlere geçmeden 
önce sözde bağımsızlığımızı kazanmak 
ve haklarımızı korumak için Lozan’a 
gönderilen İsmet İnönü’nün nasıl bir 
kafa yapısına sahip olduğunu anlamak 
için bir örnek vermek istiyorum.

İnönü, Batı’ya topyekûn teslimiyeti 
Ulus Gazetesi’nde yer alan hatırala-
rında kayıtlı şu satırlarla açıkça ortaya 
koymaktadır: 

“Şapka İnkılabından sonra diğer bir 
arkadaşımızın, Ankara Valisi Yahya Galip 
Bey’in bir ziyaretini hatırlarım. Aynı za-
manda mebus olarak bulunan Yahya Galip 
Bey de çok yakınımızdı. Bir teklif i vardı. 
Nedir? dedim. ‘Şapkanın orta yerine bir 

ay yıldız koyalım. Diğer milletlerden farkı-
mız belli olur’ dedi. Teklif i bu. Yahya Galip 
Bey’e: Canım biz bunları farkımız olmasın 
diye yapıyoruz. Sen ne teklif ediyorsun!’ 
tarzında çıkıştım.”2

Aynı İnönü’nün II. Dünya Savaşı sı-
rasında İtalyanlar 12 adayı devretmeyi 
teklif ettiklerinde “Bizim yabancı top-
raklarda gözümüz yoktur!” sözünü de bu 
örneğe eklediğimizde Lozan’da nasıl bir 
teslimiyet gösterildiği açığa çıkmış olur.

Her Şey Lozan’dan Sonra Oldu, 
Lozan’da Ne Oldu?

1- Henüz halife sağ, Hilâfet yönetimi 
devam ediyor iken; Avrupalı devletler 
Ankara’daki TBMM’ni muhatap alarak 
gayrimeşru bir antlaşmaya imza attılar.

2- Türkiye delegasyonu başkanı İs-
met İnönü, kaldığı otelin lobisinde Türk 
ve yabancı gazetecilere düzenlediği ba-
sın toplantısında yaptığı açıklamada “Bü-
yük fedakârlıklar yaptım, her şeyi kabul 
ettim...” dedi. 

3- Sınırlar talan edildi.

4- Misak-ı Milli sınırları içindeki Mu-
sul, Kerkük, Süleymaniye ve Ortadoğu 
petrol yatakları İngilizlere, Hatay ise 
Franszılara bırakıldı. Bunun yanında 12 
ada İtalyanlara, İmroz, Bozcaada ve Tav-
şanlı adaları dışındaki bütün Ege adaları 
Yunanistan’a 1571’den beri Osmanlı’ya 
ait olan Kıbrıs ise yine İngilizlere bırakıldı.

5- Serbest Ticaret Anlaşması gere-
ği Boğazlardaki hâkimiyet Osmanlı’nın 
elinden alındı. Avrupalı devletler boğaz-
lardan geçiş konusunda özgür bırakıldı. 
1936’da imzalanan Montrö ile “Boğazlar 
bizim oldu!” diye sevinç çığlıkları atanlar 
hâlâ Lozan’ı zafer olarak göstermeye ça-
lışıyorlar! Oysa boğazlar hâlâ tam anla-
mıyla bizim sayılmaz!

6- Yabancı okullar ve azınlık hakla-
rı konusu gayrimüslimler lehine karara 
bağlandı. Böylelikle İslâm topraklarında 
misyonerlik faaliyetleri meşruiyet ka-
zanmış oldu.

7- Yunan’ı denize döktük ama nüfu-
sunun yüzde 70’i Müslüman olan Batı 
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Trakya masada Yunanlılara verildi. Yu-
nanistan’dan almamız gereken 190 mil-
yar dolar savaş tazminatından vazgeçildi.

8- Savaştan önce Osmanlı Devle-
ti’nin İngilizlere iki savaş gemisi için öde-
diği 3 milyar dolardan vazgeçildi.

9- 254 bin şehit verdiğimiz Çanak-
kale, Arıburnu İngilizlere verildi. Evet 
yanlış duymadınız! 129. Maddeye göre 
İngilizler mezar bulunmayan arazileri de 
kapsayacak şekilde Arıburnu’nda (An-
zak burnu) toprak sahibi oldu.

10- Lozan’a giderken 12 milyon km2 
toprağımız vardı. Dönerken 783 bin 
km2 torağımız kaldı.

Topraklar Talan Edildi Sıra 
Hilâfet’in Kaldırılmasında

Tüm bu maddeler, Lozan Antlaşma-
sı’nın resmî ve bilindik maddeleridir. Bu 
antlaşma sürecinde İngiltere ve Fran-
sa’dan çok sayıda yetkili, TBMM yetki-
lileri ile peyderpey görüşmek üzere zi-
yaretlerde bulunuyorlardı. Neredeyse 
her ziyaret sonrasında TBMM Reisi M. 
Kemal meclisteki konuşmalarında daha 
saldırgan ve tehditkâr oluyor, Hilâfet’in 
ilga edilmesi için milletvekillerine korku 
salıyordu. Zira İngilizler Lozan sonra-
sında ikili devlet anlayışı yerine Ankara 
Hükümeti’nden yana taraf olup Hilâfet’i 
kaldırmaları şartıyla kendilerini destek-
leyeceklerini vaat etmişlerdi.

Nihayetinde usulsüz bir şekilde imza 
yetkisi alan İsmet İnönü, antlaşmayı 24 
Temmuz 1923 tarihinde imzaladı. Ancak 
meclisin bu ihanet antlaşmasını imzala-
mayacağı açıktı. Buna da bir çare düşü-
nüldü: Meclis, zorbalıkla feshedildi. Bu 
meclisin yerine önlerine gelen her şeyi 
kayıtsız ve şartsız kabul edecek mebus-
lardan oluşan II. Büyük Millet Meclisi, 2 
Ağustos 1923’te kuruldu ve iş başı yaptı. 
II. Meclis ilk iş olarak 28 Ağustos 1923’te 
Lozan’ı onaylayıp yürürlüğe koydu.

Türkiye 24 Temmuz 1923’te Lozan 
antlaşmasını imzaladı, lakin İngiltere im-
zalamadı. Tam 1 yıl Lozan’ın gizli madde-
lerinin yerine getirilmesini bekledi. 

Bundan sonra neler oldu:

Öncelikle saltanatın kaldırılmasına 
karşı gelenlerin önüne geçmek için “Hı-
yanet-i Vataniye Kanunu”na şu cümle 
eklendi: “Saltanatın kaldırılmasını değiş-
tirmek istemek ya da bunu eleştirmek va-
tana ihanettir.”

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan 
edildi ve laikliğin teminatı olarak gizli 
antlaşmanın ilk maddesi böylelikle yeri-
ne getirilmiş oldu.

3 Mart 1924’te Hilâfet kaldırılmasıy-
la ikinci madde, hemen ertesi gün halife 
ve tüm ailesi sürgün edilmesiyle üçüncü 
madde, son olarak da halifenin tüm mal-
larına el konulmasıyla dördüncü madde 
yerine getirildi.

13 Ekim 1923, İstanbul başkent ol-
maktan çıkarılarak başkent Ankara’ya 
taşındı.

12 Haziran 1924, camilerin satılması 
ve kapatılması kararı alındı. (4000’e ya-
kın cami satıldı, bazıları bar, kumarhane, 
içkili mekân ya da ahır oldu.)

16 Temmuz 1924, İngiltere tüm is-
tekleri yerine getirildikten sonra Lozan’ı 
imzaladı.

Bu şekilde Hilâfet yıkıldı, Müslüman-
ların İslâm ve Kur’an ile bağı koparılıp 
atıldı.

Lozan Hakkında Neler Söylendi?

“Asıl bundan sonra Türkler bittiler. Bir 
daha eski günlerine kesinlikle kavuşama-
yacaklardır. Zira biz onları Lozan Antlaş-
masıyla ruhen, imanen öldürdük. Türkler 
İslâm’dan uzaklaştırılacaklardır. Bunun 
için İsmet İnönü bize söz verdi.”3

“Siz Türkiye’nin mülki tamamiyetini 
kabul edin, ben onlara İslâmiyet’i ve İslâm 
temsilciliğini (halifeliği) ayaklar altında çiğ-
netmeyi taahhüt ediyorum.”4

“Türkler Lozan’da zafer kazandığını 
iddia ediyorsa evlerinin harabeleri üstünde 
şarkı söyleyerek dans eden körler oldukla-
rını söyleyebilirim.”5

Tarih kitaplarının derinliklerinde 
Hristiyan ve Yahudi kişiliklerin bu ve 

benzeri yüzlerce açıklamasına rastla-
mak mümkündür. Ancak Lozan’ın nasıl 
bir hezimet olduğunu anlamak için cum-
huriyet sonrasında yaşananlara bakmak 
bile yeterlidir. 

Zira İslâm ümmeti olarak bizler Lo-
zan’dan sonra kurulan laik cumhuriye-
ti; İstiklal Mahkemeleri’nden, Takrir-i 
Sükûn kanunlarından, Şeyh Saidlerden, 
İskilipli Atıflardan, ezanın Türkçe oku-
tulmasından, darağaçlarından, çıplaklık 
yarışmalarından, günah bataklıkların-
dan, fakirlikten, yoksulluktan ve çağımı-
zın en büyük yalanı olan demokrasiden 
tanıyoruz.

Tüm bunlardan sonra Lozan Barış 
Anlaşması’nı övmek, Lozan’da çizilen 
sınırlara bağlı kalmak ve Lozan’ı kurtu-
luş kabul etmek basiretsizlikten öte bir 
şeydir. Lozan Hilâfet’in ilga edilmesidir. 
Lozan, İslâm ümmetinin parçalanması 
demektir ve Lozan, ihanetin resmi de-
mektir. Zilleti ve küçülmeyi bağımsızlık 
kabul eden Batı akıllı yönetici ve siya-
setçiler onu tapu senedi olarak göster-
meye çalışsa da Lozan topraklarımıza, 
inancımıza ve geleceğimize konulan ağır 
bir ipotektir. Zira savaş yenilince değil, 
düşmana benzeyince kaybedilir.

1   İnönü’nün Hatıraları, Ulus Gazetesi 24 
Temmuz 1968 tarihli nüsha
2   İnönü’nün Hatıraları, Ulus Gazetesi 5 Nisan 
1969 tarihli nüsha
3   İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon
4   Yahudi Haham Haim Nahum
5   Mgr Lagier

LOZAN TAPU SENEDİ Mİ YOKSA AĞIR İPOTEK Mİ?
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Müslümanlar yüzyıllar boyun-
ca hükmettikleri devletlerde 
eğitimin külli kaidesini “La 

ilahe illallah Muhammeden Rasulullah” 
olarak belirledi. Müslümanlar, dünya ha-
yatındaki tüm fikirlerini bu fikrî kaidenin 
üzerine bina ettiler. Nitekim Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem, ashabına; bilgi 
ve kültürün, İslâm akidesi üzerine ted-
ris edilmesi hususunda tembih ediyor; 

“İlk söz olarak çocuklarınıza güzel 
bir şekilde “Lâ ilâhe illâllah” demeyi 
öğretiniz!”1 tavsiyesiyle kalmayıp emir 
siygası ile Müslümanlara ve yöneticileri-
ne (devlete) farz-ı ayn hükmünde uygu-
lamaların gerektiğini bildiriyordu. Müs-
lümanlar bu sayede yüzyıllar boyunca 

insanın düşük davranışlarının ancak İs-
lâm’ın verimli akidesi öğretildiği takdirde 
yüksek davranışa dönüşebileceğini, tüm 
dünyaya İslâm akidesi ve ondan neşet 
eden nizamların uygulanması ile bunun 
mümkün olabileceğini ispat ettiler. İslâm 
Devleti’nin ürettiği eğitim materyalleri 
dünyaya ışık tutmuş. Yaşadıkları çağda 
tarihî şartların tüm olumsuzluklarına 
rağmen seçkin bir medeniyet inşa et-
mişlerdir. Örnek vermek gerekirse; 
Halife II. Hakem’in, Kurtuba’da kurdu-
ğu birçok öğretim kurumu, gayrimüslim 
âlimleri bile cezbeden bir ilim merkezi 
olarak nam saldı. Kurtuba’daki el-Ha-
kem kütüphanesi 400.000 cilt kitabı ih-
tiva etmektedir. İslâm Devleti, “Allah’ın 

adıyla oku ki dünya karanlıklardan aydınlı-
ğa çıksın.” şiarıyla yüzlerce şehirde cami-
ler, medreseler, külliyeler, kütüphaneler, 
ciltler dolusu eserler ve âlimleriyle dün-
yada şöhret yapmıştır.

Hilâfet Devleti’nin kaldırılması ile 
kurulan Cumhuriyetin eğitim sistemi; 

“Tevhid-i Tedrisat” kanunlarıyla poziti-
vizm ve ulus-devlet üzerine bina edilme-
ye çalışılmıştır. Fransız devrimiyle orta-
ya çıkan batıl nizamları ve fikirleri esas 
edinen bir maarif hareketi başlatılmış-
tır. Milli Eğitim Bakanlığı, Batı’dan taklit 
edilen dünya görüşünü “Kemalizm” adı 
altında Müslümanlara eğitim-öğretim 
politikası olarak uygulamaya başlamıştır. 
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı ile deği-

EĞİTİMİN
“KİRLİ” YÜZÜ
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CUMHURİYET VE EĞİTİMİN “KİRLİ” YÜZÜ

şen eğitim nizamı, o günden günümüze 
yetiştirdiği nesillere ve topluma değer 
olarak laiklik ve Kemalizm’den başka 
hiçbir şey verememiştir. Nesillere veril-
meye çalışılan bozuk ideolojik saplantı-
ların haricinde Milli Eğitim sisteminin te-
mel amaçlarından birisi de; “Beden, zihin, 
ahlak, ruh ve duygu bakımlarından 
dengeli ve sağlıklı kişiliğe sahip, in-
san haklarına saygılı, topluma kar-
şı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratı-
cı ve verimli kişiler yetiştirmek”tir.2 

Bu sebeple makalede, Cum-
huriyetin bozuk ideolojisini siz-
lere anlatmayacağız; Cumhuri-
yetin, mili eğitim politikalarıyla 
eğitimin temel amaçlarından 
birisi olan değerlerine bağlı, aklı 
ve üretkenliği ile ön plana çıkmış 
akıllı bir nesil hedefine ulaşıp 
ulaşmadığını tenkit edeceğiz. 

İstatistiklere baktığımızda 
Türkiye’nin İslâm sonrası uygu-
ladığı laik eğitim modelinin başa-
rısızlığı dürüst düşünen her akıl 
sahibinin idrak edebileceği net-
liktedir. İsterseniz istatistikleri 
yorumlamaya, kanayan yaramız 
yükseköğretimden başlayalım. 

İstatistiklere göre Türkiye’de 
206 üniversitenin olduğu belir-
tiliyor. Bunlardan 130’u devlet 
üniversitesi, 76’sı vakıf  üniversi-
tesidir. YÖK tarafından açıklanan 
istatistiklere göre, Türkiye’deki 
üniversitelerde 7 milyon 740 bin 
502 üniversite öğrencisi var. Yani 
7 milyon gencimiz eğitimin son 
safhasına gelmiş ve dünyayı aydın-
latmaya namzet, toplum tarafın-
dan itibar edilmesi gereken kim-
seler olarak görülmesi gerekiyor.

Fakat bu verilerin keyfiyetini 
analiz ettiğimizde, kemiyetteki 
sayısal başarıyı gölgede bıraktığını gö-
rüyoruz maalesef. Avrupa Uyuşturucu 
ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Mer-
kezi’nin, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
alınan adreslerde 42 bin 754 kişi ile gö-
rüşülerek yapılan ankette uyuşturucu 

kullananların yüzde %20’si üniversite 
öğrencisi veyahut yükseköğretim me-
zunu kimseler. Yine alkol kullanımına 
bakıldığında Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan yapılan bir araştırmaya göre Tür-
kiye’nin genç nüfustaki alkol kullanım 
sıklığı % 42,6 olarak saptanmıştır. TÜİK 

verilerine göre, Türkiye’de ceza infaz 
kurumlarında yaşayan hükümlü ve tu-
tukluların toplamı 2014’ten 2017 sonu-
na kadar yaklaşık 88 bin kişilik bir artış 
göstererek 232.340 olarak belirtilmek-
tedir. Ayrıca aynı rapora göre, 2017 

yılında yükseköğretim mezunu hüküm 
giyen 9.857 kişi olduğu görülüyor. Tabii 
bu veriler üniversitelerimiz mezun ver-
dikçe atış göstermektedir. Yine 1 Ocak-
31 Aralık 2018 tarihleri arasında cezae-
vine giren hükümlülerin eğitim durumu 
ve işlenen suç sırası itibariyle değer-

lendirildiğinde; yükseköğretim 
mezunlarının %10,5’i, yaralama 
suçu ilk sırada yer almakta.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) resmî verilerine göre 
3 milyon 775 bin işsiz mevcut. 
Aslında bu rakam birçok hile ile 
geri çekilmeye çalışılmaktadır. 
Bunlardan birisi de yükseköğre-
tim kurumlarından açık öğretim 
fakültelerinin (AÖF) kurulma 
amacıyla alakalıdır. 2017-2018 yılı 
itibariyle Anadolu Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi Açık Öğretim fakül-
telerinde eğitim gören öğrenci 
sayısı 3.586.216 olarak açıklandı. 
Açıklanan 3.5 milyonun %80’i 
işsizdir. Fakat eğitim siyasetimiz 
pragmatik esaslar üzerine kuru-
lu olduğu için AÖF istatistiklerde 
okuyan kişileri işsiz statüsünden 
çıkarıp öğrenci statüsünde gös-
tererek ülkedeki işsizlik oranını 
geriye çekmektedir. İşte cumhu-
riyetin maarif politikasının yük-
seköğretime yaklaşımı bu kadar 
sığ ve basiretsizdir.

Yukardaki suç ve haram 
fiillerin oluşmasının müsebbi-
bi arkadaş ortamı, ekonomik 
problemler, aile vb. sosyal se-
bepler değildir. Bilakis cumhu-
riyetin kurumlarının tümünün 
İslâm mefhumlarıyla çelişmesidir. 
Cumhuriyetin maarif siyasetin-
deki esaslar değişmezse ve sapık 
mefhumları düzeltilmezse yük-

seköğretim seviyesine getirdiğimiz bir-
çok gencimiz heba olacaktır. Onlar için 
harcanan maddi kayıptan ziyade toplu-
mun gelecek nesillerinin kaybolmasına 
ve kâfirlerin Türkiye’deki hegemonyala-
rının artmasına sebep olacaktır. 

2017-2018 yılı itibariyle 
Anadolu Üniversitesi, 

Atatürk Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi Açık 
Öğretim fakültelerinde 
eğitim gören öğrenci 
sayısı 3.586.216 olarak 
açıklandı. Açıklanan 3.5 
milyonun %80’i işsizdir. 

Fakat eğitim siyasetimiz 
pragmatik esaslar üzerine 

kurulu olduğu için AÖF 
istatistiklerde okuyan 

kişileri işsiz statüsünden 
çıkarıp öğrenci 

statüsünde göstererek 
ülkedeki işsizlik oranını 

geriye çekmektedir. 
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Oysaki Hilâfet Devleti’nin yükseköğ-
retime dair düzenlemesine baktığımız-
da, devletin eğitim sistemiyle toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamak arasında sıkı bir 
bağ kurduğunu görürüz. Dr. Nazreen 
Nawaz, “Altın Bir Nesli ve Medeniyeti 
İhya Etmek” adlı makalesinde Hilâfet 
Devleti’nin yükseköğretim hedeflerini 
ve düzenlemesini şöyle özetlemektedir: 

“…hedeflerden birisi, yükseköğretim tale-
belerinin İslâmi şahsiyetlerini güçlendirmek 
ve derinleştirmektir ki böylece onlar ümme-
tin hayati meselelerini gözeten ve koruyan 
liderlere dönüşsünler; yönetimi muhasebe 
eden, daveti taşıyan ve ümmetin birliğinin, 
dinin veya Hilâfet’in karşısındaki tehditlere 
karşı dursunlar. Yani İslâmi kültür yükse-
köğretim talebelerine uzmanlık alanlarına 
bakmaksızın sürekli olarak öğretilir. Bunun 
sonuncunda, ümmet içerisinde iyi eğitimli 
insanlar yetiştirilecektir ki bunlar sadece 
kendi şahsi eğitimsel ve iktisadi hevesle-
rinin peşinde koşturan değil, İslâm’ın ko-
runmasında ve yayılmasında öncü olacak 
kişiler olacaktır. Ayrıca Hilâfet, geleceğin 
âlimlerini, yöneticilerini, müçtehit ve fuka-
hasını yetiştirmek için öğrencilerini teşvik 
edecek ve her türlü imkânları sağlayacak-
tır.” Tarihte Hilâfet’in yükseköğretimde 
sunduğu pratikle, yarın kurulmasının ar-
dından sunacağı pratiklik arasında fark 
olmayacaktır. Altın bir nesil ve mede-
niyeti nasıl oluşturacağını tüm dünyaya 
gösterecektir, biiznillah!

Fakat Türkiye’nin eğitim siyasetinde 
sadece yükseköğretim sorunlu değildir. 
İlk-orta ve lise düzeyindeki öğrencile-
rin yetiştirilmesinde bilgi, beceri, ahlak 
da istenilen seviyede değildir. Yandaki 
tablo TÜİK’in 2014 yılında güvenlik bi-
rimlerine gelen ergen suçluların eğitim 
seviyelerini göstermektedir:

İçişleri Bakanlığı 2019-2020 eğitim-öğ-
retim döneminde ergen çocukların suç 
ile temas etmemeleri için; okullarda bin 
413 okul kolluk görevlisi, 22 bin 799 gü-
venli eğitim koordinasyon görevlisi, okul 
giriş ve çıkış saatlerinde güvenliği sağla-
mak üzere 5 bin 404 polis ekibi ile 3 bin 
624 jandarma devriye personeli ve 20 
bin özel güvenlik görevlisi görevlendirdi. 

Cumhuriyetin verdiği eğitimin; “Be-
den, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımların-
dan dengeli ve sağlıklı kişiliğe sahip” olma 
hedeflerine ulaşılamadığını, ergen yaşta-
ki çocuklarımıza verilen eğitimin yeter-
siz olması nedeniyle suça ya da haram 
fiillere ulaşma potansiyelinin ne kadar 
yüksek olduğunu veriler göstermektedir.

Bu seviyedeki öğrencilerimizi ahlaki 
ve değerler yönünden yetiştiremedi-
ğimiz gibi bilgi ve beceri alanlarında da 
yeterli eğitim seviyesine ulaşamamak-
tayız. Bu alandaki zafiyeti görmek için 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD) tarafından düzenlenen, 15 yaş 
grubundaki öğrencilerin bilgi ve bece-
rilerini değerlendiren PISA testinin so-
nuçlarına bakmak yeterli olacaktır.

Test sonuçlarına bakıldığında; Tür-
kiye’nin, okuduğunu anlamada, ma-
tematikte ve bilimde OECD ülkeleri 
ortalamasının altında kaldığı tespit edil-
mektedir. Türkiye’nin okuma puanı or-
talaması 466 olup bu puan ile Türkiye, 
37 OECD ülkesi içinde 31. sırada iken 
78 OECD ülkesi ve partneri arasında 41. 
sırada yer aldı. Matematik puan ortala-
ması ise; 454 puan olarak gerçekleşti. 37 
OECD ülkesi arasında 33. oldu. OECD 
partnerleri arasında 42. sırada yer aldı. 
Fen Bilimleri puan ortalaması 489 iken 
OECD ortalamasının altında seyrede-
rek 468 oldu. OECD ülkeleri arasında 
30. sırada yer alırken OECD ülkeleri ve 
partnerleri arasında 39. sırada yer aldı.

Güvenl�k B�r�m�ne Gelen veya Get�r�len Çocuk İstat�st�kler�

İsnat Ed�len Suç Türü İlkokul

2011 2012 2013 2011 2012 2013
89 138 86 81 84 133*

6478 9221 8385 12589 14658 17999*
6301 7452 6416 2630 2957 3861*

322 688 695 786 986 1934*

1137 1100 1211 716 758 998*
432 647 509 884 1068 1434*
603 862 781 486 641 842*
139 268 215 305 403 615*
62 121 156 131 230 378*
40 99 134 112 112 87

10 22 10 17 25 37*

15623 20618 18958 18737 21922* 28318*

L�se ve Deng� Okul
Öğrenc�s�

Öldürme
Yaralama
Hırsızlık

Tehd�t
C�nsel Suçlar

Hakaret

Uyuşturucu ve Uyarıcı,
Madde Kullanma,
Satma, Satın Alma
Mala Zarar Verme

A�le Düzen�ne Karşı
Suçlar

Genel Ahlaka Karşı
Suçlar

Genel Toplam
Kaynak: TÜİK İstat�st�kler� 2014.

Sahtec�l�k

Tablo: 1 

Türkiye’nin, okuduğunu anlamada,
matematikte ve bilimde OECD ülkeleri

ortalamasının altında kaldığı tespit edilmektedir.
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1   Beyhakî, Şuabu’l-îmân, VI, 398
2   Milli Eğitim Temel Kanunu, 1739 
Sayılı Kanun

Daha önceki PISA verilerine bakıl-
dığında ise Türkiye’deki ergen öğrenci-
lerin okuma, matematik ve fen bilimleri 
alanlarında yine OECD ortalamasının 
altında kaldığı görülmektedir. [Tablo: 2] 
Uzmanlar geçmiş yıllara nazaran Türki-
ye’nin puanının ciddi bir şekilde düştü-
ğünü belirtiyorlar.

Türkiye’deki eğitim sistemi, İs-
lâm’dan sonra değişen yüzüyle de-
ğerlerine bağlı, aklı ve üretkenliği ile 
ön plana çıkmış, akıllı bir nesil yerine; 
maddi, ruhi, insani, ahlaki değerlerden 
yoksun nesiller üretmiştir. Okullara ko-
nulan akıllı tahtalar kadar aklı olamayan 
bir nesil var edilmektedir.

Sonuç:

Cumhuriyetin eğitim-öğretimi, pozi-
tivizm ve ulus-devlet üzerine bina etme-
ye çalışması, mezun ve okuyan gençlerin 
çoğunun İslâm ile çelişen bir yöne gitme-
lerine sebep oldu. Burada bahsettiğimiz; 
Kemalist karanlık kafaların manipüle et-
tiği bilim ve sanayi ile ilgili programlar 
değildir. Çünkü bilim ve sanayi evrensel-
dir. Hiç bir ideolojiye has olmadığı gibi 
bütün insanlar için geneldir. Kastettiği-
miz eğitim-öğretim programları, kültür 
programlarıdır. Kültür, tarih, edebiyat, 
felsefe ve kanunla ilgili alanları kapsar. 
Bu alanlar insanın hayata bakış açısını 
etkiler. Çünkü tarih, hayatın vakıalarını 
açıklayan bilgidir. Edebiyat ise, hayatın 
duygusunu tasvir eden konuları kapsar. 
Felsefe, hayat hakkında bakış açısını teş-
kil edecek temel fikirdir. Kanun ise, ha-
yatın müşküllerini pratik şekilde tedavi 
edip fert ve topluluklar arasındaki ilişkiyi 
düzenler; idare edecek çözümler sunar. 
Bu alanları sömürgeci kâfirler İslâm’dan 
kopararak, Müslüman çocukların zihni-
yetlerini istediği minvalde özel bir şekil-
de doldurdu. Çocukların bazılarını ken-
di hayatlarında ve ümmetin hayatında İs-
lâm’ın varlığının zaruriyetini hissedemez 
hâle getirdi. Evlatlarımızın bir kısmını da; 
İslâm’ın, hayat sorunlarını çözebilme el-
verişliliğini inkâr ettirerek onları İslâm’a 
düşman olarak yetiştirdi. Bu sebeple de-
izm, ateizm gibi birçok sapık düşüncenin 
nesillerimize teneffüs etmesini sağladı. 

Zaten Cumhuriyetin maarif siyaseti 
ve öğretim programları, İslâmi hayatı 
yeniden başlatma çalışmaları karşısın-
da bir engel oluşturmak amacına matuf 
hazırlanmıştır. Cumhuriyetin eğitim an-
layışındaki karanlık ve çirkin yüzü yuka-
rıdaki verilerin tümünün müsebbibidir. 
Yüzyıllık bir cumhuriyet ve 66 hükümet, 
eğitim sistemiyle değerlerine bağlı, akıllı 
ve üretken nesiller hiçbir zaman yetişti-
remedi. Bunun için İslâmi hayatı yeniden 
başlatmak isteyen Müslümanların, Cum-
huriyetin eğitim-öğretim siyasetinin çir-
kin yüzü karşısında yapması gerekenleri 
şu şekilde sıralamak mümkündür:

•	 Gayri İslâmî fikirlerin var olma-
sını ve İslâm dünyasına hâkimi-
yetini engellemelidirler.

•	 Eğitim ve öğretim programla-
rının sömürgecilerin koyduğu 
esas üzerinde var olmasına ve 
okullarda, üniversitelerde bu 
programların uygulama meto-
duna itiraz etmelidirler.

•	 Bazı kültürel konulara “evrensel 
bilim” olarak itibar edilmemesi 
ve genel olarak insanlar nezdin-
de bunlara hürmet gösterilip 

onların yüceltilmemesi gerektiği 
hakkında kamuoyu oluşturmalı-
dırlar.

•	 İslâm dünyasındaki Müslüman-
ların İslâm’la çelişen gayri İslâmî 
bir hayatı yaşadıklarını idrak et-
melerini sağlamalıdırlar.

•	 Müslümanlar ile İslâm yönetimi 
arasındaki tarihî mesafeyi orta-
dan kaldıracak tebliğ çalışmaları 
yapmalıdırlar.

•	 İslâm beldelerinde demokrasi 
esası üzerine kurulu olup halk 
üzerine kapitalist sistemi uygu-
layan ve Batılı devletlere siyasî 
şekilde bağlı bulunan yöneticile-
ri muhasebe etmelidirler.

•	 Vatancılık, milliyetçilik ve de-
mokrasi gibi batıl kavram ve 
nizamlara davet eden, bunları 
savunan siyasi hareketlere des-
tek vermemelidirler.

CUMHURİYET VE EĞİTİMİN “KİRLİ” YÜZÜ

Tablo: 2 
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TÜRKİYE’NİN

HUKUK VE ADALET 
ARAYIŞI

Kadir Kaşıkcı
kdr16444@gmail.com

Sosyal bir varlık olma özelliği ile 
insan, her canlı gibi varlığını ko-
rumak ve yaşamını devam ettir-

mek ister. Varlığını korumak ve sürdür-
mek için de araçlara muhtaçtır ve bunları 
tek başına sağlayamaz. Yaşamın bir dü-
zen içinde sürmesi ve devamlılığını sağla-
yabilmesi için insanlar arası ilişkileri tüm 
yönleriyle düzenleyen bir yapıya muhtaç-
tır. Toplumsal ve toplumlar arası ilişkiler-
de bu işlevi gören mekanizma hukuktur. 
Hukuk kurallarının insanlar arasında eşit 
uygulanmasını sağlayan ve birinin diğeri 
karşısında haksızlığa uğramasına engel 
olan şey de adalettir. Bununla birlikte 
adalet; doğruluk, dürüstlük gibi adil ol-
mayı gerektiren ahlaki vasıfları da kapsar.

Allah Subhânehû ve Teâlâ şöyle buyu-
ruyor:

ُشَهَدٓاَء] ِباْلِقْسِط  ا۪ميَن  َقّوَ ُكونُوا  ٰاَمُنوا  اّلَ۪ذيَن  اَّيَُها   يَٓا 
َغِنياًّ يَُكْن  اِْن  َواْلَْقَر۪بيَنۚ  اْلَوالَِدْيِن  اَِو  اَْنُفِسُكْم  َعٰلٓى  َولَْو   ِ  لِلّٰ
َواِْن تَْعِدلُوۚا  اَْن  اْلَهٰوٓى  ِبُعوا  تَّتَ َفاَل  ِبِهَما  اَْوٰلى   ُ َفالّلٰ َف۪قيرًا   اَْو 
َخ۪بيرًا تَْعَمُلوَن  ِبَما  َكاَن   َ الّلٰ َفِاّنَ  ُتْعِرُضوا  اَْو  ٓ۫ا   Ey“ [تَْلـُو

iman edenler! Kendiniz, ana-ba-
banız ve yakınlarınız aleyhinde de 
olsa Allah için şahit olarak adaleti 
gözetin. İster zengin ister fakir ol-
sun; onları Allah’ın koruması daha 
uygundur. Adaletinizde heveslere 
uymayın. Eğer dilinizi büker veya 
yüz çevirirseniz; Allah, yaptıkları-
nızdan haberdardır.”1

[ ِباْلِقْسِطۘ ُشَهَدٓاَء   ِ لِلّٰ ا۪ميَن  َقّوَ ُكونُوا  ٰاَمُنوا  اّلَ۪ذيَن  اَّيَُها   يَٓا 
اَْقَرُب ُهَو  اِْعِدلُوا۠  تَْعِدلُوۜا  اَّلَ  َعٰلٓى  َقْوٍم  َشَنٰاُن  يَْجِرَمّنَُكْم   َوَل 
َ َخ۪بيٌر ِبَما تَْعَمُلوَن َۜ اِّنَ الّلٰ ْقٰوۘى َواّتَُقوا الّلٰ  Ey iman“ [لِلّتَ
edenler! Allah için hakkı ayakta 
tutan, adaletle şahitlik eden kim-
seler olun. Bir topluluğa duyduğu-
nuz kin, sizi adil davranmamaya 
itmesin. Adaletli olun! Bu, Allah 
korkusuna daha çok yakışan bir 
davranıştır. Allah’a isyandan sakı-
nın. Allah yaptıklarınızı hakkıyla 
bilmektedir.”2 

Hukuk ve Adalet 

Hukuk ve adalet kavramı, toplumun 
huzuru, sükûnu, devlete olan güvenini ve 
saygısını ifade eden bir kavramdır. Hu-
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TÜRKİYE’NİN 100 YILLIK BİTMEYEN HUKUK VE ADALET ARAYIŞI

kuk ve adalet kavramı ile insanların hem 
birbirlerine hem yöneticilerine hem de 
üzerlerine tatbik edilen nizamlara olan 
güven tesis edilir. Ancak ve ancak adalet-
le devletler ayakta kalır. 

İslâm hukukunu uygulamakla yüküm-
lü olan yöneticiler, herhangi bir konu ile 
ilgili hükmü uygulamak istedikleri zaman 
Allah korkusunu dikkate alırlar. Mesele-
yi sadece dünya ve dünyevi çı-
karlarla sınırlı tutmaz, meseleye 
maddi boyutu ile bakmazlar. Yap-
tıkları uygulamaların ve verdikleri 
hükümlerin hakka uygun olma-
ması hâlinde ahirette cehennem 
azabı ile cezalandırılacaklarını 
bilirler. Bu nedenle hüküm ve-
rirken, herhangi bir mesele ile 
ilgili olarak insanların sorunlarını 
çözüme kavuştururken Allah’ın 
rızasını dikkate alırlar. “Adalet 
mülkün temelidir.” ve “Devletin 
temeli adalettir.” gibi veciz sözler, 
söz olarak kalmadan devlet eliy-
le hayatın her alanına ulaştırılabil-
melidir. Eğer bir devlette “adalet 
yoksa” o devletin temeli çürük-
tür. Devlet “ebed-müddet” yaşa-
yan bir kurum olmaktan uzaktır.

Yargıya Güven Sorunu

Türkiye’nin ekonomi, sağlık, 
eğitim, tarım, sosyal ve siyasal 
sorunlarının yanında temel so-
run alanlarından birini de yargı 
oluşturmaktadır. Son yıllarda 
yapılan kamuoyu araştırmaların-
da yargıya yönelik güven duy-
gusunun her geçen gün daha 
da azaldığı tespit edilmektedir. 
Yargının işleyişine ilişkin kamuo-
yunda oluşan yaygın güvensizlik duygusu 
ve toplumda güçlü bir şekilde kendisini 
hissettiren adalet arayışı ve beklentisi, 
yargının kendisinden beklenen adil olma, 
adalet dağıtma işlevini gereği gibi yerine 
getirememesinden kaynaklanmaktadır. 
Cumhuriyet yargısının, var oluş sebebine 
uygun bir biçimde görev icra edememesi, 
anayasal ve yasal düzenlemelerin eksikli-

ğinden ya da yanlışlığından ziyade, yargı-
nın siyasal iktidarlar karşısında bağımsız 
ve tarafsız olamamasına dayanmaktadır.  

Gerek anayasada gerekse de diğer 
kanunlarda dünden bugüne sayısız dü-
zenlemeler yapılmak suretiyle suçun 
önlenmesi, toplumda yasalara ve ada-
lete güvenin sağlanması hedeflenmiştir. 

Fakat ne suçlar önlenebilmiş ne de top-
lumda yargıya, adalete güven sağlanabil-
miştir. Ulusalcı-Kemalist kliklerin, sonra 
Gülen yapılanmasının ve ardından hükü-
mete yakın “yerli ve milli” bakış açısına 
sahip hâkimlerin, savcıların taraflı, ön-
yargılı ve siyasi karakterli kararlarının, 
toplumda böylesi olumsuz bir kanaatin 
oluşmasında etkisi büyüktür. 

İstiklal Mahkemeleri

Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal Mah-
kemeleri’nden Sıkıyönetim, DGM ve 
Özel Yetkili mahkemelere varana ka-
dar topluma yönelik birçok hukuk dışı 
uygulamalar gerçekleştirirken, bunun 
yanı sıra ülke tarihi askerî darbelerle de 
doludur. 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül 
doğrudan askerî darbe, 28 Şubat ise 

post-modern darbe olarak tari-
he geçmiştir. Son olarak bundan 
tam dört yıl önce 15 Temmuz 
da, ordu içerisindeki klikler ye-
niden harekete geçerek cum-
huriyetin karanlık tarihine yeni 
bir darbe daha eklemişlerdir. 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte 
Türkiye’de, hukuk ve yargı alanın-
da çok ciddi sorunların yaşandığı 
bilinmektedir. Tüm kurumlar gibi 
yargı da, Cumhuriyeti korumayı 
kendine görev edinmiş bir ku-
rumdur. Osmanlı Hilâfeti’nin 
yıkılmasına giden yolda “üç dö-
nemi” kapsayan İstiklal Mahke-
meleri kurulmuştur. Çıkarılan 
özel bir kanunla ilk olarak 18 
Eylül 1920 tarihinde kurulan ve 
Şubat 1921 tarihinde kapatılan 
mahkemelerdir. İkinci dönem İs-
tiklal Mahkemeleri, 30 Temmuz 
1921’de çalışmalarına başladı 
ve 1923’ün Ekim ayına dek faa-
liyetlerini sürdürdü. Üçüncü ve 
son dönem İstiklal Mahkemeleri 
ise 1923 ile 1927 yılları arasında 
etkin oldu. Her üç dönemdeki 
İstiklal Mahkemeleri’nin ortak 
özelliği şudur: İslâm’a ve Müslü-
manlara karşı girişilen mücade-
lede halkın dinini, inancını, kültü-
rünü ve Hilâfet kurumuna bağlı-
lığını tamamen söküp atmak ve 

cumhuriyetle özdeşleşen Batılı değerleri 
zorla kabul ettirmektir. 

Hilâfet Tartışmaları İstiklal 
Mahkemeleri’ne Taşınıyor

İstiklal Mahkemeleri’nin hukuk ku-
rallarını alt üst ettiği kararı, Aralık 1921 
tarihinde gerçekleşti. Saltanat ve Hilâ-
fet’in kaldırılacağının konuşulduğu bir 

Türkiye Cumhuriyeti, 
İstiklal Mahkemeleri’nden 
Sıkıyönetim, DGM ve Özel 

Yetkili mahkemelere 
varana kadar topluma 
yönelik birçok hukuk 

dışı uygulamalar 
gerçekleştirirken, bunun 
yanı sıra ülke tarihi askerî 
darbelerle de doludur. 27 
Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül 
doğrudan askerî darbe, 

28 Şubat ise post-modern 
darbe olarak tarihe 

geçmiştir.
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dönemde, Konya’da bir yürüyüş gerçek-
leşir. Halk Hilâfet’in kaldırılması ihtimali-
ne karşı tepki gösterir. İlk dönem İstiklal 
Mahkemeleri’nin aslî görevi asker kaçak-
ları iken, o gün devreye girer ve meclis-
ten korkunç bir karar çıkartılır. Kararda, 

“Bütün bir Konya bölgesi irticaya 
müsait bir bölge olduğundan, gerici-
liğe müsait bir zemin oluşturulduğun-
dan Konya halkının bütünüyle tutuk-
lanmasına!” ifadeleri yer alır. İstiklal 
Mahkemesi o emir üzerine ivedilikle ha-
rekete geçer. Konya merkezde 2 bin 300 
kişi tutuklanır. Üç gün içerisinde 805 kişi 
idam edilir, diğerlerine de ömür boyu da 
olmak üzere çeşitli cezalar verilir. Resmî 
tarihe yazılmayan bu zulümler, halkımızın 
hafızasından da hiçbir zaman silinmedi.

Hilâfet’in ilga edilmesiyle başlayan 
süreçte rejimi koruma refleksiyle dev-
rim mahkemeleri olarak bilinen İstiklal 
Mahkemeleri kuruldu (1923-1927). O 
dönemde Tevfik Rüştü, Mustafa Kemal’e 

“İhtilal Mahkemeleri” kurulması için bir 
öneri sunar. Kanunun çıkarılmasından 
sonraki dört aylık dönemde düzenin 
sağlanamaması üzerine, 1793’te Fran-
sa’da kurulan olağanüstü yetkilere sahip 

“Fransız Devrim Mahkemeleri” esas 
alınarak “İstiklal Mahkemeleri” kurulur. 
Bu mahkemeler Hilâfet ve saltanatın yı-
kılmasına itiraz edenleri, kılık kıyafet ve 
şapka kanununu reddedenleri ve cumhu-
riyetin ilanını eleştirenleri yargılamak için 
Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’da kurul-

muştur. İstiklal Mahkemeleri’nde savun-
ma makamı da, tanık da yoktu. Verilecek 
kararlar daha mahkeme başlamadan 
belliydi. Bu nedenle duruşmalar genelde 

“Sanıkların idamına, tanıkların bilahare din-
lenmesine…” cümlesiyle bitiyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti, resmî tarihinde 
İstiklal Mahkemeleri’ni hiç öne çıkarmadı. 
Hatta yıllar yılı adını anmaktan bile imtina 
etti ve hiç kimse tarafından sorgulanma-
dı, gündeme getirilmedi. İstiklal Mahke-
meleri’nin nasıl kurulduğu, kimleri dara-
ğacına nasıl gönderdiği bugüne kadar çok 
az kaleme alındı. Hâkimlerinin hukukçu 
olmadığı İstiklal Mahkemeleri’nin üç cel-
ladından biri olan Kel Ali’nin “Sadece ben 
5 bin 216 kişiyi idam ettim!” beyanı dışın-
da kaç kişinin asıldığı, öldürüldüğü bugü-
ne kadar hiç açıklanmadı.

İslâmi Camia Hep Mağdur Edildi

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne, 
İstiklal Mahkemeleri’nden Anayasa mah-
kemelerine kadar çok farklı çevrelerden 
ve İslâmi cemaatlerden kişi ve gruplar, 
yargı mağduru olarak mahkeme zabıtla-
rındaki yerlerini aldılar. Bunlardan kimisi, 
memleketin doğusunda bir Kürt ailenin 
çocuğu olmaktan başka suçu(!) olmayan 
biri olurken, kimisi İslâm’a olan sadakati 
sebebiyle cezalandırılırken kimisi de 28 
Şubat sürecinde yanlış zamanda yanlış 
yerde olan mütedeyyin insanlar olabili-
yor. Kimi zaman bir sosyalist, kimi zaman 
bir milliyetçi, kimi zaman bir tarikatçı, 

kimi zaman da bir “radikal dinci” olarak 
bu memleketin insanları, yasaların terör 
suçu olarak vasfetmediği faaliyetlerin 
mahkeme heyetlerince, “terörist olduk-
larında şüphe etmediklerinden” cezalan-
dırılıp ömürlerini zindanlarda çürütebil-
mekteler maalesef.

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de, 
zaman zaman iktidarların oy devşirmek 
ve halkın teveccühünü kazanmak adı-
na af  kanunları çıkartılmış ve cezaevleri 
boşaltılmıştır. Kısa sürede tekrar dolan 
cezaevlerinin müdavimleri yine maale-
sef  özellikle İslâmi hassasiyetleri olan 
Müslümanlar olmuştur. Yasal değişiklik-
ler, kısmi ve genel af  uygulamaları halkı 

-bir nevi- “tavlama” tekniği olarak kulla-
nılırken; özellikle Diyarbakır Cezaevi ve 
Ankara’daki Mamak Cezaevi gibi bazı 
meşhur cezaevi ve karakollarda görü-
len işkence uygulamaları da -kimi zaman 
doğrudan kimi zaman da dolaylı bir şe-
kilde yargı mekanizmasının bilgisi ve 
kontrolünde bir “sindirme” aracı olarak 
mevcut statüko tarafından kullanılmıştır.

Baskıcı rejimlerin ortak özelliği halkını 
potansiyel tehlike olarak görmesidir. Bu 
psikoloji, her an tetikte olmayı ve her an 
varlığını hissettirmeyi gerektirir. Bu ne-
denle -adı ister İstiklal Mahkemesi ister 
Sıkı Yönetim Mahkemesi ister Devlet Gü-
venlik Mahkemesi isterse de Ağır Ceza 
Mahkemesi olsun fark etmez- adları de-
ğişmiş olsa da yargı/mahkemeler, diktatör 
rejimlerin vazgeçilmez savunma silahıdır.
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Cumhuriyette Darbeler Dönemi

27 Mayıs darbesi sonrasında kuru-
lan Yüksek Adalet Divanı gibi 12 Mart 
ve 12 Eylül darbeleri sonrasında kurulan 
sıkıyönetim askerî mahkemeleri, adaletli 
yargıç ve hâkim güvencesinden yoksun 
mahkemeler olma unvanına sahiptir. Bu 
dönemde çıkarılan bir kanun ile sivillerin 
askerî mahkemelerde yargılanabilme-
sinin önü açılırken, bu yıllarda işkence, 
gündelik yaşamın parçası hâline getirildi. 
Sıkıyönetim askerî mahkemeleri, hiçbir 
hukuk eğitiminden geçmemiş kıta suba-
yı başkanlığında kurulmuş mahkemeler-
dir. Kuruluş maddelerinde “subay üyenin 
muharip sınıftan ve en az yüzbaşı rütbe-
sinde olması, subay üyenin nezdinde askerî 
mahkeme kurulan komutan tarafından 
seçileceği” şeklinde beyan edilmektedir. 
Sıkıyönetim komutanının istediği yönde 
karar vermeyen mahkeme üyeleri başka 
görevlere atanmış, hatta mahkemenin 
toptan kapatılması yoluna bile gidilmiş-
tir. Tarihe geçmiş bir örnek olarak, 1971 
yılında İstanbul Sıkıyönetim 1 No.lu As-
kerî Mahkemesi, 1. Ordu ve İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Faik 
Türün’ün emriyle kapatılmış ve üyeleri 
çeşitli illere sürgüne gönderilmiştir.

12 Mart askerî darbesinden sonra 
yeni bir darbeyle ülkede yönetime gelen 
12 Eylül Askerî Cuntası, bir yandan sı-
kıyönetimin kaldırılmasını değerlendiri-
yor diğer yandan da Sıkıyönetim Askerî 
mahkemelerinin devam etmesini isti-
yordu. Ama sivil dönemde askerî mah-

kemenin faaliyet sürdürmesinin sakıncalı 
olacağı da kabul ediliyordu. Bu sakıncayı 
ortadan kaldırmak için, bu mahkeme-
lere sivil bir görünüm kazandırılması 
düşünüldü ve bunun için yeni bir model 
arayışına gidildi. Bu arayış neticesinde, 
Fransa’nın Cezayir halkının kurtuluş mü-
cadelesini bastırmak için kurduğu “Dev-
let Güvenlik Mahkemesi” modeli, o dö-
nemde örnek alındı. 12 Eylül’den sonra 
anayasal güvence ile kurulan DGM’leri 
meşru göstermek isleyen laik Kemalist 
kesim, Fransa’yı örnek aldıklarını söy-
lüyorlardı. Hâlbuki Fransa da, Mussoli-
ni İtalyası’nın DGM’lerini örnek almıştı. 
Türk Ceza Kanunu doğrudan İtalya’dan 
alındığı hâlde, DGM’ler’in, dolaylı ola-
rak alınması tercih edilmişti.

28 Şubat: Post Modern Darbe 

28 Şubat 1997’de TSK içerisindeki 
güçler, “1000 yıl sürecek” denilen iklimin 
kalıcılığı için bir kez daha harekete geç-
mişti. 28 Şubat dönemine ait “ordu-yar-
gı-medya” kıskacındaki hak ihlalleri, izle-
rini bugün de hâlen taşıyor. O dönemin-
de sırf  camide Kur’an-ı Kerim dersi ver-
diği için binlerce mütedeyyin kişi gözal-
tına alınıp türlü türlü işkencelere maruz 
kaldı. Üniversitelerde okuyan binlerce 
genç kız, başörtüsü yasağından ötürü ya 
okullarını bırakmak zorunda kaldı ya da 
ikna odalarından geçerek başını açmak 
durumunda bırakıldı. İslâmi sembollerin 
yasaklandığı bu yıllar, toplumun psikolo-
jik bir travmadan geçtiği yıllar oldu.

2005 yıllarında askerî cunta hareketi 
tarafından “Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve 
Eldiven” isimleriyle yeni darbe planları 
yapılmış, kamuoyunda çokça tartışılan 
bu darbe hazırlıkları fiiliyata geçirileme-
den engellenmiştir. Hukuk dışı yollarla 
darbe planlayan bu yapılara karşı Er-
genekon, Balyoz davaları kapsamında 

“Özel Yetkili Mahkemeler “oluşturulmuş 
ancak AK Parti iktidarı tarafından ge-
rekli cezalandırma iradesi gösterileme-
miştir. 28 Şubat’ın aktörleri gibi diğer 
darbeciler de kısa süreli cezaevi esare-
tinden sonra serbest bırakılmışlardır. Fa-
kat onların mağdur etmiş olduğu aileler, 
kumpaslar sonucu cezaevlerine konulan 
ve yıllardır haksız yere tutuklu bulunan 
Müslüman mahkûmlar, eşler, aradan yıl-
lar geçmesine rağmen maalesef bugün 
hâlen cezaevindeler. ÖYM’lerin yerini 
ise kapatıldığı 2012 tarihinde Terörle 
Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi ile 
yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemeleri 
aldı. Bu mahkemelere temel teşkil eden 
mevzuat ise aynı kaldı. Kurumsal olarak 
birbirinin devamı olarak görülen DGM, 
ÖYM ve TMK 10 ile Yetkili Bölge Ağır 
Ceza Mahkemeleri’ne ilişkin dile getiri-
len değerlendirmelerin en başında “hü-
küm bağımsızlığının genel olarak bu-
lunmadığı, hâkim ve savcıların dev-
leti koruma refleksiyle hareket ettiği 
ve terör mevzuatı nedeniyle de delil 
bulunmaksızın kanaatle ağır hapis 
cezalarının verilmesi” gelmektedir.

TÜRKİYE’NİN 100 YILLIK BİTMEYEN HUKUK VE ADALET ARAYIŞI

28 Şubat’ın aktörleri gibi diğer darbeciler de kısa süreli 
cezaevi esaretinden sonra serbest bırakılmışlardır. Fakat 
onların mağdur etmiş olduğu aileler, kumpaslar sonucu 

cezaevlerine konulan ve yıllardır haksız yere tutuklu 
bulunan Müslüman mahkûmlar, eşler, aradan yıllar 

geçmesine rağmen maalesef bugün hâlen cezaevindeler.
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“FETÖ” Yargısı ve 15 Temmuz 
Darbesi

2002’de iktidara gelen AK Parti ile 
sırt sırta veren “FETÖ”, yargıda hâkim 
ve savcıları ile söz sahibi oldu. “FETÖ”, 
bu dönemde laik Kemalistleri aratma-
yacak bir tarzda Müslümanlara yönelik 
operasyonlara girişmiş, uydurma deliller, 
sahte belgelerle hazırlanan dosyalar ile 
cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen 
hukuksuzluklara yeni yeni halkalar ekle-
miştir. Tahşiye Davası, Selam-Tevhid Da-
vası, İhya-Der ve Hizb-ut Tahrir davaları 
kurulan kumpasların en açık örneklerdir. 

“FETÖ” yargısının yuvalandığı Yargıtay 
9. Ceza dairesi, Hizb-ut Tahrir davaları 
kapsamında yaklaşık 500 kişi hakkında 
1800 yıllık cezalar vererek yargıdaki Ke-
malist zulmün devamı niteliğinde “Düş-
man Ceza Hukuku” prensibini kaldığı 
yerden uygulamaya devam etmiştir. 

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen 
başarısız darbe girişimine de kısaca de-
ğinecek olursak; o gün Türkiye’de mey-
dana gelen olaylar iyi etüt edildiğinde, 
darbecilerin YAŞ kararlarıyla ordudan 
atılacak olan topun ağzındaki İngiliz yanlı-
sı maceraperest subaylar olduğu görülür. 

Darbe girişimin arkasında Gülencilerin 
olduğunu söylemek, doğru değildir. Çün-
kü Gülenciler, daha çok yargı ve STK’lar-
da öbekleşmişlerdir. Birincisi, sömürgeci-
lerin desteği olmadan darbe yapabilecek 
askerî kapasiteleri yoktur. İkincisi, Ame-
rika’nın komutu ile hareket etmelerinden 
dolayı onun izni olmadan kıpırdayamaz-
lar. Gülen hareketi, 15 Temmuz darbe gi-
rişiminin düzenleyicisi değil, özellikle bi-
reysel çapta yargıdaki unsurları ile darbe 
girişimine iştirak etmişlerdir. Dolayısıyla 
başta yargı kurumlarına olmak üzere 
tüm devlet bünyesindeki yapılara ve özel 
sektöre yönelik yapılan operasyonlar, tu-
tuklamalar, cumhuriyetin kuruluşundan 
itibaren yuvalanmış İngiliz yanlısı hedefle-
ri zayıflatmaya, etkisizleştirmeye yönelik 
girişilen bir çabadır.

Cuntacıların açık laiklik bildirisi Türki-
ye Müslümanlarının duygularını ajite et-
miştir. Hain 15 Temmuz darbe girişimine 
karşı Müslüman halkın “abdest alarak” 
meydanlara çıkması, “Ya Allah, bismillah, 
Allahu Ekber” sloganları atarak sokakla-
rı doldurması, “salavatlarla, tekbirlerle” 
tanklara karşı gelmesi AK Parti iktidarı 
tarafından “laik rejimin bekası” açısından 
bir sorun olarak görülüp, darbe girişimi 

sonrası yapılan tüm etkinliklere “demok-
rasi” kılıfı giydirilmiştir. 

Fedakâr halkımız; demokrasi için mi, 
laiklik için mi, küfür sistemi için mi canla-
rını feda etti? 

Sonuç olarak olaylar, acı vericidir. 
Çünkü akan kanlar, İngiliz ya da Ame-
rikan kanları değil, Müslümanların kan-
larıdır. Yıkılan havaalanları, binalar ve 
meydanlar, Amerika ya da İngiltere değil, 
bizim ülkemizin hava alanları, binaları ve 
meydanlarıdır. Böylece diğerlerinde ol-
duğu gibi bu darbe girişiminin de her saa-
ti, ülkemiz ve halkımız için zifiri karanlıktır.

AK Parti Yargısı

Bu darbe girişimi cumhuriyet tarihi 
için de bir milat niteliği taşımaktadır. Zira 
o tarihten sonra AK Parti hükümeti, baş-
ta yargı olmak üzere tüm devlet kurum-
larından “FETÖ” iddiasıyla kendisine mu-
halif  görüşte olan tüm kesimlere yönelik 
ciddi bir taarruz başlattı. AK Parti hükü-
meti, oluşan darbe atmosferi içerisinde 
ipleri eline geçirebilmek adına “ordu, 
yargı ve emniyet” üçgeninde yapısal de-
ğişikliklere gitti. AK Parti iktidarı, yargı ile 
alakalı tüm günahları “FETÖ” yargısının 
üzerine yıkarken, “FETÖ”nün verdiği ce-
zaları AK Parti yargısı onamaya devam 
ediyor. “FETÖ”nün yuvalandığı Yargıtay 
9. Ceza Dairesi kapatıldı. 9. Ceza Dai-
resi’nin yürüttüğü dosyalar Yargıtay 16. 
Ceza Dairesi’ne devredildi. Yukarıda 
belirttiğim Hizb-ut Tahrir davaları kapsa-
mında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin yakla-
şık 500 kişi hakkında vermiş olduğu 1800 
yıllık cezayı, görevi devralan Yargıtay 16. 
Ceza Dairesi’nin onaylamasıyla binlerce 
Müslüman cezalandırılmış, bir o kadar aile 
de çocuklarıyla birlikte mağdur edilmiştir. 

97 yıl önce İstiklal Mahkemeleri’yle 
başlayan “Düşman Ceza Hukuku” uygu-
laması, AK Parti’nin 18 yıllık iktidar geç-
mişine rağmen, yapılan onlarca değişikli-
ğe, çıkarılan yüzlerce KHK’lere rağmen, 
aradan geçen bunca süreye rağmen ilk 
günkü gibi Müslümanlar için hâlen devam 
ediyor. 28 Şubat, Balyoz, Ergenekon ve 
darbe sanıkları “siyasetin müdahalesiyle” 
beraat ederken, bunların sahte delillerle 
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cezaevine attığı mazlumlar, aradan geçen 
bunca yıla rağmen hâlâ cezaevinde. Yüz 
binlerce mağdur ise mahkeme kapıların-
da hak arama ve suçsuzluklarının ispatı 
için hukuk mücadelesini sürdürüyorlar. 
Adalet arayışı, Türkiye’de her kesim için 
değişmeyen bir ihtiyaç. “Hukuk siyasetin 
köpeğidir” sözü, 97 yıldır cumhuriyet 
Türkiye’sinde geçerliliğini hâlâ koruyor. 

İstiklal Mahkemeleri tarafından çıka-
rılan “Hiyanet-i Vataniye” kanunu nor-
malde savaştan kaçan askerler için çı-
karılmış bir kanun olmasına rağmen her 
türlü muhalif  yapı için kullanıldı. Hilâfet 
isteyenler, saltanat isteyenler, Kemalizm 
karşıtı olanlar hep bu yasa çerçevesinde 
mahkûm edildi. Bugün de bu düşünce 
çerçevesinde sözde “terörle mücadele” 
kapsamında Müslümanlar cezalandırıl-
maya devam edilmekledir.

Sonuç olarak: 

Günümüz dünyasında beşerî ideo-
lojiler ve bunların temsil edildiği devlet-
lerde adalet, genellikle “egemenlerin 
adaleti” şeklinde bir mahiyet arz etmiştir. 
Hukuklarını oluştururken her ne kadar 

“ilkeli” ve idealist ifadeler yasa kitapla-
rına konmuşsa da uygulamada siyasi 

konjonktürün ya da olağanüstü hâllerin 
etkisi görülmüştür. Bu sebeple hukukun 
üstünlüğü ilkesini, diline pelesenk etmiş 
yargı erkinin, üstünlerin hukukunun bir 
aracı olduğunu da burada tespit etmek 
gerekir. Zira Türk yargı tarihi, mahkeme 
heyetlerinin kulaklarına fısıldanmış ya da 
sanıklar hakkında başka odalarda kapalı 
kapılar ardında verilmiş nice kararları sa-
dece bir tasdik makamı gibi onayladıkla-
rına da şahittir. Laik demokratik sistemin 
Müslümanlar üzerine tatbik edilmesiyle 
başlayan zulümlerden ne yazık ki hiç ders 
çıkarılmıyor. Özellikle -laik demokratik 
sistemin uygulayıcısı- olarak AK Parti 
iktidarı, zulüm ediyor ve zulmedenlere 
meylediyor. Hâlbuki Allah Subhânehû ve 
Teâlâ şöyle buyuruyor: 

الّنَاُر] ُكُم  َفَتَمّسَ َظلَُموْا  اّلَِذيَن  إِلَى  تَْرَكُنوْا   [َوَل 
“Zulmedenlere meyletmeyin, yok-
sa ateş size de dokunur.”3 

Bugün yeryüzünün hiçbir yerinde Al-
lah’ın hükümleri uygulanmıyor. Yani hak 
değil, batıl olan laiklik ve demokrasi hâ-
kimdir. Müslümanları adalet ve ihsanla si-
yaset edecek, aralarında Allah’ın hüküm-
leri ile hükmedecek, Allah yolunda on-
larla birlikte omuz omuza cihat edecek, 
bu dünyada izzet, ahirette de kurtuluşa 

eriştirecek Râşidî Hilâfet Devleti olsa bu 
zulümler yaşanır mı?  Allah Subhânehû ve 
Teâlâ şöyle buyuruyor:

يََدْيِه] بَْيَن  لَِما  قًا  ُمَصّدِ ِباْلَحّقِ  اْلِكَتاَب  اِلَْيَك   َواَْنَزْلـَنٓا 
َوَل  ُ الّلٰ اَْنَزَل  ِبَمٓا  بَْيَنُهْم  َفاْحُكْم  َعلَْيِه  َوُمَهْيِمنًا  اْلِكَتاِب   ِمَن 
ا َجٓاَءَك ِمَن اْلَحّقِۜ لُِكّلٍ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة ِبْع اَْهَوٓاَءُهْم َعّمَ  تَّتَ
لَِيْبُلَوُكْم َوٰلِكْن  َواِحَدًة  ًة  اُّمَ لََجَعلَُكْم   ُ الّلٰ َشٓاَء  َولَْو   َوِمْنَهاجًاۜ 
ِ َمْرِجُعُكْم َج۪ميعًا ٰاٰتيُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِتۜ اِلَى الّلٰ  ۪في َمٓا 
تَْخَتِلُفونَۙ ۪فيِه  ُكْنُتْم  ِبَما  ُئُكْم   (!Rasulüm)“ [َفُيَنّبِ
Sana da kendisinden önceki kitap-
ları tasdik edici ve onları koruyucu 
olarak bu kitabı hak ile indirdik. 
Artık aralarında Allah’ın indirdiği 
ile hükmet. Sana gelen bu gerçe-
ği bırakıp da onların isteklerine 
uyma. Her birinize bir şeriat ve bir 
yol, yöntem verdik. Allah dileseydi 
sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat 
size verdikleriyle sizi denemek 
istedi. Öyleyse hayırlı işlerde bir-
birinizle yarışın. Hepinizin dönü-
şü Allah’adır. Allah size hakkında 
ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber 
verecektir.”4

3   Hud Suresi 113
4   Maide Suresi 48

AK Parti iktidarı, yargı ile alakalı tüm günahları 
“FETÖ” yargısının üzerine yıkarken, “FETÖ”nün 

verdiği cezaları AK Parti yargısı onamaya devam ediyor.
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İslâm ümmetinin son yüz yılını mer-
cek altına aldığımızda görürüz ki 
en derin izi bırakan hadise Türkiye 

topraklarında cumhuriyetin kurulması 
olmuştur. Çünkü cumhuriyet rejimi ken-
disinden önce kaldırılan saltanatın bir 
sonucu, kendisinden sonra ilga edilecek 
Hilâfet’in de müsebbibi olmuştur. Bu sü-
reç topyekûn olarak İslâm coğrafyasını 
derinden etkilemiştir. Yeryüzü İslâm’ın 
hükümlerinden koparılmış, Müslümanlar 
tespih taneleri gibi savrulmuş, anarşi ve 
istikrarsızlık İslâm coğrafyasının makus 
talihi hâline gelmiştir. Toprakları işgal, 
zihinleri ise istila edilme sürecine girmiş-
tir. Kendilerine sıcak bir el uzatıp, onları 

uçurumun kenarından çekip çıkaracak 
bir kimse kalmamıştır. Hakları ve hukuk-
ları artık Batılı kâfirlerin elinde oyuncak 
gibi kullanılmaya başlanmıştır. Fikirleri 
zehre bulanmış, kavramları tahrif  edilmiş, 
davranışları taklit ile kuşanmıştır. Güven-
leri korkuya evrilmiş, huzurları kaos ve 
kargaşaya dönüşmüştür. Nesilleri ve 
ekinleri ifsada bulanmış, verimli arazileri 
çöle çevrilmiştir. Gençlik, hedeflerinden 
sapmış, dünyalık peşinde koşan insanlar 
artmıştır. Ahlak, hayâ, iffet ve izzet kav-
ramları Müslümanların kimliklerinden 
sıyrılarak içi dışına çıkarılmıştır. Böylece 
bir ümmet kapitalizmin kısır döngüsü 
içinde debelenip durmaktadır. 

Esasen Müslümanlar birçok badire-
ler atlattı, kötü günler geçirdi, fakat hep-
sinin üstesinden gelebildi. Çünkü onlar 
kendisinden hükümlerin fışkırdığı akli 
bir akideye iman ediyorlardı. Sorunların 
çözüm kaynağı olan bu akide İslâm’dı. 
Fakat sorunu çözen mecralar değişin-
ce problemler Müslümanların boynuna 
üst üste ilmeklendi. Fakat öyle bir ilmek 
vardı ki eğer çözülemezse kördüğüm 
olacaktı. Ve maalesef Batı bu hassas 
noktamızı çok iyi biliyordu. Çünkü bu-
rada açılacak bir gedik koskoca bir çınarı 
yerle yeksan etmeye yeterdi. O gedik 
açılacak yer şüphesiz “aile” idi. Aile mef-
humunu yok ettikten sonra bütün prob-
lemler zincirleme ve kördüğüm şeklinde 
İslâm ümmetinin gündemine girecekti.

CUMHURİYETİN
HİLÂFET DIŞINDA YIKTIĞI
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CUMHURİYETİN HİLÂFET DIŞINDA YIKTIĞI BAŞKA BİR KALE “AİLE”

İşte Cumhuriyet, İslâm Hilâfeti’nin 
enkazı üzerinde çağdaşlaşma ve Ba-
tılılaşma adı altında yeni Türkiye’nin 
omurgasını bu hedefle oluşturuyordu: 
Aileyi parçalamak! Bu fikir cumhuriyetin 
kurucu zihniyetinde en önemli unsur-
du. Çünkü ahlaki mefhumlar Batılılaşma 
önünde engel teşkil ediyordu. Bu duru-
mu yakinen bilen Kazım Karabekir; Pa-
şaların Kavgası adlı eserinde 1923 
yılının ortalarına gelindiğinde An-
kara’da yeni bir havanın esmeye 
başladığından söz eder: “İslâmlık 
terakkiye mâni imiş. Halk Fırkası 
lâdini (dinsiz) ve lâahlâki (ahlaksız) 
olmalı imiş!” ve Kazım Karabekir 
Paşa şöyle devam eder: 

“10 Temmuz 1923 Ankara İs-
tasyonu’ndaki kalem-i mahsus 
binasında Fırka nizamnamesini 
müzakereden sonra, Gazi ile yal-
nız kalarak hasbihallere başlamış-
tık: ‘Dini ve namusu olanlar aç 
kalmaya mahkûmdurlar!’ de-
diler. Kendisini Hilâfet ve saltanat 
makamına layık gören ve bu hu-
suslarda teşebbüslerde de bulunan, 
din ve namus lehinde türlü sözler 
söyleyen ve hatta hutbe okuyan, 
benim kapalı yerlerde baş açık-
lığımla lâtife eden, fes ve kalpak 
yerine kumaş başlık teklif imi hoş 
görmeyen Mustafa Kemal Paşa, 
benim hayretle baktığımı görünce 
şu izahatı verdi: ‘Dini ve namusu 
olanlar kazanamazlar, fakir 
kalmaya mahkûmdurlar! Böy-
le kimselerle memleketi zen-
ginleştirmek mümkün değildir. 
Bunun için önce din ve na-
mus anlayışını değiştirmeliyiz. 
Partiyi, bunu kabul edenlerle 
kuvvetlendirmeli ve bunları 
çabuk zengin etmeliyiz! Bu suret-
le kalkınma kolay ve çabuk olur.”1 

Bu temel düşünce ahlaki ilerleyişin 
aileden geçtiği kanaatindeydi. Aile hu-
kukunun eski(!) diye tabir ettikleri İslâm 
hukukundan alınıyor olması toplumun 
muasır medeniyetten kopuşu anlamına 
gelecekti. Bu kopuşu durdurmanın tek 

yolu gözü kapalı bir şekilde Batılı ka-
nunların alınması ve uygulanmasıydı. Bu 
sebeple henüz 1 Ocak 1912’de İsviçre 
Medeni Kanunu’nu Avrupa toprakların-
da yürürlüğe girdikten 14 sene sonra 
eksiksiz ve istisnasız bir şekilde benimse-
dik ve uygulamaya koyduk. Türk Medeni 
Kanunu tasarısının hazırlanması için hu-
kukçu milletvekillerinden, öğretim üyele-

ri, yargıç ve avukatlardan oluşan 26 kişi-
lik bir komisyon kuruldu. Bu komisyon, 
İsviçre Medeni Kanunu’nu Türkçe’ye 
çevirdi ve yeni kanun taslağı böylece 
hazırlandı. Taslak, 20 Aralık 1925’de Ba-
kanlar Kurulu’nda konuşulmaya başlandı. 
17 Şubat 1926’da kabul edildi. 4 Nisan 
1926 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanan 

yasa, 6 ay sonra 4 Ekim 1926’de yürür-
lüğe girdi. Aynı komisyon, İsviçre Borç-
lar Yasası’nı Türkçe’ye çevirdi ve tasarı 
hâline getirdi. 22 Nisan 1926’da kabul 
edilerek 8 Mayıs 1926’da yürürlüğe gir-
di. İsviçre Medeni Kanunu Peru, Arna-
vutluk, Çin Halk Cumhuriyeti, Polonya, 
Romanya, Bulgaristan tarafından kısmen 
alınarak kendi medeni kanunlarına uyar-

landı. Bunun yanı sıra, kanunun 
sadece aile hukuku kısmı Letonya, 
Estonya, Litvanya ve Çekoslovak-
ya tarafından kendi yerel hukuk 
sistemlerine dahil edildi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde ise 977 madde 
ve dört ana bölümden oluşan bu 
hukuk manzumesini yaşama iliş-
kin düzenlemeler adı altında kişi 
hukuku, aile hukuku, miras huku-
ku ve eşya hukuku başlıklarıyla bir 
bütün hâlinde Türk Medeni Hu-
kuku’na dahil edildi. 

Avrupa hukuk sisteminden 
“Medeni” ve “Borçlar” yasasını bir 
bütün olarak alan Türkiye, Batı’da 
şaşkınlık uyandırmıştı. Hukukçu 
Sauser Hall “Türkiye’de Avrupa 
Hukukunun Benimsenmesi” adlı 
kitabında “İslâm devletlerinin en 
güçlüsü, bin yıllık geçmişe varan 
töreleri, altı aylık bir sürede yürür-
lükten kaldırıyor. Tarih, hiçbir ülke-
de bu kadar köklü ve ani değişikliği 
örnek gösteremez. Bir ülkede ve bir 
toplum üzerinde yapılmış bundan 
daha cesur bir deneyim yoktur!” 
değerlendirmesinde bulunmuştu. 
Batılı hukukçular laik Cumhuri-
yetin kurulmasından sonra me-
deni hukukun kabul edilmesini en 
büyük devrim olarak nitelendiri-
yorlar! Peki neden? Çünkü İslâm 

toplumu kendi dinamiklerine, ahlaki ve 
insani köklerine bir daha dönme gücünü 
kendinde bulamasın, sömürge hâllerine 
rıza göstersin diye. Zira aile mefhumu-
nu kaybetmiş bir neslin seküler dünyanın 
gereği gibi yaşamaktan daha doğrusu 
savrulmaktan onu kimse kurtaramasın. 
Bu laik ve çağdaş medeni hukuk ne ge-
tirecekti, birkaç madde de inceleyelim: 

Cumhuriyet, İslâm 
Hilâfeti’nin enkazı 

üzerinde çağdaşlaşma 
ve Batılılaşma adı 

altında yeni Türkiye’nin 
omurgasını bu hedefle 
oluşturuyordu: Aileyi 
parçalamak! Bu fikir 
cumhuriyetin kurucu 

zihniyetinde en önemli 
unsurdu. Çünkü ahlaki 
mefhumlar Batılılaşma 

önünde engel teşkil 
ediyordu.



60 Köklü Değişim

Ayasofya ve Hilâfet

•	 Ailede kadın-erkek eşitliği sağ-
landı.

•	 Evlilikte resmî nikâh zorunluluğu 
getirildi.

•	 Tek eşle evlilik esası getirildi.

•	 Kadınlara, istedikleri mesleğe gi-
rebilme hakkı tanındı.

•	 Mahkemelerde tanıklık yapma, 
miras ve boşanma konularında 
kadın-erkek eşit hâle getirildi.

Kulağa ne de hoş geliyor değil mi 
kadın-erkek eşitliği? Büyük oranda kadı-
na pozitif  ayrımcılık getiriyordu medeni 
hukuk ve doğal olarak en çok kadınlar 
üzerinden hedefine yürüyordu adım 
adım… Bu Batı menşeli hükümler ile iç-
timai hayat baltalanmış, kadın-erkek ara-
sındaki görev dağılımı ortadan kalkarak 
vazifeler karışmış, kadınlara ekonomik 
bağımsızlığın verilmesi ile sevgi-saygı-ita-
at kavramları yerini mecburi birlikteliğe 
veya mantık evliliklerine bırakmış, aile 
kurumu bürokrasi mantığıyla işletilir ol-
muştur. Canı sıkılan kadının ayrılabildiği 
ve ayrılması karşılığında kocasından ala-
cağı tazminat ile mükafatlandırıldığı saç-
ma bir düzen kurulmuştur. Bu düzende 
evlatları İslâm ahlakıyla büyütmek, Allah 
korkusu ile yetiştirmek imkânsız hâle 
gelir. Anne-babayı bir arada göremeden 
büyüyen çocukların gelecekte nasıl bir 
aile hedefi olabilir? Kusurlu, problemli 
aile yapılarına şahit olan çocuklar “gemi-
sini kurtaran kaptan” olmak istiyorlar. Bu 
yüzden anne ve babaları yaşlandıklarında 
bakım evlerine gönderiyorlar. Bu şekilde 
hayat içerisindeki fırsatları kaçırmasın, 
kazanımlarını kaybetmesin, rakipleriyle 
eşit bir şekilde yarışsın. Öyle değil mi, 
seküler dünyanın yetiştirdiği fırsatçı bi-
reyler birbirlerini rakip görerek, aslan 
payını almaya çalışmıyor mu? Dolayısıyla 
bu hırs dolu yarışta anne-baba ayak bağı 
olacaksa o bağı kesmenin gerektiğini 
düşünüyor. 10 yılda 15 milyon genci sil 
baştan yarattığını düşünen cumhuriyetin 
kurucuları kadın-erkek arasındaki birlik-
teliği ticari bir ortaklık hâline getiriyorlar. 
Bu şekilde yeni genç nesil evliliği, kariyeri 
önündeki engel olarak görüyor, maddi 

kayıp olarak düşünüyor ve evlenmekten 
imtina ediyor. Akabinde bu cumhuriyetçi 
zihniyet evlilik sözleşmesi adı altında yıkı-
cı bir maddeye daha imza atıyor: “Evlilik 
birliğini eşler beraberce yönetirler.” Bu du-
rum, eşler arası mal paylaşımını zorun-
lu hâle getirmekle kalmıyor, boşanma 
sonrasında erkeğin gelirinin bir kısmına 
el koyarak gasp ediyor. Artık gençlerin 
evlenme istekleri kayboluyor ve onları 
bireysel yaşama özendiriyor.

Aile kavramının altını oyduktan sonra 
aile fertlerine sosyal yardım sunmak za-
ruri olmuştu. Bir yandan yıkarken diğer 
taraftan göstermelik de olsa toparlama-
ya çalışan bakanlıklar kuruldu. Bunların 
görevi kanunların yıktığı aile fertlerini 
teselli etmekti. Bunun için1990 yılında ilk 
kez “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı” kurulmuştu. Bu bakanlık kadı-
na şiddet, aile içi şiddet, aile içi istismar 
gibi konularda çalışma yaparak, bu oran-
ların azalmasına çalışıyordu. Lakin kaş ya-
payım derken göz çıkardılar ve bütün er-
kekleri potansiyel suçlu sayan kanunlara 
imza attılar. Daha önce mağdur olan belli 
orandaki kadınları kurtarmak için bütün 
evli erkeklerin mağduriyetini onayladılar. 
Bu süreç kul yapısı kanun değişiklikleri ile 
oldukça zayiat verdi. Artık bu bakanlığın 
bir kıymeti kalmadı ve yeni bir bakanlığa 
ihtiyaç duyuldu. Bu yüzden “Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı” olarak 2011’de 
yeni bir bakanlık açıldı. Fakat son 10 yıl-
da artan kadın cinayetlerine, çocuk istis-
marlarına ve tecavüz haberlerine engel 
olamadılar. Aksine bu artış toplumda 
güvensizlik, kaos ve mutsuzluk getirdi. 
Çocuk ve gençlerin korunması için aile-
ler artık devletin tedbir paketlerinden 
umudunu keserek kendi yöntemleriyle 
güvenliğini sağlamaya başladı. Çocukları-
nı peşlerinden adım adım izleyen, gözü-
nü kırpmadan onları takip eden ebevey-
nlerin sayısı günden güne arttı. Çünkü 
devlet ahlaki değerleri yok etmiş, İslâmi 
hükümleri kaldırmış, toplum yapısını bo-
zacak her türlü tehdit içeren unsura ku-
cak açmıştı. Bunu da muasır medeniyet 
seviyesine ulaşmak adına, özgürlüklerin 
artması ve insan haklarının korunması 
sloganlarıyla yapmıştı.

Bütün bu çabasının karşılığı olarak 
cumhuriyet rejimi hedefine ulaşmış, Ba-
tılıların ifadesiyle “Kralların bile giremediği 
kale”2 olan aileyi imha etmişti. Türkiye İs-
tatistik Kurumu’nun 2019 yılına ilişkin ev-
lenme ve boşanma istatistikleri bu duru-
mu ifade etmek için yeterli olsa gerek. 
Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin 
sayısı 2018 yılına göre %2,3 azalarak 541 
bin 424’e geriledi. Geçen yıl boşanma 
sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 155 
bin 47’ye yükseldi. Ortalama ilk evlenme 
yaşı, geçen yıl erkekler için 27,9 kadınlar 
için 25 olarak kaydedildi. Böylece evlilik-
te yaş oranı bir önceki yıla göre ortalama 
2,5 arttı. Boşanmaların %36’sı evliliğin ilk 
5 yıllık döneminde, %20,6’sı ise 6-10 yı-
lında gerçekleşti.3

Hâlbuki İslâm’a göre aile Allah ve Ra-
sulü’nün koruduğu bir kale idi. Yani yer-
yüzünde İslâm’ın hükümleri tatbik edili-
yorken kimse aileye el uzatamazdı. Çün-
kü aile toplumun yapı taşıdır, o bozulursa 
toplum bozulur. O yok edilirse nesillerin 
geleceği de yok olur. Ona vurulacak bir 
darbe kadınıyla çocuğuyla genciyle her-
kesi yıkmaya yeter. Onu korumak, yü-
celtmek ise nesilleri, halkları ve dolayısıy-
la devletleri yüceltmek demektir.

Allah Subhânehû ve Teâlâ şirk koşma-
yın dedikten hemen sonra ana-babaya 
iyilik yapmayı emrediyor.

َوِباْلَوالَِدْيِن اِْحَسانًا] ِب۪ه َشْئـًا  ُتْشِرُكوا  َوَل   َ الّلٰ  َواْعُبُدوا 
اْلُقْرٰبى ِذي  َواْلَجاِر  َواْلَمَسا۪كيِن  َواْلَيَتاٰمى  اْلُقْرٰبى   َوِبِذي 
۪بيلِۙ َوَما َملََكْت اِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن الّسَ  َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالّصَ
َفُخوراًۙ ُمْخَتاًل  َكاَن  َمْن  يُِحّبُ  َل   َ الّلٰ اِّنَ  -Al“ [اَْيَمانُُكْمۜ 
lah’a ibadet edin ve O’na hiçbir 
şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, 
akrabaya, yetimlere, yoksullara, 
yakın komşuya, uzak komşuya, 
yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, eli-
nizin altındakilere iyilik edin. Şüp-
hesiz Allah, kibirlenen ve övünen 
kimseleri sevmez.”4

Ve şöyle buyuruyor:

ِب۪ه] ُتْشِرُكوا  اَّلَ  َعلَْيُكْم  َرّبُُكْم  َم  َحّرَ َما  اَْتُل  تََعالَْوا   ُقْل 
 َشْئـًاۜ َوِباْلَوالَِدْيِن اِْحَسانًاۚ َوَل تَْقُتُلٓوا اَْوَلَدُكْم ِمْن اِْماَلٍقۜ نَْحُن
 نَْرُزُقُكْم َواِّيَاُهْمۚ َوَل تَْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَنۚ
يُكْم َوّصٰ ٰذلُِكْم  ِباْلَحّقِۜ  اِّلَ   ُ الّلٰ َم  َحّرَ اّلَ۪تي  الّنَْفَس  تَْقُتُلوا   َوَل 
تَْعِقُلوَن لََعّلَُكْم  -De ki: Gelin, Rabbini“ [ِب۪ه 
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zin size haram kıldığı şeyleri oku-
yayım: O’na hiçbir şeyi ortak koş-
mayın. Anaya babaya iyi davranın. 
Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı 
öldürmeyin. Sizi de onları da biz 
rızıklandırırız. (Zina vb.) çirkin-
liklere, bunların açığına da gizli-
sine de yaklaşmayın. Meşru bir 
hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın 
haram (dokunulmaz) kıldığı canı 
öldürmeyin. İşte size Allah bunu 
emretti ki aklınızı kullanasınız.”5

Peygamber efendimiz SallAllahu Aley-
hi ve Sellem birçok hadislerinde aile mef-
humuna, eşlerin haklarının gözetilmesine 
vurgu yaparak bu kalenin korunması ko-
nusunda yol gösteriyor. 

 Sizin“ [َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ِلَْهِلِه، َوأَنَا َخْيُرُكْم ِلَْهِلي]
en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı 
olanınızdır. Ben de ailesine karşı en 
hayırlı olanınızım.”6

ا] ا َولِِنَسائُِكْم َعلَْيُكْم َحقًّ  أََل إِّنَ لَُكْم َعلَى نَِسائُِكْم َحقًّ
ُكْم َعلَى نَِسائُِكْم أَّلَ يُوِطْئَن ُفُرَشُكْم َمْن تَْكَرُهوَن َوَل ا َحّقُ  َفأَّمَ
ُهّنَ َعلَْيُكْم أَْن ُتْحِسُنوا  يَْأَذّنَ ِفي ُبُيوتُِكْم لَِمْن تَْكَرُهوَن أََل َوَحّقُ
َوَطَعاِمِهّنَ ِكْسَوتِِهّنَ  ِفي  -Dikkat edin! Si“ [إِلَْيِهّنَ 
zin hanımlarınız üzerinde haklarınız 
vardır, hanımlarınızın da sizin üze-
rinde hakları vardır. Sizin hanımları-
nız üzerindeki hakkınız namuslarını 
muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığı-
nız kimseleri evinize almamalarıdır. 
Onların sizin üzerinizdeki hakkı da 
giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce 
karşılamanızdır.”7

َجاِل] الّرِ َشَقائُِق  الّنَِساُء  -Kadınlar, er“ [إِّنََما 
keklerle birlikte bir bütünü tamam-
layan diğer yandır.”8

Peki İslâm bu kaleyi nasıl koruyor, bir-
kaç maddeyle özetleyelim.

1- Her şeyden önce İslâm bugünkü 
kapitalizmin yalanlarla çepeçevre kuşa-
tılmış eşitlik söylemini reddeder. Onları 
taşıyamayacakları yükler ile helak etmez, 
onlara fıtratlarına uygun sorumluluklar 
verir. Erkekler için eşleri ve çocuklarının 
bakımlarını karşılamayı, uzvi ihtiyaçlarını 
temin etmeyi farz kılarken, kadınlar için 
de evlerini yaşanabilir yuvalar hâline ge-
tirmeyi, çocuklarını eğitip, İslâm kültürü-
nü yerleştirmeyi farz kılmıştır. Böylece 

İslâm, herkes için en iyi yapabileceği va-
zifeler tayin etmiştir. Bu kalede kadınlar 
erkeklere bir emanet olarak verilmiştir.

ِعْنَدُكْم] َعَواٌن  ُهّنَ  َفإِّنََما  َخْيًرا  ِبالّنَِساِء  َواْسَتْوُصوا   أََل 
ِبَفاِحَشٍة يَْأتِيَن  أَْن  إِّلَ  َذلَِك  َغْيَر  َشْيًئا  ِمْنُهّنَ  تَْمِلُكوَن   لَْيَس 
َنٍة  .Kadınlara karşı hayırhah olun“ [ُمَبّيِ
Çünkü onlar sizin yanınızda emanet 
gibidirler. Onlara iyi davranmaktan 
başka hakkınız yok, yeter ki onlar 
açık bir çirkinlik işlemesinler.”9

2- İslâm erkek ve kadınlara erken yaş-
larda evlenerek haramdan kaçınmalarını 
ve mutluluklarını çok daha uzun süreler 
paylaşmayı tavsiye etmiştir. Allah Subhâ-
nehû ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ِعَباِدُكْم] ِمْن  الِِحيَن  َوالّصَ ِمنُكْم  اْلَيَاَمى   َوأَنِكُحوا 
َواِسٌع  ُ َوالّلَ َفْضِلِه  ِمن   ُ الّلَ يُْغِنِهُم  ُفَقَراء  يَُكونُوا  إِن   َوإَِمائُِكْم 
-Aranızdaki bekârları, kölele“ [َعِليٌم
rinizden ve cariyelerinizden elve-
rişli olanları evlendirin. Eğer bun-
lar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile 
onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) 
geniş olan ve (her şeyi) bilendir.”10

3- Evlilik hayatı, Allah’ın rızasına ulaş-
tıran bir vesiledir. Çünkü eşler hayırlı 
evlatlar yetiştirdiğinde mükafatlandırılır, 
günahlardan sakınırlar ve salih bir aile 
kurarlarsa Allah da onları rızıklandırır ve 
dinlerinden razı olur.

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmaktadır:

ِق اللَ] َج اْلَعْبُد َفَقِد اْسَتْكَمَل نِْصَف ِديِنِه؛ َفْلَيَتّ  إَِذا تََزَوّ
اْلَباِقي ْصِف  الِنّ  Kişi evlendiği zaman“ [ِفي 
dininin yarısını korumuş olur. Geriye 
kalan yarısı için de Allah’a karşı gel-
mekten sakınsın.”11

4- Neslin devamı, İslâm toplumunun 
bekası için evlilik şarttır. Evlilik dışı ve 
Allah’ın rızasından uzak her bir aile top-
lumun ifsadını hızlandırır. Nitekim Allah 
Subhânehû ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:

ّنَْفٍس] ن  ّمِ َخلََقُكم  اّلَِذي  َرّبَُكُم  اّتَُقوْا  الّنَاُس  أَّيَُها   يَا 
َونَِساء َكِثيًرا  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوبَّثَ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلََق   َواِحَدٍة 
الّلَ  Ey insanlar! Sizi bir tek“ [َواّتَُقوْا 
nefisten yaratan ve ondan da eşini 
yaratan ve ikisinden birçok erkek-
ler ve kadınlar üretip yayan Rabbi-
nizden sakının...”12
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2   Ralph Waldo Emerson
3   http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/evlenme-
ler-azaldi-bosanmalar-artti/1745213
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5   En’âm Suresi 151
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5- İslâm çarpık ilişkilerden, namussuz-
luk ve hayasızlıktan men eder. Erkek ol-
sun kadın olsun birbirlerini harama sevk 
etmekten alıkoyar. Şeytanın vesveseleri 
karşısında fertlerin alması gereken ted-
birleri net bir şekilde ortaya koyar. Allah 
Subhânehû ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم]  ُقل ّلِْلُمْؤِمِنيَن يَُغّضُ
ِبَما يَْصَنُعوَن َ َخِبيٌر  الّلَ إِّنَ  لَُهْم   Mümin“ [َذلَِك أَْزَكى 
erkeklere söyle: Gözlerini haram-
dan sakınsınlar ve ırzlarını koru-
sunlar. Bu, kendileri için daha te-
mizdir. Allah, yaptıklarından şüp-
hesiz haberdardır.”13  

َويَْحَفْظَن] أَْبَصاِرِهّنَ  ِمْن  يَْغُضْضَن  ّلِْلُمْؤِمَناِت   َوُقل 
 :Mümin kadınlara söyle“ [ُفُروَجُهّنَ
Gözlerini haramdan sakınsınlar ve 
ırzlarını korusunlar.”14 

İslâm bu denli koruyor ve gözetiyor-
ken aileyi paramparça eden batıl anlaş-
maları, fasit sözleşmeleri dayatan yöneti-
cilere ne demeli? Kendilerini yerli ve milli 
addedenler bütünüyle ecnebi ürünü olan 
iğrenç kanunları uygularken neyi hedefli-
yorlar? “Cumhuriyet bizim göz bebeğimiz-
dir!” derken cesur davrananlar, aileleri 
korumak için neden korkakça İslâm’ı göz 
ardı ediyorlar? Hilâfet tartışmalarına ‘fit-
ne’ diyenler neden aileyi yıkan projele-
re de ‘fitne’ demezler. İslâmi duygulara 
hitap ederek, toplumu kontrol etmek 
isteyenler, nesiller helak olup gittiğinde 
neyi, nasıl kontrol edecekler? Çok geç 
olmadan bu hatadan dönecek adam gibi 
adamlar yok mu?
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CUMHURİYETLE GELEN 

KADIN MODELİ

Sümeyye Avcı

İdeolojiler toplumsal düzeni sağ-
lamak adına toplumun her kesimi 
için roller belirler. Anne modeli, 

baba modeli, yönetici modeli, tüccar 
modeli, işçi modeli vb. Bu hangi ideoloji 
olursa olsun değişmeyen bir hakikattir 
ve doğaldır. Bununla birlikte zamanın 
ve şartların değişmesiyle belirlenen 
rollerde esastan olmayan cüz’i deği-
şikliklerin olması da doğaldır. Ancak 
sistemsel değişiklikler rol modelleri de 
kökünden değiştirmekte ve yeni bir rol 
model inşa sürecine girilmektedir. Bu 
inşa sürece çoğu zaman sancılı ve zu-
lümlerle dolu geçer. Stalin’in Rusya’sı 
gibi yahut Mustafa Kemal’in Türkiye’si 
gibi… Nitekim bu topraklarda yaşa-
yanlar çok fazla değil yaklaşık yüz yıl 

önce iki ayrı dünya, iki ayrı hayat tarzı, 
iki ayrı rol model ile tanışmak zorunda 
kaldı; Cumhuriyetten önce ve sonra…

Hemen şunu belirtelim ki, İslâm 
coğrafyası geçmişte kuvvetli saldırılara 
maruz kaldı. Hilâfet’in yıkılmasıyla bir-
likte bu coğrafyalarda en şiddetli saldı-
rıya maruz kalan ülke kuşkusuz Türkiye 
olmuştur. Ortadoğu her ne kadar sö-
mürgeci kâfirler tarafından işgal edilip 
işbirlikçiler iş başına getirilmiş olsa da 
halkın ne kılık kıyafetine ne de arala-
rındaki anlaşmazlıkları İslâm hukukuna 
göre çözmesine el uzatmamıştır. Bilakis 
sinsi sömürgeciler onları serbest bırak-
mıştır. Böylece Ortadoğu halkı Hilâfet 
ile birlikte neyi kaybettiğini anlamakta 

zorluk çekmiştir. Zira hayatlarındaki tek 
değişiklik başındaki yöneticilerin kavim-
leri ve isimleri olmuştur. Osmanlı Hilâ-
fet Devleti tarafından yönetilen halklar 
kendi kavimlerinden biri tarafından 
yönetilmeye başlanmıştır. Türkiye’de 
ise durum tam bir trajedidir. Anadolu 
toprakları İngilizlerin ameliyat masası-
dır adeta. Ya da toplum laboratuvarı… 
Artık siz hangisini derseniz deyin. Bir 
toplum adeta beyni yıkanılarak sahip ol-
duğu her şeyden uzaklaştırılmak isten-
miştir. Hiçbir merhamet göstermeden 
Anadolu insanının her şeyine saldırılmış 
neyi varsa elinden alınmak istenmiştir. 
Bu toplum yok edilmiş yerine tamamen 
farklı yeni bir toplum inşa edilmiştir. 
İşte bu inşa sürecinde dikkatler pek 
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tabii kadının üzerindedir. Zira kadın, 
toplumsal değişimin başlıca somut gös-
tergesi, “Devrim”in görünen yüzüdür. 

Bilindiği gibi Cumhuriyet reddi miras 
üzerine bina edilmiştir. Yani Osmanlı 
Hilâfet Devleti’nden kalan her ne var-
sa toptan reddedilmiştir. Yönetim şek-
li, kanunları, kılık kıyafeti, gelenekleri, 
kültürü, alfabesi, mimarisi, sanatı… ak-
lınıza her ne gelirse toptan bir 
reddediş. Hayat boşluk kabul 
etmez kabilinden bu reddedişin 
arkasından kör bir sahiplenme 
gelmiştir. O gün zaten iki kültür 
vardı: Doğu kültürü yani İslâm 
kültürü ve Batı kültürü. İslâm 
kültürünü elinizin tersiyle itince 
geriye Batı kültürü kalmıştır. On-
lar da öyle yaptılar. Her şeylerini 
Batı’dan almaya başladılar. Par-
lamenter sistemi efendileri İngi-
lizlerden, ceza hukukunu daha 
yeni savaştan çıktıkları İtalya’dan, 
medeni kanunu İsviçre’den, ti-
caret kanunlarını Almanya’dan 
“kopyala-yapıştır” şeklinde al-
dılar. Lakin bunlar bir toplumun 
medenileştiğini göstermesi açı-
sından yeterli değildi. Tam ma-
nasıyla tepeden tırnağa onlar gibi 
olunmalıydı. Şapka Kanunu’nun 
amacı işte tam da buydu: tepe-
den tırnağa Batılılar gibi olmak…

Ancak Şapka Kanunu isteni-
len düzeyde bir gelişme sağla-
madı. Zira ayağında çarık başın-
da fötr şapka, bir toplumun me-
denileştiğini değil akıl tutulması 
yaşadığını gösteriyordu. Daha 
çarpıcı bir şey olmalıydı; gören-
lerin, “işte bunlar Avrupalı”, Av-
rupalılarında da “işte bunlar biz-
den” demeleri gerekiyordu. Ve kadın, 
bu rol için biçilmiş kaftandı. Eller kadına 
uzandı… Yüzyıllar boyunca İslâm kültü-
rü ile yaşamış o iffetli kadınlarımıza… 
Her başarılı erkeğin arkasındaki iffetli 
gölgeye… Müslüman kadının başörtü-
süne el uzatan Fransız askerine, alnı-
na kondurduğu mermiyle karşılık ve-
ren Sütçü İmam gibi hocalar; açlıktan 

çekirge yiyerek tam 2,5 yıl boyunca 
Medine’yi İngilizlere karşı savunan Fah-
reddin Paşa gibi komutanlar; “Kudüs’ü, 
fahri kâinat Efendimiz’in ilk kıblesini Os-
manlı da terk ederse gâvura bayramdır. 
Siz, İslâm’ın şeref ini, Osmanlı’nın şanını 
ayaklar altına aldırmayın” diyerek orada 
kalmalarını isteyen komutanın emrine 
icabet eden, ordu terhis edildiği hâlde 

evine dönmeyen, 1982 yılına kadar her 
gün aksatmadan Mescid-i Aksa nöbe-
tine devam eden Onbaşı Hasan gibi 
mücahitler; dükkânına gelen müşteriye 
komşusu siftah etmediği için satış yap-
mayan, komşusuna gönderen, boğazın-
dan haram lokma geçmeyen tüccarlar, 
zanaatkârlar, anneler, babalar yetişti-
ren kadınlarımıza…

Nitekim Cumhuriyet döneminin Ba-
tılılaşma sevdalılarından Celal Nuri İleri 
şöyle diyor: “...Ameliyata yalnız ordudan, 
donanmadan başlamamalıyız. Her şeyden 
evvel kadınlarımızı ıslah etmeliyiz ki onlar da 
çocukları, çocuklar da büyüdüklerinde dev-
leti ve milleti ıslah etsinler. Bir bina yapılaca-
ğı zaman çatıdan başlanmaz. Evvela temel 
kazılır. Kadın, insanlık binasının temelidir”.

Kuşkusuz kadına yönelik ça-
lışmalar öyle bir anda meyvesini 
vermedi. Zira bu uzun soluklu 
bir çalışmaydı. Kısa vadede ise 
hazırda bulunanlar kullanıldı. 
Batı’da eğitim görmüş, aklını ve 
gönlünü Batılılara kaptırmış tip-
ler bu iş için hazırdı. Hiçbir beis 
görmeden kadınlarını Cumhu-
riyetin emrine sundular. Ve tabi 
ki Osmanlı’nın tebaasından olan 
gayrimüslimler. O zamana kadar 
takmak zorunda oldukları başör-
tüsü, çarşafı bir çırpıda çıkartıp 
attılar ve örnek teşkil etmesi açı-
sından piyasaya sürüldüler. 

Pek tabii yeni bir nesil, yeni 
bir eğitim anlayışından geçmek-
tedir. Köy Enstitüleri, Cumhuri-
yet kadını yetiştirmek için ideal 
bir eğitim hamlesiydi. Taşradan 
toplanan zeki kızlar ve erkekler 
bu enstitülerde yatılı olarak ka-
lıyor ve tamamen Batı kültürüne 
dayalı bir şekilde yetiştiriliyorlar-
dı. Burada Kemalizm’in yanında 
fenni ilimleri ve olmazsa olmaz 
vals derslerini de almayı ihmal 
etmiyorlardı. Bu okullardan me-
zun olanlar beyinleri yıkanmış bir 
şekilde köylerine, kasabalarına 
öğretmen olarak atanıyordu. 

Çok ilginçtir ki Türkiye’nin bu giri-
şimci ruhu daha kısa bir süre önce savaş 
hâlinde olduğu Avrupa tarafından takdir 
görmüş ve sonuna kadar desteklenmiş-
tir. Tıpkı Keriman Halis örneğinde ol-
duğu gibi. 1932 “Kâinat Güzeli” seçilen 
Keriman Halis’in güzellik kraliçesi seçil-
mesinin proje olduğu apaçık ortadadır. 
Nitekim jüri başkanının şöyle dediği ifa-
de edilmektedir:

Köy Enstitüleri, 
Cumhuriyet kadını 

yetiştirmek için ideal 
bir eğitim hamlesiydi. 

Taşradan toplanan zeki 
kızlar ve erkekler bu 

enstitülerde yatılı olarak 
kalıyor ve tamamen 

Batı kültürüne dayalı bir 
şekilde yetiştiriliyorlardı. 

Burada Kemalizm’in 
yanında fenni ilimleri 

ve olmazsa olmaz vals 
derslerini de almayı 
ihmal etmiyorlardı.
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“Sayın Jüri üyeleri! Bugün Av-
rupa’nın ve Hıristiyanlığın zaferi-
ni kutluyoruz. 1400 senedir dünya 
üzerinde hâkimiyetini sürdüren İs-
lâmiyet artık bitmiştir. Onu Avru-
pa Hıristiyanları bitirmiştir. Elbette 
Amerika’nın ve Rusya’nın hakkını 
inkâr edemeyiz. Neticede bu ‘Hıris-
tiyanlığın Zaferi’dir. Bir zamanlar 
sokağı bile kafes arkasından seyre-
debilen Müslüman kadınların tem-
silcisi Türk Güzeli Keriman, mayo ile 
aramızdadır. Bu Türk kızını zaferi-
mizin tacı olarak kabul edeceğiz ve 
onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha 
güzeli varmış, yokmuş, bu hiç önem-
li değil... Bu sene güzellik kraliçesi 
seçmiyoruz. Bu sene Hıristiyanlığın 
zaferini kutluyoruz, Avrupa’nın zafe-
rini kutluyoruz... Bir zamanlar Fran-
sa’da oynanan dansa müdahale eden 
Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu, 
işte mayo ve sutyen ile önümüzde-
dir. Kendini bizlere beğendirmek is-
temektedir. Biz de bize uyan bu kızı 
beğendik. Müslümanların geleceği 
böyle olması temennisiyle, Türk gü-
zelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. 
Fakat kadehlerimizi Avrupa’nın bu 
coşkulu zaferi için kaldırıyoruz. “

Bunu abartılı bulabilirsiniz belki, peki 
Keriman Halis podyuma çıktığında in-
sanların hep bir ağızdan tempo tutarak 
“Vive la Mustafa Kemal!/Yaşa Mustafa 
Kemal” diye bağırmalarına ne demeli? 
Güzellik Kraliçesi Keriman Halis mi se-
çildi yoksa Mustafa Kemal mi? Bu coşku-
nun sebebi ne? 

Mustafa Kemal demişken Keriman 
Halis Kâinat güzeli seçildiğinde Musta-
fa Kemal ona övgüler dizmiş ve şöyle 
demişti: 

“Türk ırkının necip (soylu) güzelliğinin 
daima mahfuz olduğunu (korunduğunu) 
gösteren dünya hakemlerinin bu Türk ço-
cuğu üzerindeki hükümlerinden memnu-
nuz. Fakat Keriman Ece, hepimiz işittiği-
miz gibi söylemiştir ki, o, bütün Türk kız-
larının en güzeli olduğu iddiasında değildir. 
Bu güzel Türk kızımız, ırkının kendi mev-
cudiyetinde tabiî olarak tecelli ettirdiği gü-

zelliğini dünyaya, dünya hakemlerinin tas-
dikiyle tanıttırmış olmakla elbette kendini 
memnun ve bahtiyar addetmekte haklıdır. 
Türk milleti, bu güzel çocuğunu şüphesiz 
samimiyetle tebrik eder. Cumhuriyet gaze-
tesi bu meselede Türk ırkının diğer dünya 
milletleri içinde mümtaz (seçkin) olan asil 
güzelliğini göstermek teşebbüsünü takip 
etmiş ve bunu dünya nazarında (gözünde) 
muvaffakiyetle (başarıyla) intaç eylemiştir 
(sonuçlandırmıştır). Ondan dolayı bittabi 
bu vesile ile de takdir ve tebriklerimize hak 
kazanmıştır. Ayrıca şunu da ilave edeyim 
ki, Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı oldu-
ğunu tarihî olarak bildiğim için, Türk kızla-
rından birinin Dünya güzeli intihap edilmiş 
(seçilmiş) olmasını çok tabiî buldum.” 

Yalan, dolan, sahtekârlık Cumhuri-
yetin her bir köşesini zapt etmiş olduğu 
gerçeğiyle işte bir kez daha karşılaştık. 
Zira Keriman Halis, anne-baba Çerkez 
bir aileden gelen Çerkez kızıdır. Muhte-
melen bir nesil öncesi Türkçeyi dahi ko-
nuşamıyordur. Olsun! Türk ırkının dün-
yanın en güzel ırkı olduğunu ispatladı ya 
gerisinin ne önemi var, öyle değil mi?

Cumhuriyet kadını doğal, kendiliğin-
den oluşmuş bir kadın tiplemesi değildir. 
Bilakis yapay oluşturulmuştur. Okullar-
da, sokaklarda, gazete manşetlerinde, 
resmî kurumlarda, balolarda…

Vakit ilerledikçe rol model de za-
manla birlikte değişti. Cumhuriyet kadı-
nı Batı kadını ile uyumlu bir şekilde fark-
lılaştı ve başkalaştı…

Tam da burada sizlere farklılaşan Cum-
huriyet kadınından ve tabii ki ideal Müs-
lüman kadından bahsetmek istiyorum.

Bütün kadınlar fıtrat gereği eşit şekil-
de yaratılmıştır. Hiçbiri diğerinden farklı 
veya üstün değildir. Onu farklı kılan ve 
davranışlarını şekillendiren tek şey zih-
niyetidir. Sahip olduğu fikirlere göre 
giyinir, konuşur ve bir takım ameller 
sergiler. Yani sahip olduğu fikirlere göre 
cesaretlidir, korkaktır, atılgandır veya 
çalışkandır. Onu iyi yapan da zihniyeti-
dir, kötü yapan da. Yine o zihniyeti ile 
güzelleşir veya çirkinleşir. 

Her iki kadında üzülür, ağlar, sevinir. 
İkisi de yer, içer. Ama ikisini birbirinden 
ayıran tek şey hayata olan bakış açıla-
rıdır. Bu bağlamda ikisi de üzülür ama 
üzüntü sebepleri farklıdır. İkisi de yer, 
içer, çalışır ama ölçüleri farklıdır.

Bugünün Cumhuriyet kadını evliliği 
gönül eğlendirdikten, istediği kişilerle 
dost hayatı sürdürdükten sonra gerçek-
leştirmesi gereken bir olgu olarak görür. 
Kendi deyimleri ile “hayatı yaşadıktan 
sonra”… Kocaya itaati gericilik, gelenek-
sel bir sapkınlık ve eşitsizlik olarak görür. 
Çocuk sahibi olmayı olabildiğince erte-
ler, çünkü çocuk onun için hayatı yaşa-
ma hususunda büyük engeldir. Kariyer 
sahibi olmak onun için daha önemlidir. 
Giyimi, bulunduğu ortamlar, yediği, içtiği 
hepsi hevasına, hevası da içinde bulun-
duğu hayata göredir. Ahiretini hesaba 
katmadan sadece bu dünya için yaşar. 
Onun için Allah’ın kendisi hakkında ne 
düşündüğünün pek de önemi yoktur. 
Önemli olan insanların onun hakkında 
ne düşündüğü, nasıl bir gözle baktığıdır. 

Cumhuriyet kadını açık giyinmeyi, 
anne, baba, abi ve kocanın sözünü dinle-
memeyi, kapalı mekânlarda yabancı er-
keklerle bir arada olmayı, dilediği erkek-
le nikâhsız beraber olmayı, yine nikâhsız 
çocuk doğurmayı, -bir adım daha ileri 
gidersek- eşcinsel olmayı vb. aklınıza 
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gelecek tüm çirkeflikleri özgürlük ve 
çağdaşlık olarak görür. Oysa değerlerini 
aldığı Batılılar, kadınları öyle değersiz gö-
rüyorlardı ki, kadınların neden yaratıldı-
ğını araştırmaya koyulmuşlardı. Çünkü 
onların gözünde “bu kadar değersiz ve 
bir işe yaramayan bir varlığı Allah neden 
yaratır” akılları almıyordu.

Ünlü Filozof Eflatun kadını, “kadın 
orta maldır ve herkes dilediği gibi kullana-
bilir” sözü tarihlerinde kadına olan bakış 
açısını ortaya koymaktadır. Aslında bu-
gün de kadına olan bakış açısı hiç değiş-
medi. Bugün kadın hâlen bir meta gibi 
kullanılmakta. Değişen tek şey kullanılan 
terimler aslında…

Müslüman kadın ise, hevasına göre 
değil, Allah’ın nizamı doğrultusunda ya-
şar. Annelik vasfı onun için her şeyden 
önce gelir. Çocuklarını İslâm’a göre eği-
tir. Okur, çalışır, eğitim alır, meslek sahibi 
olur, ticaret yapar ama tüm bunları Al-
lah’ın kendisi için belirlediği ölçü ve düzen 
doğrultusunda yapar. Kocasına Allah’ın 
emrettiği alanlarda itaat eder ama bunu 
dahi Allah’ın bir emri olduğu için yapar. 

Müslüman kadın kocasına emanet 
edilirken, hiçbir işe yaramadığı veya be-
ceriksiz olduğu için değil, korunması ge-
reken değer (mesela eşsiz bir pırlanta) 
olduğu için emanet edilmiştir. “Emanet” 
kavramı altında derin bir anlam yattığı-
nı bilmemiz gerekir. Kadını erkeğin malı 
yapan Batı kültürü ile taban tabana zıt 
bir kavramdır aslında kanının emanet 
olması. Zira emanet hükümleri ile, kişi-
nin sahip olduğu mal ile alakalı hükümler 
birbirinden farklıdır. Kişi sahip olduğu 
bir malda istediği şekilde tasarrufta bu-
lunabilir. Ancak kendisine emanet edilen 
bir malda, aynı tasarruf yetkisi yoktur. 
Ancak ve ancak emanet edenin kendisi-
ne çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde, o 
mal hakkında tasarrufta bulunabilir. Ka-
dın, Allah’ın emanetidir! Kadınlara yöne-
lik davranışların sınırlarını da Allah belir-
lemiştir. Bu ne kadar mükemmel bir den-
gedir! Ne muazzam bir yardımlaşmadır! 
Keşke bunun farkında olabilselerdi…

Cumhuriyet kadını - Müslüman kadın 
ayrımı yaptığımızda sanki Cumhuriyet 
kadınları Müslüman değilmiş gibi algılan-
masın. Elbette Cumhuriyet kadınları da 
Müslüman kadınlardan oluşuyor fakat 
yaşam tarzlarını Batılılardan aldıkları için 
onlar gibi yaşıyorlar, onlar gibi düşünü-
yorlar. Yani örümceğin tuzağına düşmüş 
zavallı kadınlardır onlar. Şöyle ki: 

Batı, Müslüman kadını ezilen, hor gö-
rülen, şiddete maruz kalan, hiçbir hakka 
sahip olmayan, özgür olmayan, eğitim-
siz, cahil ve “kurtarılması gereken” bir 
kadın olarak gösterdi. Pek tabii kurtarıcı 
da kendisiydi. Kadına yönelik her şey bu 
mizansenin bir parçası olarak medyatik-
leştirildi. İşte bu tuzakların en şiddetli-
siydi. İnanan inandı ve inandığı şeyi diğer 
insanlara taşıdı. Böylece örümceğin ağı 
gün geçtikçe büyüdü, büyüdü, büyüdü…

Bugün “İstanbul Sözleşmesi”ni konu-
şuyorsak, ona sımsıkı sarılanları görü-
yorsak örümceğin ağının ulaştığı boyut-
ları da görmüş oluyoruz demektir. 

Batı kültürünü örümcek ağına ben-
zetmek teşbihlerin en hakikatlisidir. Al-
lah Subhanehu ve Teâlâ’nın bize öğrettiği 
bir teşbihtir. Örümceğin salgılamış oldu-
ğu ip kuvvetli bir iptir ama o iple oluş-

turduğu ağ en zayıf ağdır. İşte kendi için-
de böyle bir çelişkiyi barındırmaktadır. 
Güçlü gibi görünen zayıf…

Batı kültürü de aynı örümcek ağı gi-
bidir. Baktığınızda güçlü gibi görürsünüz 
ancak onun yıkılışı o kadar kolaydır ki 
sadece üflemek gerekir. 

Günümüzde kadına yönelik şiddet, 
cinsel istismar, aşağılanma kapitalist siste-
min bir parçası hâline gelmiştir. Onurlar 
zedelenmiş, kadın aşağılanmıştır. İbre ar-
tık kapitalizmin sonunu göstermektedir. 
Onun yıkılışıyla birlikte kapitalist tuzak-
lara düşen kadınlar da hakikati görecek-
lerdir. İşte o zaman özgürlüğün “dilediğini 
yapabilme” değil de, gökleri ve yeri yok-
tan var eden Allah Subhanehu ve Teâlâ’ya 
kendi rızasıyla, kendi aklıyla iman etmek 
ve O Subhanehu’nun hükümlerine tâbi 
olmak olduğunu da göreceklerdir. 

O hâlde söyleyin: şimdi bu örümce-
ğin ağına kim üfleyecek? 

CUMHURİYETLE GELEN KADIN MODELİ

Günümüzde kadına yönelik şiddet, 
cinsel istismar, aşağılanma 

kapitalist sistemin bir parçası 
hâline gelmiştir. Onurlar 

zedelenmiş, kadın aşağılanmıştır. 
İbre artık kapitalizmin sonunu 
göstermektedir. Onun yıkılışıyla 

birlikte kapitalist tuzaklara düşen 
kadınlar da hakikati göreceklerdir.
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TÜRKİYE, DEĞİŞEN YENİ DÜNYA
DÜZENİNE NE İLE GİRECEK? 

CUMHURİYET Mİ 
HİLÂFET Mİ?

Cahit Toprak
cahittoprak2@hotmail.com

“Allah’ın izniyle korona virüsle savaşı 
kazanacağız. Ardından da yeni bir dün-
ya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu 
sebeple salgın sonrası dönem için hazırlık 
yapmalıyız.”

Bu sözler Türkiye Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’a ait. Burada bahsi 
edilen vakıanın özelde Türkiye, 

genelde ise tüm İslâm ümmeti için mu-
kadder olacağı varsayımından hareketle 

“yeni dünya düzeni” kavramından kas-
tedilenin ne olduğu belirsizliğini koru-
maktadır. Salgın sonrası dönem ile salgın 
öncesi dönem arasında nasıl bir değişim 
ve dönüşümün yaşanacağı, hangi esaslar 
üzerinde sistemlerin revize edileceği, bu 

inovasyonun İslâm ümmetine fayda mı 
yoksa zarar mı getireceği, kimi heterojen 
devletlerin (Irak-Sudan-Lübnan-Suriye) 
bu süreçten nasıl çıkacağı muğlak sorular 
arasında yer almaktadır. 

Her ne kadar “temassız dış ticaret”, 
“çok modlu taşımacılık”, “sağlıkta dönü-
şüm”, “ülkeler arası dayanışma esasları”, 

“ekonomik sistemlerin yeniden dizayn 
edilmesi” gibi üzerinde spekülasyonların 
yapıldığı alanlarda yoğunlaşsa da vakıanın 
tüm bunlardan çok daha kapsamlı ve çok 
daha geniş yelpazede değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. Konu bu yönüy-
le farklı açılardan ele alınmalıdır.

Yeni dünya düzenine Türkiye ne 
ile girecek?

Son yüzyılda devletlerin politik ve 
ekonomik ilişkilerinin esasını teşkil eden 
kapitalist ideoloji, devletlerarasındaki 
ilişkileri de güç esasına göre dizayn et-
miş görünüyor. Bu devletler, iç ve dış si-
yasette bağımsız gibi görünse de “derin 
güçler” adı verilen bir kısım araçlarla söz 
sahibi sömürgeci devletlerin güdümünde 
muayyen ve tahdit edilmiş bir esasa göre 
seyretmektedirler. Bu yönüyle sömür-
geci devletlere bağlı olan “uşak devlet” 
profiline sahip bu devletler, salt kendi 
imkânlarıyla “razı olmadıkları sistemlere 
alternatif ” sitemler oluşturamaz, ilgili ça-



67Suskunluğun Kırılma Noktası

TÜRKİYE, DEĞİŞEN YENİ DÜNYA DÜZENİNE NE İLE GİRECEK? CUMHURİYET Mİ HİLÂFET Mİ?

lışmaları yürütemez, itiraz edemez ve 
yeniye dair planlama yapamazlar. Zira 
tüm bu işleri, layıkıyla kendilerince sö-
mürüldükleri devletler yapmaktadırlar. 

Kısmi çözümler de sunamazlar. Ör-
neğin Erdoğan’ın “Krizin çözümü İslâm 
İktisadıdır!” sanal söylemi buna örnek 
verilebilir. Hakikat şu ki korona sonra-
sı iktisadi bunalımın gerçek çıkış yolu 
ancak İslâm’ın iktisadi sistemini 
uygulamakla mümkündür. Erdo-
ğan’ın bu sözü doğru ve yerinde 
bir sözdür. Ancak tüm iktisadi 
esaslarını kapitalist devletlerin 
zayıf  ve çöküş hâlindeki para sis-
temlerine entegre etmiş olan bir 
ülke olmamız yönüyle, bu kısmi 
çözüm önerisi politik ve sloganik 
bir cümle olmaktan öte geçme-
miştir. Nasıl olsun ki! Sistemin 
tüm çarkları kapitalist esasa da-
yalı iken, ekonomisinin altın esa-
sına dayalı İslâmi sistem olması 
beklenebilir mi! 

Daha da ötesi korona gerek-
çesiyle “dijital ve sanal para”ya 
yönelik geliştirilmesi düşünülen 
yeni ihtiyaç tanımlamaları, çipli 
ve sanal alışveriş uygulamaları, 
insani ve sosyal ilişkilerde daha 
derin pratik sonuçlar doğura-
caktır. Bu da sürekli izlenen ve 
kontrol edilen, toplumsal ihtiyaç 
ve bu ihtiyaçlara kısa sürede ce-
vap verecek olan kapitalist ser-
mayedarların şirket portföyle-
rinde çeşitlilik oluşturacak ve arz 
talep dengesinin zaman içinde 
kapitalist sistemin lehine dön-
mesine yol açacaktır. Bu yönüyle 
dolar başta olmak üzere sömür-
gecilerin para sistemlerine bü-
tünleşmiş ticari taahhütlere son 
verilmediği müddetçe Türkiye’nin “yeni 
sistem” söylemleri çok güdük kalacaktır. 
Amerika-Çin geriliminden beslenen bir 
ekonomik kırılganlık güçlü sloganlarla 
düzeltilemeyecek kadar kaypak kalmaya 
devam edecektir.

Eğitim sisteminde ise korona sonra-
sı süreçle alakalı olarak geliştirilen yeni 

eğitim planı “bireye özel sanal eğitim” 
söylemleri ile şekillenmeye başlayacak. 
Oysa mesele pedagojik veya androgojik 
eğitim modelleri değil, eğitim sisteminin 
üzerine oturtulduğu kültürel kaynaklar 
ve sağlıklı bilgi sorunu, müfredat sorunu-
dur. Nitekim son yüzyıldır özellikle Tür-
kiye’nin Batı’ya endeksli eğitim sistemi 
Müslümanları hümanist, bencil ve hırslı 
bireylere dönüştürmüştür.

Başta ekonomi olmak üzere eğitim, 
sağlık, sosyal ve siyasal düzen güdüm-
lü ve entegre olduğu müddetçe “yeni 
sistem” ile kastedilen şeyin kapitalist 
dünyanın bir çarkı olmanın ötesine gide-
meyeceği aşikârdır. Özellikle de bu ül-
kede iktidar sahiplerinin cumhuriyet ve 
demokrasi sevdası bitmediği sürece bu 
vahim hâl son bulmayacaktır.

Rejimin cumhuriyet karnesi, bu 
ümmeti yeni sistem arayışına it-
melidir

Erdoğan’ın “Cumhuriyet bir kopuş 
değil bir devamlılık ve yeni bir başlangıç-
tır.” sözü cumhuriyetin Müslümanlara 
yaşattığı son yüzyıldaki derin hasarı ve 
acıları görmezden gelen zihniyet adına 
söylenmiş- dahası zımnen Müslümanlar 
adına söylenmiş- çok acı bir sözdür. Oy-

saki cumhuriyet, kurulduğu gün-
den bugüne değin Türkiye’de 
Müslümanlara yönelik kültürel, 
ekonomik ve siyasi sömürünün 
bir aracı olmuştur. Cumhuriye-
tin ilk yıllarında Şer’iye, Evkaf 
ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 
vekillikleri kaldırılmak suretiyle 
medreselerin kapısına kilit vu-
rulmuş, problemleri şeriata göre 
fasl eden Şer’iye mahkemeleri 
kapatılmakla da Batı hadaratın-
dan kaynaklı kanunların ülkede 
hükümferma olmasına zemin 
hazırlanmıştır. Tevhit-i Tedrisat 
Kanunu uygulanarak tek tip ve 
Batı kültürüne entegre edilen 
laik eğitim zorla uygulama saha-
sına konulmuştur. Bu ümmetin 
İslâm’la bağını koparmak adına 
Arap alfabesi re’f edilmiş ve yeri-
ne doğu Avrupa’dan devşirilmiş 
Latin alfabesi getirilmiştir. Bütün 
bunlar Müslümanların faydasına 
mıydı? Bütün bu uygulamalar, İs-
lâm’dan kopuş değil miydi? 

Şapka kanunu ile İskilipli Atıf 
hocaları asan bu zihniyet değil 
miydi? AK Parti sözcüsü Ömer 
Çelik’in ifadesiyle göz bebe-
ği olan bu cumhuriyet sistemi, 
Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile 
İstiklal Mahkemeleri’nde bin-

lerce âlimi asmadı mı? Takrir-i Sükûn 
Kanunu ile sükûneti korumak ön ge-
rekçesiyle, bu jakoben ve dayatmacı 
zihniyete reddiye yazanlar ömür boyu 
cezaevlerine hapsedilmedi mi? Verilen 
kararların çoğu “sanıkların idamına ta-
nıkların bilahare dinlenmesine” cümlesiyle 
bitiyordu. Hâl böyle iken cumhuriyetin 

“kazanım” olduğunu kim iddia edebilir?

Başta ekonomi olmak 
üzere eğitim, sağlık, 

sosyal ve siyasal düzen 
güdümlü ve entegre 

olduğu müddetçe “yeni 
sistem” ile kastedilen 

şeyin kapitalist dünyanın 
bir çarkı olmanın ötesine 
gidemeyeceği aşikârdır. 
Özellikle de bu ülkede 

iktidar sahiplerinin 
cumhuriyet ve demokrasi 

sevdası bitmediği 
sürece bu vahim hâl son 

bulmayacaktır.
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Dolayısıyla son yüzyılda Ceza ve Me-
deni Kanun gibi içtimai alanda toplumun 
esasi iki ana sütun, bize ve kültürümüze 
uzak Batı’dan ihdas edilmiş küfür kanun-
larıydı. Bugüne gelindiğinde ise aynı zih-
niyet sahiplerinin bu fasit nizamı canla, 
başla uygulamaya çalıştıklarını üzülerek 
ifade edelim. 

Yeni dünya düzeni ve Türki-
ye’nin rolü

Şimdi asıl soru şu; hâlihazırda iktidarı 
elinde bulunduran ve laik cumhuriyetin 
tüm esaslarını bu coğrafyada Müslü-
manlara tatbik eden AK Parti yönetimi 
korona sonrası yeni dünya düzenine 
hangi proje ile çıkabilir sizce? Korona 
sonrası için şimdiden Avrupa Birliği’nin 
birlik dinamikleri sorgulanırken, NATO 
denilen tetikçi silahlı gücün varlığı ve 
kalıcılığı tartışılırken, küresel kurum ve 
kuruluşların işlevsizleştiğinden bahsedi-
lirken, sözde evrensel hukuk normları-
nın revize edilmesi, ulus devletçiklerin 
kapalı kutuya dönüşeceğinden söz eden 
dünyaya hangi yeni ve güçlü sistemle çı-
kacağız? Asıl sorun budur?

Türkiye’nin korona sonrası tek 
şansı ve yeni dünya düzeni “Hilâfet”

• Irkçılığın Panzehri: Tek Ümmet

Bütün dünyada ırkçılığın yaygınlaştığı 
bir süreçten geçiyoruz. Amerikalı siyahi 
George Floyd’un polis tarafından öldü-
rülmesi sonrası tüm eyaletlerde başlayan 
protesto gösterileri daha sonra birçok 
Avrupa ülkesine sıçradı. Etnik kimlikler 
üzerinden toplumun bir kesimine yöne-
lik ötekileştirici devlet politikaları, top-
lumlarda muaveneti ve vahdeti ortadan 
kaldırmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi bu 
sorunsalı yaşamaktadır. Özellikle koro-
na ile birlikte “bencil yaklaşımlar” bu fay 
hatlarını daha da derinleştirmiş ve arada-
ki mesafeleri daha da açmıştır. 

Oysa Râşidî Hilâfet Devleti’nde ise 
“insani yön” daha bariz olduğu için in-
sancıl ve merhametle muamele devlet 
politikası olacaktır. Ne sadece bireyi 
ön plana alan ve toplumu hiçe sayan 
kapitalist devletlerin ne de bireyi yok 

sayan ve devletin bekasını varlık sebe-
bi sayan komünal devletlerin insanlığa 
sunacağı sağlıklı çözümleri yoktur. İslâm 
ideolojisinin tatbik sahasına gelmesiyle 
birlikte “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir.” düsturu ile toplumda 

“kardeşlik” hukuku esas alınacaktır. Gay-
rimüslim olan kimselere ise tebaanın 
fertleri nazarıyla bakılacak ve adaletle 
muamele edilecektir. 

Zira Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. 

اَْلِسَنِتُكْم] َواْخِتاَلُف  َواْلَْرِض  ٰمَواِت  الّسَ َخْلُق  ٰايَاتِ۪ه   َوِمْن 
لِْلَعالِ۪ميَن يَاٍت  َلٰ ٰذلَِك  ۪في  اِّنَ   O’nun“ [َواَْلَوانُِكْمۜ 
(varlığının ve kudretinin) delille-
rinden biri de gökleri ve yeri ya-
ratması, lisanlarınızın ve renkleri-
nizin farklı olmasıdır. Elbette bun-
da bilen ve anlayan kimseler için 
ibretler vardır.”1 

Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem “Hepiniz Âdem’in çocuklarısı-
nız. Âdem ise topraktandır. Herkes 
atalarıyla övünmekten vazgeçsin…”2 
buyurmaktadır.

Yine Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem “Irkçılık davasına kalkışan 
bizden değildir, ırkçılık üzerine sava-
şa girişen de bizden değildir.”3 buyu-
rarak tek bayrak (tevhit bayrağı) altın-
da buluşan toplumların milliyetçi esasa 
göre bir arada bulunamayacağını ifade 
etmektedir.

• Hilâfet’te Hesaplaşma değil 
adalet vardır

Hukuk düzeninin tefessüh etmesi bel-
ki de sistemlerin en büyük yıkım gerek-
çesidir. Halkların devletlerine güvenmesi 
o devletin ayakta kalmasının tek gerek-
çesidir. Güvenin birincil ve en önemli sü-
tunu ise adalettir. Bir beldede adaletsiz-
likten söz ediliyorsa bilinmelidir ki bunun 
sebebi o beldede birbirinin sırtına basa-
rak yükselen, birinin diğerini hiçe sayarak 
yükseldiği ve ötekinin mutsuzluğundan 
mutluluk devşiren zalimlerin olduğu 
gerçeğidir. Zulmün olduğu yerde adam 
kayırma, gelir adaletsizliği, haksız kazanç 
ve adil olmayan yargılama var demektir.

Buyrun dünyaya bakalım… 

Dünya sermayesinden en çok paya 
sahip 380 kişiden sadece 1 kişi tek başı-
na 9 milyon insanı doyurabiliyorken Türk 
parasıyla 1 lira bile tutmayan Malaria 
aşısını yaptıramadığı için günde 2 binden 
fazla Afrikalı insan hayatını kaybediyor. 

Dünya nüfusunun en zengin %20’lik 
kesimi, yer altı ve yer üstü kaynaklarının 
%90’ına hâkim iken, 1.2 milyar insan gün-
de sadece 1 dolar ile geçinmek zorunda! 

FAO (Dünya Tarım Örgütü)’nün 
raporlarına göre dünyada aşırı tüketim 
yaptığı için hastalanıp ölenlerin sayısı, ek-
sik beslenmeden dolayı ölenlerin sayısın-
dan iki kat fazla... Bu söylediğim cümleyi 
tasavvur edebiliyorsunuz değil mi? Türki-
ye’de de durum farklı değil…  

Râşidî Hilâfet Devleti ise [يَُكوَن َل   َكْي 
ِمْنُكْمۜ اْلَْغِنَيٓاِء  بَْيَن   içinizden (Servet)“ [ُدولًَة 
sadece zenginler arasında dönüp 
dolaşan bir şey olmasın diye böy-
le hükmedilmiştir.”4 ayeti mucibince 
kamu mülkiyetine tabi olan malların te-
kelleştirilmesine müsaade edilmediği gibi, 
Müslümanların servet edinmesine mani 

-kamu mülkiyeti sınıfına girmeyen- her 
türlü ticaret de serbest bırakılır. Böylelik-
le ferdî mülkiyete tabi mallardan kazanç 
vesilesi edinilmesine olanak sağlandığı 
gibi, her yıl devlet eliyle zenginlerin zekât 
mallarından fakirlere de dağıtılmak su-
retiyle, zengin ve fakir arasında yaşam 
olanakları açısından oluşacak derin uçu-
ruma da mani olmaktadır… 

Râşidî Hilâfet Devleti’nde insan fıt-
ratına uygun cezai müeyyideler tatbik 
edilmek suretiyle toplumsal huzur ve 
refah garanti altına alınmaktadır. Hırsız-
lık, zina ve cinayet gibi suçlarda dünyada 
mevcut olan sistemler, caydırıcı cezalar 
uygulamadıkları için bu suç oranları gün 
geçtikçe yükselmektedir. Oysaki İslâm, 
tüm bu sorunları esastan ele almış ve 
çözüme kavuşturmuştur. Utanma, piş-
manlık ve fıtri meyiller dikkate alınmak 
suretiyle cezaların türü ve çerçevesi 
toplulukların gözü önünde, şeffaf yargı-
lama ile vuzuha kavuşturulmuştur. Öyle 
ki hırsız için elinin kesileceği korkusuyla 
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ve yakın akrabaların ve toplumun şahit-
liğinde elinin kesileceği utancı ile bu fi-
ili işlememe eğilimi oluşmaktadır. Aynı 
şey zina ve haksız yere işlenmiş cinayet 
fiillerinde de vardır. Hâlbuki kapitalist 
Batı ve onları taklit eden halkı Müslü-
man olan ülkelerde ise her geçen saat 
cinayet, hırsızlık ve zina gibi yüz kızartıcı 
fiiller işlenmektedir. İslâmi yönetim sis-
teminde olduğu gibi caydırıcı kanunlar 
bulunmadığı için ve insanlar işledikleri 
suç oranında mübadil bir ceza almadık-
ları için adeta o fiil, verilecek cezaya na-
zaran daha cazip gelmektedir. Bu da suç 
oranlarını artırmaktadır. Örneğin 100 
bin TL çalan bir birey suçu ispatlansa 
bile çok kısa süre cezaevinde kalmakta 
ve salıverilmektedir. Bu da hırsızlığı kötü 
bir fiil bile olsa onun nazarında adeta ca-
zip bir meslek hâline getirmektedir. İşte 
İslâm ceza hukuku tatbik edildiğinde ise 
tüm bu sorunlar köklü çözüme kavuş-
muş olacaktır. 

İmkân-Olanak ve uluslarara-
sı dengeler açısından Türkiye’nin 
Hilâfet’i kurma potansiyeli

Korona sonrası güçlü bir siyasal sis-
tem arzu ediliyorsa Türkiye’nin bu po-
tansiyele her açıdan müsait bir ülke oldu-
ğu bilinmelidir.

Türkiye yer üstü ve yer altı kaynakları 
açısından güçlü bir ülkedir. Rezerv yö-
nünden, başta bor, bentonit, perlit, man-
yezit, mermer, pomza, feldspat, alçı taşı, 
stronsiyum ve kalsit olmak üzere birçok 
zenginliği bulunmaktadır. Özellikle 3 mil-
yar ton rezerv ile dünya bor ihtiyacının 
%72’sini tek başına karşılamaktadır. Bor 
madeninin nükleer santraller, savunma 
sanayi ve endüstride yaygın bir kullanım 
alanı vardır. Türkiye zengin bor madeni 
varlığı ile bu alanlarda tek başına güçlü bir 
direnç merkezi oluşturabilir.

Türkiye feldispat adı verilen izoform 
bir bileşiğin de %23’ünü elinde bulundu-
ruyor. Peki bu maden ne işe yaramakta-
dır? Özellikle cam ve seramik sanayisinin 
ham maddesi olan bu bileşik önemli bir 
ihracat ürünü olması yönüyle ciddi bir 
ekonomik girdi kaynağıdır.

Türkiye topraklarında bulunan tah-
mini altın miktarı ise 6 bin 500 tondur. 
Oysa bu rezervin sadece pratikte 700 
tonu işlenmiş vaziyettedir. Üstelik siya-
nürle işleme olanağı bulunmadığı için 
yurt dışından Batı şirketlerine %49 his-
se ile satılmış birçok altın yatağı bulun-
maktadır. Eskişehir, Uşak ve İzmir başta 
olmak üzere birçok ilde hâlen Kanada 
şirketlerinin maden arama izinleri bu-
lunmaktadır. Oysa altın bir ülkenin en 
önemli ekonomik değeridir. Bu madenin 
kâfir Batılılara ait şirketlerin ortaklığında 
işletilmesi büyük bir ekonomik kayıptır.

Türkiye’de 860 bin ton kurşun, 2.3 
milyon ton çinko rezervi olduğu da ifa-
de edilmektedir. Kurşun madeni birçok 
nükleer santralde radyasyon engelleyici 
olarak kullanılmaktadır. Maalesef  yine 
Ankara’da ofisleri bulunan Kanada mer-
kezli Pasinex Şirketi gibi şirketler eliyle 
bu madenlerimiz de heba olmaktadır.

Daha sayamayacağımız yer altı kay-
naklarının yanı sıra üç tarafı denizlerle 
çevrili olması da deniz gücü açısından 
birçok avantajı beraberinde getirmekte-
dir. Boğazlar yoluyla her yıl tonlarca yük 
gemisi ve askerî malzemenin de geçiş gü-
zergâhında yer almaktadır. Bu da stratejik 
ve jeopolitik bir üstünlük sağlamaktadır.

Genç nüfusu sayesinde kara gücü ile 
dünyanın sayılı ordularından birine sahip 
olan Türkiye, aynı zamanda coğrafik ve 
iklim özellikleri açısından ise kıtalar arası 
ticaretin de merkezi konumundadır.

İşte tüm bu saydığımız askerî, strate-
jik, yer altı ve yer üstü zengin kaynaklar, 
her açıdan Türkiye’nin elini güçlendir-
mesi gereken unsurlardır. Oysa son yüz 
yıldır Türkiye kaynaklar açısından sömü-
rülmüştür. Stratejik konumu ve jeopolitik 
gücü, Batı’ya ait politik projelere kurban 
edilmiştir. Yer altı kaynakları, uluslararası 
Batılı şirketlerin kullanımına açılmıştır.

Râşidî Hilâfet Devleti bir sistem ola-
rak tatbik edildiğinde tüm bu avantajlar 
ümmetin maslahatı için kullanılacaktır. 
Ne kâfir Batılıların istekleri ne de he-
sapları bu coğrafyada yer bulmayacaktır. 
Kamuya ait tüm mallar devlet tarafından 

1   Rum Suresi 22
2   Tirmizi, Tefsir, Hucurat Suresi
3   Müslim, İmare, 53
4   Haşr Suresi 7
5   Tevbe Suresi 14

TÜRKİYE, DEĞİŞEN YENİ DÜNYA DÜZENİNE NE İLE GİRECEK? CUMHURİYET Mİ HİLÂFET Mİ?

işletilerek halka ekonomik anlamda re-
fah seviyesini yükseltecek bir kaynağa 
dönüşecektir. Stratejik konumu, kâfirle-
rin Müslümanlar üzerindeki hegemon-
yalarına engel olacak bir bent görevi 
görecektir. Askerî gücü Müslümanların 
beldelerinde kan döken kâfir orduların 
korkulu rüyası hâline gelecektir. 

َويَْنُصْرُكْم] َويُْخِزِهْم  ِباَْي۪ديُكْم   ُ الّلٰ ْبُهُم  يَُعّذِ  َقاتُِلوُهْم 
-Onlarla sava“ [َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِم۪نينَۙ
şın ki Allah sizin ellerinizle onları 
cezalandırsın; onları rezil etsin; 
sizi onlara galip kılsın ve mümin 
toplumun kalplerini ferahlatsın.”5

Tüm bu açılardan Türkiye’nin, deği-
şen yeni dünya düzenine Hilâfet ile gir-
mekten başka hiçbir alternatifi yoktur.
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21.  Yüzyilda
H İ L Â F E T 

TARTIŞMALARI

Dr. Abdurrahim Şen
abdurrahimsen@hotmail.com

Ayasofya’nın açılmasının ardın-
dan Hilâfet tartışmaları başla-
dı. Hilâfet’in gündeme geldiği 

tüm zamanların bilindik argümanları bu 
tartışmalar sırasında yine boca edildi. 

Yaşadığımız şehirleri, binaları, gör-
kemli tünelleri, çılgın projeleri yapan, 
planlayan mühendisler olduğu gibi dün-
yaya, hayata, siyasete ve devletlerarası 
siyasi dengelere ve dahi geleceğe bakı-
şımızı şekillendiren algı mühendislerinin 
de olduğu biliyoruz. Bu bağlamda em-
peryalizmin açtığı siperlerde kapitalist 
sömürü ideolojisinin nöbetine yazılan 
güdümlü aydın ve siyasilerin ümmetimi-
zin algılarını şekillendirmek, özgüvenini 
çökertmek için çırpınmalarını, oryan-
talistlerin mutfağında pişirilmiş dema-
gojilerin Hilâfet umutlarını boğmak için 

canhıraş kamuoyuna servis edildiğini 
ümmet olarak izliyoruz. Bu yazıda Hilâ-
fet tartışmalarının bilindik demagojileri 
incelenecek. Özellikle de Aydın Tonga1, 
Taha Akyol2, Tayfun Atay3 beylerin ko-
nuyla ilgili yazıları dikkate alınacak. Yeri 
geldiğinde ayrıntılı bilgi için ilgili kaynak-
lara veya konuyla ilgili yapılmış akademik 
çalışmalara atıfta bulunulacak.

1. Bunca Mezhep Meşrep Var, 
Hilâfet Birleştirici Olamaz! 

Şu memlekette binlerce vakıf, der-
nek, meslek odaları, sivil toplum kurulu-
şu var. 81 ili olan memleketin 86 partisi 
var, sadece meclis içinde 4 parti var. Ve 
bu partiler politik eğilimleri açısından 
birbirine uç kutuplarda olmalarına rağ-
men meclis çatısı altında birleşebiliyor-
lar; onları birleştiren kurumsal bir çatı 

var. Esasında bu sayısız derneği, vakfı, 
meslek odalarını, siyasi partileri birleş-
tiren anayasa ve kanunlardır, özellikle 
siyasi partiler kanunu ve meclis iç tüzü-
ğüdür. Bu partilerin hiçbiri anayasanın 
belirlediği çerçevesinin dışına çıkamaz. 
Özellikle de misakı milli, bayrak, devle-
tin bütünlüğü, niteliği vb. konularda. Her 
daim ittifak hâlindedirler. Demek ki uç 
kutuplarda politik tercihleri olmasına 
rağmen partileri birleştiren hukuktur, 
kanundur, kurumsal anlamda meclis ça-
tısıdır, meclisin iç tüzüğüdür. Partilerin 
üyelerinin bulunduğu meclis alt komis-
yonlarında bir kanun taslağı üzerinde 
görüşmeler sırasında partilerin zaman 
zaman kavga ettiklerini görüyoruz. Ko-
misyonlarda hazırlanan taslakların genel 
kurul görüşmelerinde yine partilerin, 
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koca koca milletvekillerinin yumruklu, 
galiz küfürlü tartışma ve kavgalarına şa-
hit oluyoruz. Ama sonunda ne oluyor? 
İç tüzük gereği ya salt çoğunluk ya da 
2/3 oy oranı ile tasarı/teklif kanunlaşı-
yor ve tüm tartışma ve kavgalar bitiyor. 
İşte en son örneğini Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde gördük. CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu “Başkanlığı kan dökmeden 
getiremezsin!”4 demişti. Düşü-
nün kanlı bıçaklı oldukları bir 
konuda dahi ne oldu? İç tüzük 
işletilerek meclisten referan-
dum kararı çıktı, halka sunuldu 
ve sistem değişti. Müzakere sü-
reçlerinde birbirine uç nokta-
larda duran partiler bir kanun 
teklifinin onaylanması ve resmî 
gazetede yayınlanarak yürür-
lüğe girmesiyle birlikte kanuna 
uymak durumunda kalıyorlar. 
Düşünün “Kan dökmeden getire-
mezsin!” diyen Kılıçdaroğlu dahi 
bugün Cumhurbaşkanlığı siste-
mine tabi bir vatandaş olarak 
yaşamını sürdürüyor. 

Şimdi bu karar mekanizma-
larından yoksun bırakarak birbi-
rine düşürdüğünüz Müslümanla-
rın haline bakarak “Bunca mez-
hep, meşrep farklılığı var, Müslü-
manlar asla birleşemez!” yalanını 
uyduruyorsunuz. Müslümanlara 
dinlerini mi öğretiyorsunuz? Hu-
kukun nasıl üretileceğini (şer’î 
hükmün nasıl istinbat edileceği) 
mi öğretiyorsunuz? Değil siz, 
kıblegâh edindiğiniz Batı, huku-
kun alfabesini bilmezken Müs-
lümanlar dünyaya hukuk nedir, 
hukuk felsefesi ve metodolojisi/
usulü fıkıh nedir, öğretiyorlardı. 
Örneğin bu hukukun en temel 
kaidelerinden birisi “İmamın/
hâkimin/devlet başkanının kararı ih-
tilafı kaldırır.”5 kaidesidir. Bu kaide bir 
İslâmi yönetimde tüm mezheplerden ic-
tihat ehliyetini haiz âlimlerden oluşan bir 
meclis çatısı altında farklı içtihatların ni-
hai noktada karara bağlanacağı iç tüzük 
kuralların belirlenmesi gerektiğini ifade 
eder ve bu görevi devlet başkanına verir.

Dolayısıyla Müslümanların bir görüş 
üzerinde birleşememelerinin nede-
ni dinleri değil, farklı dini görüşlerden 
birinin kanunlaştırılarak yürürlüğe ko-
nulabileceği karar mekanizmalarından 
yoksun bırakan laik sistemlerdir. Bakın 
Müslümanlar birleşebiliyor. Hac bunun 
en somut örneğidir. Ulus devletler suni 

sınırlarla Müslümanları bölmüş olmasına 
rağmen birleşiyorlar. 60 İslâm beldesin-
den belki bir o kadar da diğer ülkelerden 
Müslümanlar Kâbe’de bir tek imamın 
arkasında birleşiyorlar. Namaz ahkâmı 
konusunda mensup oldukları mezhep 
ve meşreplerinin farklı içtihatlarına rağ-
men bir mezhebin mensubu olan Kâbe 

imamının arkasında birleşebiliyorlar. 
Aynı anda tekbir ile namaza başlayabi-
liyor, aynı anda rükû ve secdeye varıyor, 
aynı anda selam veriyorlar. Bütün bun-
lar bir imam sayesinde ve dinin cemaat 
namazıyla ilgili ahkâmına bağlılıkları sa-
yesinde oluyor. Demek ki sorun Müslü-
manlarda veya onların dinlerinde değil, 
bilakis dinlerini kamusal alandan ayıran, 

onları kamu birliğini sağlayacak 
mekanizmalardan mahrum bı-
rakan sistemlerdedir. Hakemi 
olmayan bir maç değil 90 dakika 
9 dakika bile oynanmaz, oyna-
namaz. Sahadan hakemi çekmiş-
siniz, kati sonucu olan kaos ve 
kargaşayı zumlayarak “Şunlara 
bak, şunlara, ikisi bile birleşemi-
yor!” diyorsunuz. Bu şeytanın 
bile aklına gelmez.

2. Araplar Bizi Arkadan 
Vurdu

Hemen şu soruları soralım. 
Antep’i kim işgal etti?  Edirne’yi 
kim işgal etti? İstanbul’u kim işgal 
etti?... Hani bunlar içinde Arap-
lar? Ama siz Antep’i işgal eden 
Fransız’ın laikliğini, Edirne’yi işgal 
eden Yunan’ın demokrasisini, İs-
tanbul’u işgal eden İngiliz’in par-
lamenter sistemini, İslâm belde-
lerini kan gölüne çeviren, kay-
naklarını sömüren Amerika’nın 
başkanlık sistemini aldınız. 

Araplar bizi arkadan vurdu 
ise sizin bütün sistemlerinizi aldı-
ğınız işgalci devletlere karşı Ça-
nakkale’de bizimle omuz omuza 
savaşan ve hayatlarının baharın-
da şehit olup dedelerimizle bu 
topraklarda koyun koyuna yatan 
Şamlı, Halepli, Mekkeli, Medine-
li, Kudüslü, Bağdatlı şehitler kim? 

Ayrıca “biz” diyorsunuz ya o biz 
kimdi? Osmanlı Hilâfet’i değil miydi? 
Yani Şerif Hüseyin İngilizlerle iş tutup 
Hilâfet Devleti’ni arkadan vurmuş-
tu.  Peki, şimdi Hilâfet tartışmalarında 
Hilâfet’i vuranlar kim? İngiliz’in arkadan 
vurduğu ve yıktığı Hilâfet’i kendi öz 
yurdunda istemeyenler kim?

Antep’i kim işgal etti?  
Edirne’yi kim işgal etti? 

İstanbul’u kim işgal 
etti?... Hani bunlar içinde 
Araplar? Ama siz Antep’i 

işgal eden Fransız’ın 
laikliğini, Edirne’yi 

işgal eden Yunan’ın 
demokrasisini, İstanbul’u 

işgal eden İngiliz’in 
parlamenter sistemini, 

İslâm beldelerini 
kan gölüne çeviren, 

kaynaklarını sömüren 
Amerika’nın başkanlık 

sistemini aldınız. 
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3. Şeriat Asma-Kesme

İslâm hukuku hiçbir hukuk sistemi-
nin görmediği bir muameleye uğratı-
larak sadece ceza hukuku bağlamında 
yıllardır tartışma konusu yapılmaktadır. 
Bu tartışmalar Allah’ın şeriatına düş-
manlık besleyen ve Müslüman halkları 
dinlerinden nefret ettirme amacı güden 
güdümlü aydınların yürüttüğü psikolojik 
savaş stratejisinin parçasıdır. Aksi olsay-
dı geçmişte zekât verilecek fakirin bulu-
namadığı ekonomik kalkınmışlık düze-
yine insanları taşıyan şeriatı bu yönüyle 
de konuşurlardı. Evet, ekonomiye dair 
hükümleri sayesinde, üstelik toprağa 
bağımlı basit ekonomilerin olduğu dö-
nemlerde şeriat bu kalkınmayı başardı. 
Hele paha biçilmez madenlerin ekono-
miye kazandırılabildiği bu çağda İslâm 
ekonomik sistemi yürürlükte olsaydı bu 
toprakların insanları dünyanın en mü-
reffeh insanları olurdu. Vergi, elektrik, 
su, doğal gaz vb. giderleri olmazdı. Zira 
İslâm şeriatı madenleri kamunun ortak 
mülkü kabul eder ve özelleştirilmesine 
izin vermez. Dünyada gelir dağılımı den-
gesizliğine neden olan şey, bu servetle-
rin özelleştirme politikaları ile tekel-
leştirilmesidir. Bugün sadece 8 zengin 
dünyanın GSMH’nin yarısına denk bir 
serveti ellerinde toplamışlarsa bu kapi-
talizm sayesindedir. Ve bir kişiye dokuz, 
dokuz kişiye bir dilim veren bu sömürü 
düzenini değiştirme potansiyeline sahip 
sadece İslâm olduğundan, insanlar din-
lerinden nefret edinceye kadar ceza hu-
kuku üzerinden şeytanlaştırma devam 
edecektir, bunu biliyoruz.

Hâlbuki Amerika’da da idam ceza-
sı var. Veya onu bırakın Amerika veya 
Avrupalı sömürgeci devletler hepimizin 
gözleri önünde bitmeyen bir soykırım 
uygulayarak Müslümanlara yıllardır in-
sanlık dışı bir ceza sistemi uygulamıyor 
mu? Şu sizin hayran olduğunuz İngiltere 
Hindistan’ı işgal ettiğinde Hint kumaşla-
rının kendi ürünlerine rakip olmaması 
için, el tezgâhlarında kumaş dokuyan 
100.000 Hintli çıkrıkçının parmaklarını 
keserek cezalandırmadı mı? Fransız-
lar Cezayir’i işgal ettiğinde 1,5 milyon 
insanı katlederek cezalandırmadı mı? 

İtalyanlar Libya’yı işgal ettiğinde aynısını 
yapmadı mı? Ve hâlen bu Batılı ülkeler 
Ortadoğu’da milyonlarca Müslümanı 
konvansiyonel ve kimyasal silahlar kul-
lanarak en ağır şekilde cezalandırmıyor 
mu? Bu emperyalist ülkeler jeopolitik 
ve ekonomik çıkarlarının bekçiliğini 
yapmaktan başka hiçbir vasıfları olma-
yan diktatör rejimleri ayakta tutarak 
yüz yıldır Ortadoğu, Asya ve Afrika’nın 
kaynaklarını çalarak halklarını açlık ve 
yoksullukla cezalandırmıyor mu?

Sizde zerre kadar insanlık değeri ve 
samimiyet varsa, sanayileşmiş ülkele-
rin ihtiyaç duydukları ham maddelerin 
bulunduğu topraklarda dünyaya gelmiş 
olmaktan başka suçları olmayan bu in-
sanları tarihin görmediği en şeni katli-
amlarla cezalandıran, ambargo vb. yön-
temlerle ülkelerini açık hava ceza evine 
çeviren, ekonomik zenginlikleri çalan bu 
ülkelerin barbarlıklarına bakarak İngiliz-
lerin demokrasisini, Fransızların laikliği-
ni, İtalyanların ceza hukukunu vs. almaz-
dınız. Sizin düşmanlığınız Allah’ın şeriatı-
na, İslâm’ın hukukuna. Aksi olsaydı sis-
temi bütünüyle tartışırdınız. Zbigniew 
Brzezinski “Kontrolden Çıkmış Dünya” 
adlı kitabında somut verilerle gerçekte 
dünyayı kontrolden çıkaran, yaşanmaz 
hâle getiren ideolojilerin kapitalizmiyle, 
komünizmiyle beşerî ideolojiler oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Sadece bu ideo-
lojilerin ortaya çıkmasının ardından güç 
dengelerini lehlerine değiştirmek için 
çıkarttıkları iki büyük dünya savaşı ve 
faşizmin neden olduğu savaşlarda 200 
milyondan fazla insanın katledildiğini 
söylüyor. Bu rakam Türkiye nüfusunun 
yaklaşık üç katı. Sadece Lenin komü-
nal bir toplum oluşturma hülyasıyla 40 
milyon insanı katletti. Ama gelin görün 
ki sömürge kültürü ile aşırı beslenmiş 
obez-güdümlü aydınlar bu ideolojileri, 
sistem ve hukuklarını hiçbir zaman bu 
katliamlarla anmadı. Çünkü onların der-
di insanlık falan değil, İslâm düşmanlığı, 
İslâm’ın yönetim sistemi olan Hilâfet… 
Bu sömürge çemberini kıracak, kulla-
rı kullara kulluktan kurtararak kulların 
Rabbine kulluğa taşıyacak, batıl dinlerin 
ve ideolojilerin zulmünden İslâm’ın ada-
letine kavuşturacak olan Hilâfet’e…

4. Hilâfet Kaos ve Çatışmanın 
Tarihi

Bu güdümlü aydınların İslâm’dan ve 
onun yönetim sistemi olan Hilâfet’ten 
nefret ettirmek için kullandıkları psi-
kolojik savaş argümanlarından birisi de 
tarihtir. Aslında özellikle ve kasıtla siya-
si tarihten cımbızla çekilmiş bazı yanlış 
örneklerdir.

Bunlara göre Hilâfet tartışmaları Al-
lah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve-
fat eder etmez başlamıştır. Bu öyle bir 
nefret oluşturacak bir dille anlatılır ki 
sanki büyük bir vefasızlık, iktidar kavga-
sıymış gibi sunulur. Hâlbuki bütün dünya 
devletlerinin anayasalarında devlet baş-
kanlığı makamının ölüm veya herhangi 
bir nedenle boşalması durumunda alı-
nacak tedbirler, hatta bir zaman sınır-
lamasını da içeren yeni başkanın seçimi 
ile ilgili takvim belirlenmiştir. Ancak şey-
tanlaştıracak ya, bu İslâm’ın siyasi tarihi 
olunca “iktidar kavgası” olarak imlenir. 

Sonra sömürge kültürü ile aşırı bes-
lenmiş bu obez aydınlar kendi kültürleri-
nin o kadar cahilidirler ki biatın bir seçim 
olduğundan haberleri yoktur. Sandığın 
kurulmamış olmasından halkın görüşü-
nün dikkate alınmadığı, Ebu Bekir Radi-
yAllahu Anh’ın bir oldubitti ile iktidarı ele 
geçirdiği, Hz. Ömer RadiyAllahu Anh’ın 
Ebu Bekir’in tayini ile halife olduğu vs. 
tam bir oryantalist bakış açısının ürünü.6

Bu güdümlü aydınlara göre tarihte 
hatta asr-ı saadette dahi bütün kaos, 
kargaşa ve huzursuzluğun kaynağı Hilâ-
fet’tir. Bu güdümlülük onları o kadar 
kör etmiştir ki Medine’ye gelip Hilâfet 
sarayı arayan Rum elçisi kadar bu dö-
nemin hakkını teslim edemez olmuş-
lardır. Daha önce nice diyarlar gezmiş, 
imparatorların saraylarında ağırlanmış 
bu elçi Medine’de görkemli bir Hilâfet 
sarayı ararken halifeyi bir ağacın dibinde 
dinlendiği hâlde bulduğunda ne demiş-
ti. “İnsanlar arasında adaletle hükmettin. 
Şimdi onlardan emin bir şekilde uyuyor-
sun.” İslâm’a olan düşmanlığınız İslâm’ın 
düşmanlarının şahitlik ettiği gerçeği iti-
raf etmenize dahi engel. 
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Hilâfet’in gölgesi altında yaşayan 
toplumlar öyle bir güvenlik ortamında 
yaşıyorlardı ki bir Batılı tarihçinin deyi-
miyle “Hazar denizinin etrafını genç bir 
kız, elinde altın testi ile dolaşabilirdi.” Şim-
di şehirlerin göbeğinde en sıkı korunan 
bankalar güvensiz.

Yine neymiş efendim, İslâm Peygam-
ber’inin kızı Fatıma RadiyAllahu Anhâ, 
Ebu Bekir RadiyAllahu Anh’a biat etme-
miş, Hz. Ali de gönülsüz biat etmiş! Ne 
var bunda. Demokratik sistemlerde 
herkes bir partiye mi oy veriyor? Ben-
zer durumlar demokrasilerde olduğun-
da zenginlik, özgürlük gibi tüm güzel ya-
kıştırmalarla anılırken İslâm’ın tarihinde 
olduğunda nasıl da şeytanlaştırılıyor. 
İşte bunun özellikle İslâm’ın siyasi tarihi-
ni şeytanlaştırmaktan başka gayesi yok-
tur. Bu misyon aydınlarına göre Hilâfet 
öyle şeytanlaştırılmalı ki insanlar onu 
ağzına dahi alamamalı.

Benzer şekilde Hz. Osman ve Hz. 
Ali’nin hariciler tarafından öldürülmesi, 
Sıffın, Cemel ve Harre vakıaları Hilâfet 
sisteminin kaosa neden olacağına delil 
olarak sunuluyor.

Bu makalenin hacmi uzun uzun tarih 
felsefesi veya metodolojisi üzerine yaz-
maya imkân vermeyeceğinden şu ka-
darını söylemekle yetinelim: Öncelikle 
İslâm hakkında ilmihâl düzeyinde bilgi-
ye sahip olan herkes bilir ki tarih, İslâm 
hukukunun kaynakları arasında yoktur. 
İslâm hukukunun kaynakları Kitap, Sün-
net, Sahabe icması ve kıyastan ibarettir. 
Şer’î hükümler bu kaynaklardan istin-
bat edilir. İslâm’ın tarihe bakışını şu ayet 
özetlemiştir. “Onlar bir ümmetti 
gelip geçti. Onların kazandıkları 
kendilerine, sizin kazandıklarınız 
size aittir. Siz onların yaptıkların-
dan sorumlu değilsiniz.”7 Hilâfet, 
tarihin değil, İslâm’ın uygulama metodu, 
yönetim sistemidir. Tıpkı namaz, hac, 
zekât vb. ibadetlerle ilgili hükümler ta-
rihten çıkartılmadığı gibi Hilâfet’le ilgili 
hükümler de tarihî örneklerden alın-
maz, dinin kaynaklarından alınır. Daha 
basit bir ifade ile anlatacak olursak; na-
mazla ilgili hükümler tarihin herhangi bir 

döneminde bir Müslüman toplumun na-
maz kılma biçimlerinden değil, Kitap ve 
Sünnet’ten istinbat edilerek tespit edilir. 
Bir yönetim sistemi olarak Hilâfet ile 
ilgili ahkâm da sistemi de böyledir. Ne 
Emevi, ne Abbasi ne de başka herhangi 
bir dönemden alınır.

Ayrıca İslâm toplumu meleklerden 
oluşan bir toplum da değildir. İslâm top-
lumu da dini anlamama dolayısıyla hata 
yapma gibi noksanlıklarla malul insan 
toplumudur. Ancak onların hatalarını 
İslâm’a ve onun yönetim sistemine ham-
letmek oryantalist bir bakışın ürünüdür. 

Bir yönetim sistemi olarak Hilâfet her 
gündeme geldiğinde İslâm’ın siyasi tari-
hini kanlı bir mezbaha gibi servis eden 
bu güdümlü aydınlar başkanlık veya par-
lamenter, kısaca Batılı yönetim sistem-
leri tartışılırken bütün bunları Batı’nın 
tarihinden ve hatta bugününden bağım-
sız kalarak ve siyaset biliminin konusu 
olarak tartışabiliyorlar. Yani söz konusu 
olan Batı olunca hiç de tarihe saplanıp 
kalmıyorlar. Örneğin parlamenter sis-
temi tartışırken, sadece “dünya dönüyor” 
tezini savunduğu için Galileo Galilei’yi 
idama mahkûm eden Batı’nın tarihini 
niçin referans almıyorsunuz? Şayet ta-
rih sizin için bu kadar önemliyse neden 

Kazıklı Voyvodaların, engizisyonların, 
birbirlerinin kanını akıttıkları Yüzyıl Sa-
vaşları vb. kanlı tarihini göz önünde bu-
lundurarak Batı’yı kategorik olarak şey-
tanlaştırmıyorsunuz? “Onların sistemleri, 
kanunları vs. uzak olsun” demiyorsunuz! 
Çünkü sizin tek derdiniz ümmetimizin, 
taassup ve bağnazlıkla güdümüne girdi-
ğiniz Batı’nın güdümünde kalması.

Muaviye’nin ve Yezid’in cürümleri-
ni Hilâfet tartışmalarının üzerine boca 
ederken ABD Eski Dışişleri Bakanı Ma-
deleine Albright’in “Irak’ta ABD politika-
ları nedeniyle 500 bin çocuğun öldürüldü-
ğünü ve bunun başarı için ödenmesi gere-
ken bir bedel olduğunu”, kendi ifadesiyle 

“bu oranın Hiroşima’da katledilen insan 
sayısından çok daha fazla” olmasına rağ-
men “çıkarlarımız için buna değdi”8 diyen 
Amerikan yöneticilerinin cürümlerini 
neden başkanlık sistemi tartışmalarının 
üzerine boca etmiyorsunuz? Bu bar-
barlıklar coğrafyamızda ve ümmetimiz 
üzerinde hâlâ devam ederken, çevre so-
runları, savaşlar, silahlanma, açlık, yok-
sulluk… Dünyada bir milyara yakın insa-
nın her gün yatağına aç giriyor olmasına 
bakarak buna sebep olan kapitalizmi ne-
den şeytan taşlar gibi taşlamıyorsunuz? 
Sonra Hilâfet talebi ve düşüncelerinden 
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dolayı insanlar şiddetle cezalandırılıyor, 
itibar suikastına uğratılıyor ve dünyanın 
lanetlileriymiş gibi muamele ediliyor-
ken siz sözde demokratlar bu ülkelerin 
rejimlerinin demokratik, özgürlükçü, 
sosyal, hukuk devleti olarak nasıl ta-
nımlayabiliyorsunuz? Bu ülkelerin büyük 
bir çoğunluğu Yezid’e rahmet okutacak 
ceberrut yönetimler tarafından yöneti-
liyor. Bu ülkelerde insanlar hâlâ düşün-
celerinden dolayı ağır işkencelere maruz 
kalıyor, kaynar kazanlarda kavruluyor, 
işkence yöntemi olarak HIV virüsü ve-
riliyor, kafaları kaldırım taşları ile eziliyor, 
işkence kamplarında alıkonuluyor da 
yine de bu ümmeti güdümüne sokmaya 
çalıştığınız Batı’nın sözde insan hakları 
kuruluşları harekete geçmiyor... Daha 
sayamayacağımız şenaatler… Ama siz 
ister başkanlık ister parlamenter sistem 
olsun Türkiye’de gündeme geldiği her 
zaman ve zeminde sistem tartışmaları-
nı bu cürümlerin asıl failleri olan Batılı 
ülkeleri kanlı siyasetlerinden bağımsız, 
teorik çerçeve içinde tutarak ve siyaset 
biliminin bir konusu olarak tartışabili-
yorsunuz fakat söz konusu İslâm’ın yö-
netim sistemi Hilâfet olduğunda bunu 
siyaset teorisinin bir konusu olarak tar-
tışamıyor, şeytanlaştırıp duruyorsunuz… 
Siz nesiniz, kimsiniz?...

Sizin derdiniz, Muaviye gibileri tara-
fından Müslümanların kötü yönetilmiş 
olmaları değildir. Şayet öyle olsaydı Mu-
aviye’nin yönettiği coğrafyaların insanla-
rı, Müslümanlar, bırakın kötü yönetilme-
yi, şurada veya burada soykırıma uğratı-
lıyor, servetleri sömürülüyor, namusları 
kirletiliyor, izzet şerefleri ayaklar altına 
alınıyor ve siz bu insanlara bu cürümle-
ri işleyen barbarların hayat sistemlerini 
çözüm olarak sunuyorsunuz. Allah’a 
hamdolsun ki bu ümmet, kalemleri Ba-
tılı barbarların kendisinden emdiği kan-
la yazan sizin gibi paramiliter kalem ve 
kelam ehline itibar edecek kadar izzet 
ve haysiyetini kaybetmedi. Bu ümmet 
dinini de tarihini de bu gününü de bili-
yor, tarihine ve dinine bühtan edenlerin 
zırvalarının da maşeri vicdanında hiçbir 
karşılığı bulunmuyor. 

Bu oryantalist replikleri tekrarlayıp 
duranların özellikle Emevi veya Abbasi 
dönemleri üzerinden Hilâfet düşman-
lığının nedeni bu dönemlerde zulme 
maruz kalmış insanların acıları değil, biz 
bunu biliyoruz. Bunların Muaviye düş-
manlığı, oğlu Yezid’i veliaht tayin ederek 
İslâm’ın özgün sisteminden sapması ve 
Hilâfet’i saltanata dönüştürmüş olması 
değildir. Şayet öyle olsa saltanatı, veli-
ahtlık sistemini eleştirir, özgün yapısına 
kavuşması için ideal olan Râşidî Hilâfet 
sisteminin yılmaz savunucuları olurlar-
dı. Onlar Yezid’in katlettiği Sahabe-i ki-
rama da ağıt yakıyor falan değiller. Öyle 
olsa Sahabe’nin uğrunda Yezid’in kılıç-
larına boyunlarını feda ettikleri ideal 
model Râşidî Hilâfet için onlar da cansi-
perane mücadele verirlerdi… Onların 
içlerine Emevilerin dert olmasının ne-
deni İslâm’ın en çok bu dönemde top-
raklarını genişletmiş olması, Bizans’ın 
topraklarının önemli bir kısmına hâkim 
olması ve ta o zamandan Bizans’ın kalbi 
İstanbul’a fetihlerin başlamış olmasıdır. 
Hz. Ali ile aralarının bozukluğunu fırsat 
bilerek kendisine müttefiklik teklif etti-
ğinde Muaviye’nin Bizans Kralına verdi-
ği şu cevap Bizans’ın torunları oryanta-
list tarihçilerin yüreğinde evlat acısı gibi 
Emevi Dönemi’nden kalma acı bir ha-
tıra olarak durur. “Sahibimle (dikkat 
edin, her şeye rağmen ‘sahibim’ di-
yor) barışır, onun emri altına girerek 
ordu teçhiz eder, sen buraya gelme-
den ben gelir, o sisli, puslu Kostan-
tiniye’yi yakar, yıkarım, seni havucu 
topraktan söktükleri gibi söker, seni 
dağda domuz çobanı yaparım.” İşte 
Muaviye’nin bu izzetli duruşu Bizans’ın 
torunlarını kahretmektedir. Oryan-
talist tarihçilerin Emevi düşmanlığının, 
saray entrikalarıyla sınırlı siyasi tarih 
anlatılarının sebebi budur. Ne yaparsa-
nız yapın, Hilâfet’in yokluğunda derin 
acı ve travmaları yaşamış bu ümmet, 
bu acı ve travmaları kendisine yaşatan 
düşmanları ile müttefiklik kuran, onla-
rın sistem, siyaset ve politikalarının gü-
dümünden bir türlü çıkamayan bugün-
kü yönetici ve aydınlarının Muaviye’nin 
tırnağı dahi olamayacağını biliyor.

Bu oryantalistlerin Abbasilerden 
hazzetmemelerinin nedeni ise İslâm üm-
metinin ilim ve medeniyet planında bu 
dönemde gelişmiş olmasıdır. Dünyanın 
geri kalan kısmı hukuk nedir, hukuk me-
todolojisi nedir bilmezken bu dönemde 
Müslümanlar mezhepleri tesis etti. Fa-
kihler hayatın her alanına dair fikrî, siya-
si, iktisadi vb. alanlarda İslâm beldelerini 
kalkındıracak şeriatın hükümlerini orta-
ya koyuyor; fen, fizik, matematik, astro-
nomi, tıp vs. tüm alanlarda parlayan bir 
yıldız misali dünyayı aydınlatıyordu. Bağ-
dat, Semerkant, Buhara, Kahire, Şam vb. 
şehirler ilmin, ticaretin, sanatın, edebi-
yatın parıldayan başkentleriydi. Bilim ve 
sanat o kadar ileriydi ki Abbasi Halifesi 
Harun Reşid’in, (786-809) Frank Kralı 
Şarlman’a gönderdiği hediyeler arasında 
bulunan saate saraylılar hayran kalmış-
lardı.9 Endülüs Devleti bütün Avrupa’nın 
gözlerini kamaştıran en parlak medeni-
yeti geliştirmişti. İngiltere, Gal, İsveç ve 
Norveç Kralı II. George’un Endülüs’teki 
Müslümanların Halifesi III. Hişam’a yaz-
dığı mektubu Avrupalılar hâlâ unutamaz. 
Bin bir tazim ve tebcil içeren mukaddi-
meyle başlayan mektupta Britanya Kralı 

“Dört cihetten cehaletin hüküm sürdüğü 
memleketimizde, ilim nurlarının yayılması, 
eserinize tabi olmakta (sizi taklit etmede) 
başlangıç olması için şu faziletlerden (kal-
kınma ve gelişmişlikten) bir parça çocuk-
larımızın da faydalanmasını istiyoruz.” di-
yor. Endülüs halifesine İngiliz soylularının 
çocuklarından oluşan bir grup öğrenciyi 
kabul etmeleri için yalvarıyor.

Şimdi bu parlak tarih karşısında aşa-
ğılık kompleksine giren Batılı tarihçiler 
aşağılık bir yönteme başvurdular. İs-
lâm’ın özellikle siyasi tarihine odaklan-
dılar. Bunu daha da daraltarak saray içi 
hadiselere fokuslandılar. Bu alanda bir 
doğrunun yanına bin yalan koyarak, bir 
gerçeğin üzerini bin kurgu ile örterek 
ümmetin İslâm’a ve O’nun yönetim sis-
temi olan Hilâfet’e olan güvenini, tarih 
üzerinden yıkıma uğrattılar. Hilâfet ku-
rumundan tiksininceye kadar siyasi tarih 
üzerinden efsaneler anlattılar. Bildiğiniz 
saray entrikaları... Tarih ilminin haysiye-
tini de kirleterek belden aşağı vuran bir 



75Suskunluğun Kırılma Noktası

tarih tarzı ürettiler... Ümmetin tarihinin 
bütününü, büyük fotoğrafı, birçok alan-
da elde edilen başarıları gizlediler. Tarih 
ilminin haysiyetini ayaklar altına alan bu 
oryantalist tarihçilerden tarihimiz hak-
kında, “Moğol barbarlarının dahi toprak-
larını işgal ettikleri Müslümanların dinine 
girmekten kendileri alıkoyamadığı bir tarih” 
şeklinde söz etmelerini elbette bekle-
miyoruz. Ama şu bizim güdümlü 
aydınlara ne oluyor?...

Bu saray merkezli tarih ince-
leme eğilimi kesinlikle kurbanla-
rına acıdıkları için değil, İslâm’a 
düşman oldukları içindir. Hiç 
kimse İslâm’ın tarihinin melekle-
rin tarihi olduğunu iddia etmiyor. 
Ancak Hz. Ali’nin haricilere de-
diği gibi “Siz doğru söylüyorsunuz 
fakat batılı kastediyorsunuz.” Yani 
her sistem tartışması olduğunda 
güdümlü aydınların tarihin yan-
lışlarını boca etmelerinden kas-
tettikleri, bu ümmetin ilanihaye 
Batı’nın güdümünde kalmasıdır. 

Samimiyseniz, Allah’ın ayet-
leri ile kendilerinden razı oldu-
ğunu açıkça ifade ettiği Ensar ve 
Muhacirin, Rasulü’nün dilinden 

“sünnetlerine azı dişlerinizle sarılın” 
dediği raşid halifelerin uygula-
malarını referans alın ve ideal 
modeli siz de savunun… 

Yok, ama sizin derdiniz Al-
lah’ın şeriatıyla… İfşa oldunuz! 
Bu ümmet de size dinini, şeriatı-
nı ve altın harflerle yazılmış tari-
hini yedirmez, yedirmeyecek.

Bir de tarih üzerinden İslâm 
düşmanlığı yapan bu paramiliter 
kalemşorlar hızını alamayarak 
dini ile hayatı ayrılalı yüzyıl ol-
muş olduğu hâlde biri İngiliz di-
ğeri Fransız iki harita mühendisinin çiz-
diği sınırlar üzerinden yapay ulusal kim-
likler üreterek böldükleri, zenginliklerini 
liberal politikalar ile kıtalarına taşıyarak 
fakirleştirdikleri ümmet coğrafyamızın 
bölünmüşlüğü ve geri kalmışlığını, is-
tikrarsızlıkları ve çatışmaları da İslâm’ın 
hanesine yazıyorlar. Kalkanını (Hilâfet’i) 

kırdıktan sonra korumasız kalan, işbir-
likçi Batı’nın jeopolitik ve ekonomik çı-
karlarının bekçiliği karşılığında iktidar 
koltuğunu elde etmiş ithal ikamesi yö-
netimlerin, efendileri ile birlikte bizzat 
kendi halklarına kurdukları kumpaslar, 
kirli istihbarat oyunları ve bunların ha-
sılası olan bu durumları da utanmadan 
İslâm’ın hanesine yazıyorlar.

Sizde mertlik olsaydı, bütün bunla-
rın, İslâm coğrafyasının, soğuk savaş da 
dahil olmak üzere son iki yüzyıldır sö-
mürgeci devletlerin politik oyunlarını, 
hesaplaşmalarını ve çıkar çatışmalarını 
sahneledikleri oyun alanı hâline getiril-
miş olmasından kaynaklı olduğunu yü-
reklilikle haykırırdınız. Hilâfet’in yoklu-

ğunda sömürgeci devletler aralarındaki 
çıkar çatışmalarını kendi topraklarından 
uzak tutarak maddi, manevi, insan vb. 
kayıplarından korumuş oldular, bunu 
bilmiyor değilsiniz…

5. Hilâfet Tarihsel Bir Kurum

Hilâfet, Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’e halef olmaktır. Hâteme’n-nebiyyîn 

olduğuna göre O’na halef olan 
risalette (dinde) değil riyaset-
te (devlet başkanlığında) halef 
olacaktır. Buna göre, Allah’ın 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem kendisine halef olunacak bir 
riyaset/yönetim sistemi bırak-
mıştır. Diğer bir ifadeyle O; bir 
reis bırakmamış, amma riyaset 
bırakmıştır. O’na ilk halef olan 
Hz. Ebu Bekir RadiyAllahu Anh, 
Sahabe’nin seçimiyle sadece ri-
yaset görevini devralmıştır. Hz. 
Ebu Bekir RadiyAllahu Anh Rasul 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 10 
yıllık fiilî uygulaması/sünneti ile 
belirlemiş olduğu yönetim siste-
mine başkanlık etmiştir.

Hilâfet kavramı ve kurumu-
nun ilk defa Allah Rasulü SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in vefatının 
ardından kimin halife olacağı 
konusundaki tartışmayla birlik-
te ortaya çıktığı ifadesi en fazla 
bir yönetim organizması olarak 
Hilâfet kurumunun başına kimin 
geçeceği sorununa işaret et-
mektedir. İlk İslâm Devleti’nin 
tesisi ile birlikte bir yönetim or-
ganizasyonu vardı ve bu organi-
zasyona Allah Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem başkanlık edi-
yordu. O vefat ettiğinde zuhur 
eden tartışma bu organizas-
yona kimin başkanlık edeceği 

meselesi idi. O hâlde belirsizlik çoğu 
zaman birbirine karıştırıldığı veçhile 
yönetim sisteminden kaynaklanan bir 
belirsizlik değil, yönetim erkinin başı-
na kimin geçeceğinin bilinmemesinden 
kaynaklanan bir belirsizliktir.

İslâm’da belirli bir yönetim sisteminin 
olmadığı tezinin dayandırıldığı seçim sis-
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teminin temel ilkeleri bile belirsiz bıra-
kılmış değildir. Özellikle biatle ilgili ayet, 
hadis ve Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in uygulamaları istikrâi bir yön-
temle okunduğunda bunun ümmete 
ait bir hak olduğu anlaşılacaktır. Kur’an 
ve Sünnet’te bir devlet şeklinden açık-
ça söz edilmemiş olmasından hareketle 

“İslâm’da belli bir yönetim sistemi yok!” re-
toriği kelimenin tam anlamıyla cehalet 
ürünü bir lakırdıdan ibarettir. Bu man-
tıkla bakılırsa derli toplu, maddeler hâ-
linde bulunmadığından hareketle Kur’an 
ve Sünnet’te namaz veya diğer tüm iba-
det veya muamelelerin şekillerinden de 
söz edilmediği söylenebilir. Zira ulema 
dini ibadet ve hükümlerle ilgili şekil, şart 
ve rükünleri Kur’an ve Sünnet’in dağınık 
ve çeşitli yerlerinden bulup derlemiş 
ve fıkıh kitaplarında maddeler hâlinde 
derleyip somutlaştırmıştır. Aynı yöntem 
yönetim sistemi için işletildiğinde Kur’an 
ve Sünnet’te belirli bir yönetim sistemin 
var olduğu görülecektir.

6. Hilâfet Otuz Yıl

Bir de bu güdümlü aydınların korosu-
na katılan sözde İslâmcıların hezeyanları 
var. Yukarıdaki hezeyanlardan bir kısmı-
nı ortak seslendiriyorlar. Bunlardan en 
öne çıkanı otuz yıl hadisidir. Rasul SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in “Benden sonra 
Hilâfet otuz yıldır.”10 hadisi neredey-
se hadis inkârcılarının bile azm-ü cezm 
ile tasdik ettikleri bir hadistir.

Hâlbuki hadiste “benden sonra” 
kaydı vardır. Yani Râşidî Hilâfet’in 30 yıl 
olacağını ifade etmektedir. Böyle anla-
mamızı sağlayan karine ise “Nübüvvet 
metodu üzere Râşidî Hilâfet olacak!” 
şeklindeki gelecekten haber veren ha-
dis-i şeriflerde yer almaktadır. Allah Ra-
sulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem otuz yıllık 
Râşidî Hilâfet sonrasında “Isırıcı melik-
ler”, (Arapça orijininde sımsıkı ısırmanın 
yapıldığı “azı dişleri” ifadesi kullanılmak-
tadır ki bu, “tahta, iktidar koltuğuna sa-
rılma” manasındadır) yani saltanat dö-
neminin olacağını, bu dönemin ardından 
ise “Ceberrut melikler” dönemi olaca-
ğını haber veriyor. Bu iki (Ceberrut ve 
Isırıcı) melikler dönemini birbirinden 

ayıran özel bir durum olması gerekir. 
Yoksa ayrı ayrı kavramlarla ve dönem-
ler olarak zikredilmesinin anlamı olma-
yacaktı. Buna işaret eden bir karine ise 
benzer şekilde bu dönemleri anlatan bir 
başka hadis-i şerifin sonunda zikredil-
mektedir. “Dininizin evveli nübüvvet… 
Sonra içki ve ipeği helal kılan mülk 
ve ceberut dönem.”11 Burada “içki ve 
ipek” ifadesi “zikri cüz, iradeyi kül” ba-
bından olup Allah’ın helallerini haram, 
haramlarını helal sayan, aslında yöne-
timde dinin referans olmaktan çıkarıldı-
ğı bu döneme işaret edildiği açıktır. Ve 
hadisin sonunda “Ceberrut dönemin 
ardından nübüvvet modeli üzerine 
Râşidî Hilâfet olur!”12 buyrulmaktadır.

Ayrıca bu hadis, ümmetin uzun 
tarihinde dünya ve ahiretlerini ilgilen-
diren ciddi bir meşruiyet problemine 
işaret ettiğinden ulemaya sorulmuştur. 
Örneğin Sadeddin Teftazani’nin böyle 
bir soru üzerine yaptığı değerlendir-
me şu şekildedir:

“Otuz senelik halifelikten maksat, kâmil 
manadaki Hilâfet’tir; mutlak Hilâfet kas-
tedilmiş değildir. Böyle bir itirazın doğrulu-
ğunu kabul etsek bile mümkündür ki Hilâ-
fet biter ama imamet dönemi bitmez. Zira 
imamet daha umumi bir mefhumdur. Çün-
kü Ömer b. Abdülaziz gibi bazı kimselerin 
Râşid halifelerin yolunu izledikleri açıktır. 
Dolayısıyla hadisle anlatılmak istenen şey, 
kâmil bir halifeliğin bazen olacağı, bazen 
de bulunmayacağı hususudur.”13

Kaynaklarda “Râşid”, “Isırıcı” şeklin-
de geçen nitelikler Hilâfet kurumunun 
nitelikleridir. Zira melik, mülk, Hilâfet, 
imamet ve sultan kavramlarının tümü ik-
tidar ve devleti ifade eden kavramlardır. 
Bunun delili Hz. Peygamber’in SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem dinini himaye edecek bir 
yurt ararken görüştüğü Benî Âmir kabi-
lesinin reisinin “Sana biat edersek, Allah 
da seni düşmanlarına karşı galip getirirse 
senden sonra mülk/iktidar kimin olacak?” 
sorusuna verdiği yanıtta “Mülk/iktidar 
Allah’a aittir, onu dilediğine verir!”14 
ifadesidir. Dikkat edilirse Rasul SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem burada kendisinin 
bulunduğu makam hakkında da “mülk” 

kavramını kullanmaktadır. Gazâlî “Mül-
kü dilediğine verirsin. Dilediğin-
den de mülkü çeker alırsın. Dile-
diğini aziz edersin, dilediğini zelil 
edersin.”15 mealindeki ayeti zikrede-
rek burada Allah’ın mutlak iradesine 
atıfta bulunmaktadır. Gazâlî aynı bağ-
lamda Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’e isnat ettiği “Mülk küfürle 
baki olur ama zulümle baki olmaz.” 
sözüne atıfta bulunarak, Allah’ın mülkü-
nü elinden almasına, zulmetmesi dola-
yısıyla sultanın bizzat kendisinin sebep 
olacağını söyler.16 Dolayısıyla hadisler-
de otuz yıllık Râşidî Hilâfet döneminin 
ardından gelen ısırıcı mülk döneminin 
İslâmi bir yönetim olmadığı anlamına 
gelmemektedir. Bu otuz yıl ve 1924’te 
ilga edilinceye kadar geçen uzun dönem 
İslâmi yönetimlerin olduğu dönemlerdir. 
Bunları birbirinden ayıran “Râşid (istişa-
reye dayalı) olma”, “ısırıcı (hanedana da-
yalı) olma” veya “nübüvvet metodu üzere 
olma” gibi niteliklerdir.

Demek ki Hilâfet otuz yıl falan de-
ğilmiş. Oryantalist tarihçilerin ümme-
timizi özgüven bunalımına sürüklemek 
için İslâm’ın 1300 yıl değil, sadece 30 
yıl gibi kısa bir zaman hüküm sürdüğü, 
dolayısıyla köksüz bir medeniyeti ihya 
etmenin imkânsız olduğu şeklinde bir 
sonuca teslim olmamızı istediklerinin 
bilincindeyiz. Heyhat ki heyhat! Hilâ-
fet’in otuz yıl olması şöyle dursun, o 

“nübüvvet modeli”nde şimdiden kapita-
list tek kutuplu dünyanın müstekbirle-
rinin korkulu rüyası, mazlumlarının da 
tek umudu olmuştur bile…

7. Hilâfet Hayal

Sık kullanılan repliklerden biri de 
modern çağda bir Hilâfet Devleti’nin 
imkânsız olduğu tezidir. Bu tez o kadar 
mühendislik ürünü bir tezdir ki arşivim-
de yer alan başta Amerika ve Avrupa 
olmak üzere yüzlerce düşünce kurulu-
şunun binlerce raporu bunun büyük bir 
yalan olduğunu ispat ediyor. Bunlardan 
sadece ikisini burada paylaşacağım. 

ABD Başkanı Jimmy Carter dö-
neminde ulusal güvenlik danışmanlığı 
(1977-1981) Obama döneminde baş da-



77Suskunluğun Kırılma Noktası

1   https://odatv4.com/hilafet-gelirse-neler-ola-
cak--29072038.html
2   https://www.karar.com/bu-cagda-hila-
fet--1577433
3   https://www.gazetepencere.com/halef-di-
ye-baslayip-hilaf-olan-hilafet/
4   http://www.diken.com.tr/kilicdaroglu-sert-u-
yardi-boyle-bir-baskanligi-kan-dokmeden-geti-
remezsiniz/
5   İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, VI, 27. https://
al-maktaba.org/book/21613/3469
6   Ayrıntılı bilgi için tamamen bu hususları in-
celeyen “Raşid Halifeler Örnekliğinde İslam’da 
Devlet Başkanlığı Seçimi” adlı esere bkz. Ab-
durrahim Şen, Köklü Değişim Yayınları
7   Bakara Suresi 141
8   http://www.referansgazetesi.com.tr/haber/
irakta-500-bin-cocuk-oldurduk-buna-deg-
di-5561.html
9   Nahide BOZKURT, DİA, XVI, 261.
10   Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 272; V, 220, 221.
11   Darimi, Sünen, 2146. 
12    Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 273.
13   Taftâzânî, Şerhu`l-Akâid, 180.
14   İbn Hişâm, es-Siretü’n-nebeviyye, 4 cilt. 

(Beyrut: Mektebetü’t-Türâsi’l-İslâmî, t.y.), 
I-II, 424, 425.

15   Âli-İmrân, 3/26)
16   Gazâlî, et-Tibrü’l-mesbûk, 43, 44.
17   Müslim, 2215, 2889, Tirmizî , 472, 2176.

21. YÜZYILDA HİLÂFET TARTIŞMALARI

nışmanlık ve Amerikan Ulusal Strateji 
Dairesi başkanlığı gibi önemli görevler-
de bulunmuş ve Amerika’nın yüzyıllık 
planlarını yapan tilki politikacılardan 
biri olan Zbigniew Brzezinski 1997’de 
yayınlanan “Büyük Satranç Tahtası” adlı 
kitabında 21. yüzyılın süper gücünün 
kim olacağı sorusuna cevap arıyordu. 
Ona göre Avrasya’ya hakim olan dün-
yaya hakim olacak ve 21. yüzyılın süper 
gücü olacaktı. Çünkü Avrasya dünya 
nüfusunun ve dünya enerji kaynakları-
nın %75’ni barındıran jeostratejik avan-
tajlar sunan bir coğrafyaydı. Brzezins-
ki, hâlihazırda Avrasya’ya hakim olma, 
dolayısıyla 21. yüzyılın süper gücü olma 
noktasında en güçlü adayın ABD oldu-
ğu öngörüsünde bulunuyordu.

Brzezinski söz konusu kitabında 
Amerikan’ın Avrasya üzerindeki -21. 
yüzyıl dünya hakimiyet- planlarını suya 
düşürecek olası hamlelerden söz etmek-
tedir. Bunlar arasında en çok dikkatleri 
üzerine çeken ihtimal ise Ortadoğu’dan 
çıkacak ve bütün Müslüman coğrafyaları 
tek bir çatı altında birleştirecek İslâmi 
siyasal bir varlığın Amerikan’ın Avrasya 
dolayısıyla 21. yüzyıl dünya hakimiyet 
planlarını suya düşüreceği öngörüsüydü.

Geleceğin dünyasıyla ilgili en ilginç 
tespiti yapanlardan birisi de ABD baş-
kan adaylarından Patrick Buchanan’dır. 
Buchanan “Medeniyetler Savaşı Alevle-
necek mi?” başlıklı makalesinde Ameri-
ka’nın öncülüğünü yaptığı “teröre” karşı 
savaşta kesin zaferin İslâm’ın olacağı 
tespitinde bulunuyor. Ona göre İslâm 
yenilmesi mümkün olmayan bir güçtür 
ve bu gücünü akidesinden almaktadır. 
Bir inancı hezimete uğratmak için inanç 
sahibi olmak gerektiğini söyleyen Buc-
hanan “Peki, bizim inancımız ne?” soru-
sunu soruyor ve cevabı kendisi veriyor: 

“Bencil eğilimlerimiz!”

“Nazizm, Faşizm ve Japon askerî gü-
cünü, Bolşevizm ve Sovyet İmparatorlu-
ğunu mağlup ettiğimiz gibi İslâm’ı mağlup 
edemeyiz. Çünkü İslâm 1400 yıl boyunca 
insanların benimsediği bir inanç olarak 
kalmayı başarmıştır. Bugün de 57 ülkenin 
halkları üzerinde belirgin bir etkinliği vardır. 

Maddi açıdan Batı’nın üstün olduğu söy-
lenebilir. Lakin maddi üstünlüğü Sovyetler 
Birliği’nin yıkılışına engel olamamıştır. Me-
deniyetler çatışmasında kaçınılmaz 
zaferin kimin lehine sonuçlanacağını 
inançlar belirleyecektir. İslâm inancı 
aksiyonel ve mücadeleci iken Hristi-
yanlık inancı donuktur. Bu sebeple 
İslâm her geçen gün yeşerip gelişir-
ken Hristiyanlık solup tükenmekte-
dir.” diyen Buchanan “İslâm’ı hafife 
almayın!” uyarısında bulunuyor. Savaş 
Karşıtlığı Kuruluşu’nun yayınladığı “Vakti 
Gelen Fikir” başlıklı makalesinde Bucha-
nan (23/6/2006) Fas’tan Endonez-
ya’ya kadar bu geniş coğrafyada 
İslâm’la yönetme fikrinin Müslü-
manlar arasında hızla yayılmakta 
olduğundan bahisle İslâm’ı, dün-
yayı yönetme vakti gelmiş bir fikir 
olarak tanımlamakta ve vakti gel-
miş hiçbir fikrin karşısında dünya-
nın en güçlü ordularının dahi du-
ramayacağını söylemektedir.

Bu öngörü, yakın bir gelecekte dün-
yanın merkezî coğrafyasında İslâm’ın 
kesin kes siyasal hakimiyetine tanık olu-
nacağına dair Batılı siyaset adamları ve 
stratejistlerin okyanus mesabesindeki 
öngörülerinden sadece bir zerredir. Bu 
makale hacmini fazlasıyla aşmış oldu-
ğundan bunların hepsini burada zikre-
demeyeceğiz. Onların öngördüklerini 
bizim neden göremediğimizin cevabı 
birçok açıdan verilebilir. Sadece şu ka-
darını ifade etmekle yetinelim. Hikmetli 
sözlerinden birinde atalarımız bunun 
şifresini çözmüş: “Bir şeyin şüyuu 
vukuundan beterdir.” Evet, bu ha-
kikatin dillendirilmesi, bu ümmetin 
geleceğe dair ümitlenmesi sadece bu 
süreci hızlandıracaktır. Bu sebeple her 
biri günlerce, aylarca hatta yıllarca tele-
vizyon programlarında konunun uzman-
larıyla tartışılması gereken son derece 
önemli tespitler ve raporların sunduğu 
bu gerçeği gizlediğinizi ümmetimiz bili-
yor. Bu gerçeği ötelemek için hurafeler-
le bezenmiş, bıktırıcı vaaz edebiyatıyla, 
abdest, taharet konularıyla ümmetimizi 
uyutmak; dinine, şeriatına, tarihine ve 
kurumlarına bu sebeple saldırarak onu 

güven bunalımına sürüklemek istiyor-
sunuz. Fas’tan Endonezya’ya uzanan, 
siyasi sahneye çıktığında kendisini bir 
anda dünyanın süper gücü yapabilecek 
jeopolitik, stratejik, ekonomik ve insan 
kaynaklarına sahip bir coğrafyada ika-
met eden bu koca ümmeti, kıyametin 
ne vakit kopacağına dair sözde din tar-
tışmaları ile uyuşturmak istiyorsunuz. 
Lakin heyhat ki bu ümmet geleceğe, 
kendisinden asla yalan sadır olmamış 
Nebisinin müjdesiyle bakıyor:  

 “Muhakkak ki Allah benim için 
yeryüzünü dürüp katladı. (Gözümün 
önüne getirdi). Yeryüzünü doğusu ve 
batısını gördüm. Ve ümmetimin mülkü 
(devleti) doğudan batıya bana göste-
rilen bütün yeryüzüne ulaşacaktır.”17
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Müslümanlar, Ayasofya yeni-
den ibadete açılınca tarih-
lerini ve İstanbul’un fatihi 

Sultan Muhammed Han’ı hatırladılar. 
Müslümanlar Ayasofya’yı Fatih’in kilise-
den camiye dönüştürmesi gibi yeniden 
Ayasofya’nın ibadete açılmasının da İs-
lâm’a ve Hilâfet’e bağlı olduğunu biliyor-
lar. Çünkü Ayasofya, Hilâfet Devleti’nin 
ışık saçan camisidir; Ayasofya, zaferin ve 
fethin sembolüdür. “Ayasofya” denilince 
Müslümanların aklına fetih ve Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi 
geliyor. Dolayısıyla bu müjdeler Hilâfet’i 
hatırlatıyor; Roma’nın fethini hatırlatıyor 
ve Müslümanlar mübarek Mescid-i Aksa 
topraklarının Yahudilerden temizlenece-
ği günün özlemi ile yanıp tutuşuyorlar. 

Ayasofya’dan Sonra Hilâfet Ni-
çin Konuşuluyor?

Bu yüzden Müslümanların Hilâfet’i 
konuşmalarından, onu tartışmalarından 
ve ona özlem duymalarından daha do-
ğal bir şey yoktur. Onsuz yaşadıkları bir 
asırlık hayat Müslümanlara dünyayı dar 
ve zindan etti. Ayasofya gibi bir sembol, 
Osmanlı’yı anımsatan en küçük bir işaret, 

tarihî bir olay hatta tek başına İstanbul 
bile Müslümanlara Hilâfet’i hatırlatıyor. 
Ayasofya Müslümanlara Hilâfet’i hatır-
latmayacak da neyi hatırlatacak; onu mü-
zeye çevirenlerin kurduğu Cumhuriyet’i 
mi? Ayasofya Müslümanlar için sadece bir 
cami değil, aksine İslâm’ın ve Hilâfet’in 
sembolüdür. Bu yüzden Müslümanlar, 
Ayasofya’nın üzerinde laik ve demokra-
tik sitemlere ait ulusal bayrakların değil, 
Hilâfet bayrağının tekrar dalgalanmasını 
arzuluyorlar. Müslümanlar, Ayasofya’nın 
belediye ya da parlamento seçimi için 
camiye dönüştürülmesini değil, Hilâfet 
ile beraber Ayasofya’nın eski ihtişamına 
kavuşmasını arzuluyorlar. Ayasofya’nın 
üzerinde Hilâfet bayrağı dalgalanmadıkça 
bu arzu ve özlem sönmeyecektir. 

Türkiye halkı Müslümandır ve “Aya-
sofya” denilince Müslümanların aklına 
fetih gelir. “Hilâfet” denilince ise birlik, 
tek devlet, tek ümmet, tek toprak ve 
tek ordu gelir. Yani Hilâfet Müslüman-
ları tek bir devlet çatısı altında toplayan 
İslâm’ın yönetim sistemidir. Hilâfet tüm 
farzların tacıdır. O olmadan İslâm’ın 
hükümleri hayatta tatbik edilemez. O 
olmadan Müslümanlar rahat yüzü göre-

mez. Bugün Hilâfet’in yeniden kurulması 
yönünde İslâm ümmetinde bir teveccüh 
görmekteyiz. Hem halkın bu teveccühü, 
hem de Râşidî Hilâfet’i yeniden ikame 
etmek için kurulan Hizb-ut Tahrir ve ona 
destek verenlerin varlığı, Hilâfet’in hayal 
olmadığını, yakın bir gelecek olduğunu 
göstermektedir. Hilâfet, İslâm’ın devlet, 
toplum ve hayata hâkim olması için Al-
lah’ın olmazsa olmaz bir hükmüdür. Hilâ-
fet, İslâm hükümlerinin tamamını yani 
iktisadi, içtimai, eğitim ve öğretim, hukuk 
ve yönetim ile alakalı hükümleri hayatta 
tatbik eden kurumsal bir yapının adıdır. 
Dolayısıyla Hilâfet İslâm’dan bir parça-
dır; o olmazsa İslâm tatbik edilemez. 
İşte bu sebeple Ayasofya Müslümanlara 
seçimleri değil Hilâfet’i hatırlattı. İşte bu 
yüzden de siyasette Ayasofya üzerin-
den rant arayışında olanların umdukları 
kursaklarında kaldı. Çünkü Ayasofya bir 
şekilde öyle ya da böyle Hilâfet’in konu-
şulmasına vesile oldu.

Kim, Ne Dedi?

Hilâfet tartışmaları Türkiye’de de-
mokratik siyasi partilerin hepsini rahatsız 
etti. Kimileri Hilâfet’in tekrar gündeme 
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gelip konuşulmasından korktular. Kimi-
leri ise Ayasofya üzerinden umduklarını 
bulamadıkları için bu tartışmayı başla-
tanlara ve devam ettirenlere kızdılar, öf-
kelendiler. Ayasofya ile başlayan Hilâfet 
tartışmaları Müslüman Türkiye halkının 
ise umudunu arttırdı.

Ayasofya’nın 24 Temmuz Lozan An-
laşması’nın yıl dönümünde ibadete açıl-
ması Türkiye’deki laiklik yanlılarını ve Ke-
malist çevreyi çok öfkelendirdi. Çünkü 
laikler Lozan Anlaşması’nı Hilâfet’in yı-
kılması sonrası kurulan yeni rejimin, yeni 
devletin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin 
“tapu senedi” olarak görüyorlar. Esasen 
Amerikancı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Ayasofya’nın ibadete açılmasını 24 Tem-
muz’da yapmış olması bir tevafuk değildi, 
aksine bununla İngilizci Laik Kemalistlere 
bir mesaj verildi. Mesaj, laikler tarafından 
alındı; ulusalcı katı laikler hariç geri ka-
lanları bu mesaj karşısında yutkundular, 
seslerini çıkarmadan Ayasofya’nın ibade-
te açılmasını izlediler. Çünkü çatışmadan 
beslenen iktidara koz vermek istemedi-
ler. Ancak Ayasofya’dan sonra gündem 
Hilâfet olunca seslerini yükseltmeye baş-
ladılar; Hilâfet ve rejim tartışmaları onları 
gerçekten korkuttu. 

İktidar çevresi Ayasofya’nın ibadete 
açılmasının kamuoyunu, seçimlere dö-
nük propagandasını yapmayı planlarken 
birden Hilâfet tartışması ile karşı karşıya 
kaldı. Devletin resmî kanallarında ya-
yınlanan dizilerde Payitaht Abdulhamid 
ile Hilâfet’i anlatan, Diriliş Ertuğrul ve 
Kuruluş Osman ile Anadolu Selçuklu ve 
Osmanlı Hilâfet Devleti’nin gücünü gös-
teren iktidar, bir anda dilini değiştirdi, 
Osmanlı’ya değil, Hilâfet’i kaldıran Mus-
tafa Kemal ve laik Cumhuriyet’e övgüler 
düzmeye başladı. 

Önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 
tartışmaların başladığı haftanın ilk günün-
de 27 Temmuz Pazartesi günü Twitter 
hesabından bir açıklama paylaştı. Çelik, 
anlaşılır ve net ifadelerle şunu söyledi: 
“Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve 
sosyal bir hukuk Devletidir. … sosyal med-
yada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan 
sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türki-
ye’nin gündemi değildir.”

Meselenin rejim meselesi olduğunu 
çok net bir şekilde anlamış olan Ömer 
Çelik AK Parti’nin bu rejim tartışmasında 
Cumhuriyet rejiminin tarafında olduğunu 
şu açık ifadeler ile beyan etti: “Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır... 
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, Ömer Çelik’in açıklamasından bir 
gün sonra 28 Temmuz Salı günü CNN 
TÜRK televizyonuna özel bir röpor-
taj verdi. Kalın sanki aceleyle yapılma 
kararı alınmış televizyon röportajında 
şunları söyledi: “Bura üzerinden (Ayasof-
ya’nın ibadete açılması) bir rejim tartışması 
başlatmak suni bir gündemdir. Türkiye’nin 
böyle bir gündemi yok. Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin esasları ve ilkeleri bellidir, 
anayasa ile belirlenmiştir. Bizim amacımız 
halkın demokratik iradesine dayalı tam ba-
ğımsız, laiklik ilkeleri çerçevesinde 2023’te 
Türkiye’yi olması gereken yere getirmektir. 
Buradan Hilâfet tartışması, saltanat tartış-
ması, başka tartışmalar suni tartışmalar-
dır. Tarihî olarak baktığımızda da Hilâfet 
meselesi bizim kültürümüzde, siyasal dü-
şünce tarihimizde dinî olmaktan çok tarihî 
ve siyasi bir kurumdur.” 

Kalın’ın bu açıklamaları AK Parti ve 
Cumhurbaşkanı’nın Hilâfet tartışmala-
rından duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya 
koymaktadır. Zira Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti için gerçek gündem, kendi belir-
ledikleri gündemdir; onlara göre kendi-
lerinin belirlemediği doğal olarak ortaya 
çıkan ve konuşulan halkın gündemi suni 
gündem oluyor. Zaten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Ayasofya açıldıktan tam bir haf-
ta sonra parti teşkilatıyla yaptığı bayram-
laşma programında Hilâfet gündeminden 
rahatsızlığını dile getirdi ve şunları söyle-
di: “Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması-
nı gölgelemek için başlatılan kimi tartışma-
ları art niyetli buluyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açık-
lamasındaki mesaj hem Parti Sözcüsü 
Ömer Çelik hem de Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıklamaların-
daki mesajdan farklıdır. Zira Çelik ve 
Kalın konuyu rejim tartışması boyutunda 
değerlendirip AK Parti ve iktidarın Laik 

Cumhuriyet’e bağlı olduğu vurgusunu 
yaptılar. Her ikisi de hem Batılı devletlere 
hem de Cumhuriyet’in kurucularına “ra-
hat olun bizim böyle bir proje ve planımız 
yok” mesajını verdiler. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ise burayla ilgilenmedi aksine o 
tamamen siyasi geleceğine odaklı bir de-
ğerlendirme yaptı ve Ayasofya’dan sonra 
başlayan Hilâfet tartışmasının Ayasof-
ya’nın üstünü örttüğünü söylemeye çalış-
tı. Yani Hilâfet tartışmasının planlarını alt-
üst ettiğini ifade etti aslında. Ama gerçek 
şu ki Türkiye’de Hilâfet istem dışı da olsa 
bir dergiye kapak olduğunda bile Müslü-
man Türkiye halkının gündemi oluyor ve 
konuşuluyor. 

Hilâfet Denilince Neden Hizb-
ut Tahrir Akla Geliyor?

Hilâfet tartışmaları yürütülürken akla 
ilk gelen şey Hilâfet’i savunan, Hilâfet’in 
kurulması için çalışan Hizb-ut Tahrir olu-
yor. Türkiye medyası Hilâfet’i tartışırken, 
televizyon programlarında Hizb-ut Tah-
rir konuşulurken bu programlara her ne 
kadar Hizb-ut Tahrir’den bir yetkili da-
vet edilmiyor olsa da Hizb-ut Tahrir’in 
öncelikli gündem maddesi Hilâfet’tir. 
Türkiye medyası Ayasofya’nın ibadete 
açılmasıyla başlayan Hilâfet tartışmalarını 
durdurmuş olsa da Hizb-ut Tahrir Hilâfet 
meselesini Türkiye’nin gündeminden hiç 
düşürmüyor. İslâm’ı dert edinen âlimle-
re, Müslümanların derdi ile dertlenen ce-
maat ve STK’lara çağrı yapıyor ve Hilâ-
fet’i onların da gündem yapmasını istiyor. 
Müslümanların özlemi olan Hilâfet’in ko-
nuşulmasını, bu yolda Hizb-ut Tahrir ile 
birlikte çalışılmasını ve destek olunma-
sını devamlı dillendiriyor. Böyle olunca 
da Hizb-ut Tahrir marjinal gösterilmeye 
çalışılıyor; Hizb-ut Tahrir ile halk arasına 
duvarlar örülmek isteniyor. 

Hilâfet tartışmasına bu yönü ile ka-
tılan birçok yazarın Hizb-ut Tahrir hak-
kında ileri sürdükleri iddia ve iftiralara 
gerekli cevaplar verildi. Tüm bunların 
yanında 29 Temmuz Çarşamba günü 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fah-
rettin Altun Akşam Gazetesi’nden Melik 
Yiğitel’e sırf bu konuya has bir röportaj 
verdi. Gazete röportajı, “Radikalizmin 
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Her Türüne Karşıyız” başlığı ile yayın-
ladı. Altun röportajda şunları söyledi: 
“Şunu kimse hatırından çıkarmasın; Sayın 
Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzı radika-
lizmi dışlar. Radikalizmin her türüne kar-
şıyız. Ayasofya bağlamında ortaya atılan 
Hilâfet tartışmalarını da anlamsız ve bey-
hude buluyoruz. Bunun Türkiye siyasetinde 
bir karşılığı da yoktur.” 

Fahrettin Altun bu açıklama ile aynen 
Amerikalı ve Batılı kâfir yöneticilerin kul-
landığı dili kullandı ve Hilâfet’i arzulayan-
ları “radikal olmak”la suçladı, Hilâfet’in 
kurulmasını istemeyi “radikalizm” olarak 
göstermeye çalıştı. Altun açıkça Hilâfet 
gündeme geldiğinde Hizb-ut Tahrir’in 
gündeme gelmesinden duyduğu ra-
hatsızlığı dile getirdi. Lakin Altun’un bu 
beyhude çabaları Hilâfet isteyenleri ve 
Hizb-ut Tahrir’i marjinal göstermeye ya-
ramayacaktır. Çünkü bugün artık yöne-
ticiler halkın gerçek gündemini manipüle 
etmekten ve tali gündemler belirlemek-
ten aciz durumdalar. Bu halkın %53’ünün 
Hilâfet istediği araştırma kuruluşlarının 
yaptıkları kamuoyu anketlerinde ortaya 
konulmaktadır. MAK Araştırma Şirke-
ti’nin 2017 yılında yaptığı bir kamuoyu 
araştırmasına göre halkın %53’ü başla-
rında bir halife görmek istediğini söy-
lemiş. Halkı Müslüman olan bu ülkede 
Hilâfet isteyenleri radikallikle suçlamaya 
çalışanların çabaları beyhudedir, onlar 
bugün var, yarın yok ama mayası İslâm 
olan bu topraklarda yetişen nesiller, 
Hilâfet ile büyüyecek ve onun gölgesin-
de yaşayacaklar. Ömer Çelik “Cumhuri-
yet gözbebeğimizdir” diyor, Hizb-ut Tah-
rir de diyor ki: “Bu halk Müslümandır ve 
bu halkın gözbebeği İslâm ve Hilâfet’tir!”

Peki, Nasıl Bir Hilâfet Olmalı?

“Hilâfet, ama nasıl bir Hilâfet?” so-
rusu bile “Hilâfet olmalı mı, olmamalı 
mı” konusunda Müslümanların bir ihti-
laf  ya da kararsızlık içinde olmadıklarını 
göstermek açısından yeterlidir. Hilâfet, 
kaldırıldıktan sonraki yıllarda Müslüman-
ların zihninden adeta kazınırcasına silin-
di. Müslümanlar Hilâfet’i unuttular ve 
yaşadıkları ülkelerdeki baskıcı rejimlere 
boyun eğdiler. Hâl böyle iken; ümmet 

içinden bir grup, Müslümanları bu yenilgi 
ve hüsrandan kurtaracak bir mücadele 
başlattı. Kapitalist Batılı fikirlere karşı, İs-
lâm’ın fikrî liderliğini ümmete taşıdı. Hilâ-
fet’in unutulduğu, neredeyse zihinlerden 
kazınırcasına silindiği bir zamanda, yeni-
den kurulabileceğine dair Müslümanlara 
umut aşıladı. Allah’ın vaadine güvendi. 
Rasulullah’ın müjdesini Müslümanlara 
haber verdi ve Müslümanları Hilâfet’in 
kurulacağına inandırdı. İşte bu grup, bu-
gün 50 ülkede siyasi çalışma yapan, Hilâ-
fet gündem olunca akla ilk gelen İslâmi 
parti Hizb-ut Tahrir’dir. “Hilâfet olmalı mı, 
olmamalı mı?” sorusuna Müslümanların 
vereceği cevap “evet”tir. Bir Müslümanın 
“ben ,Hilâfet istemiyorum; ben, Allah’ın ka-
nunlarının uygulanmasını istemiyorum” de-
mesi düşünülebilir mi? Bir Müslümanın, 
“ben, Batı’dan alınmış küfür kanunlarının 
tatbik edilmesini istiyorum” demesi söz 
konusu olabilir mi? Kendisini Müslüman 
olarak tanımlamış bir kişi nasıl böyle bir 
söz söyleyebilir? Söylemez! Söyleyemez! 
Biz biliyoruz ki Müslümanlara Hilâfet hep 
yanlış anlatıldı, Hilâfet hep kötülendi, an-
cak o devirler artık geride kaldı.

Geçmişte Hilâfet’i tümden karaladı-
lar, kötülediler bugün ise Hilâfet hakkın-
da İslâm’a, şer’î esaslara dayalı olmayan, 
farazi modeller öne sürüyorlar. Ayasof-
ya’nın ibadete açılması sonrası Hilâfet’in 
konuşulmasını başlatan Gerçek Hayat 
Dergisi’nde de aynen bu farazi modeller 
dillendirildi. “Papalık gibi ruhani bir Hilâ-
fet olabilir” denildi, “Hilâfet ile Cumhuri-
yet birlikte olabilir” denildi. Ama Türkiye 
gündeminde Hilâfet bu modellemeler 
üzerinden değil, Şeriat’a dayalı ve tarihte 
örneği olan model üzerinden tartışıldı. 
Yani Müslümanlar Papalık gibi bir Hilâfet 
modelinin farazi bir safsata olduğunu bili-
yorlar, Cumhuriyet ile Hilâfet’in olmaya-
cağını da çok iyi biliyorlar.

Neden mi? Çünkü İslâm’da Hristi-
yanlık gibi bir ruhban sınıfı yoktur. Aynı 
şekilde İslâm’da ruhani otorite ve siyasi 
otorite gibi bir ayrım da yoktur. Vati-
kan’daki Papavari ruhani bir Halife Hı-
ristiyanlığa uyarlanmış bir İslâm’a geçiş 
demek olur ki bu asla kabul edilemez. 

İslâm, ruhani bir din, teokratik bir sis-
tem değil ki ruhani bir halifesi de olsun. 
İslâm, ruhi-siyasi bir ideolojiyi temsil et-
mektedir. İslâm ideolojisinin ruhi-siyasi 
yönü asla birbirinden ayrılamaz. Bunları 
birbirinden ayırırsanız Hıristiyan dünya-
sının düştüğü duruma düşersiniz. Geç-
mişte kralların, sonra kapitalizmin em-
rinde olan bir ruhban sınıfı gibi... 

Ruhani bir halife talebi, “gerçek bir 
halifemiz olmuyor bari papa gibi bir halife-
miz olsun” diyen, Hilâfet’in kurulacağına 
dair umudunu kaybetmiş kişilerin boş 
söylemlerinden başka bir şey değildir. 
Ayrıca bugün Müslümanların arzuladığı 
Hilâfet, İslâm coğrafyasındaki işgalleri, 
sömürgeyi, fakirliği ve sefilliği bitirecek 
Hilâfet’tir. Müslümanlar sadece maka-
mında oturup hutbe okuyacak ruhani 
bir halife değil Hilâfet’i dünyanın birinci 
devleti konumuna taşıyacak, Mescid-i 
Aksa’yı “İsrail”in işgalinden kurtaracak, 
Müslüman Uygur halkının eman ve em-
niyetini sağlayacak ve İslâm’ı tümüyle uy-
gulayacak bir halife arzusundalar. Rabbi-
mizin talebi de bu yöndedir.

3 Mart 1924’te Hilâfet’in kaldırılma-
sına dair Resmî Gazete’de yayınlanan 
431 sayılı kanunun 1. Maddesi’nde geçen 
“Halife ha’ledilmiştir. Hilâfet, Hükümet ve 
Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen 
mündemiç olduğundan Hilâfet makamı 
mülgadır.” ifadesine binaen “Hilâfet’in 
cumhuriyet ile birlikte olabileceğini” söyle-
yenler şunu çok iyi biliyorlar: cumhuriyet 
dini hayattan ayırmayı esas alan kapitalist 
ideolojinin yönetim şekillerinden biridir. 
Hilâfet ise dini hayata hâkim kılmanın 
adıdır. Dolayısıyla bu zıt esaslar üzerin-
de Hilâfet ile cumhuriyet nasıl bir araya 
gelebilir ki? Laiklikten vazgeçen bir cum-
huriyet, cumhuriyet olmaz! İslâm’dan 
vazgeçen bir Hilâfet, Hilâfet olmaz! İşte 
İran gerçeği ortada; cumhuriyet ilan etti-
ler, hayat hakkındaki bir takım hükümleri 
de İslâm’dan aldılar. Ancak hiçbir zaman 
Hilâfet olamadılar, hiçbir zaman İslâmi bir 
devlet olamadılar, hiçbir zaman ümmeti 
temsil edemediler. Olmaz da olamaz da! 
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Râşid Halifelerin devlet başkanı seçilme şekilleri incelendiğinde birbirinden farklı 
yöntem ve şekillerde fakat her birinin doğrudan ya da dolaylı olarak ümmetin 

rızasıyla seçildikleri anlaşılmaktadır. Râşid Halifelerin birbirinden farklı 
şekillerde seçilmiş olmaları İslâm’da belirli bir yönetim sisteminin olmadığını 

değil, belirli tek bir seçim sisteminin olmadığını göstermektedir.

Ayasofya, Hilâfet Devleti'nin ışık saçan camisidir, 
zafer ve fethin sembolüdür, Rasûlullah  ’in 

müjdesinin gerçekleşmesidir. Bu yüzden sadık 
müminler, Ayasofya'nın üzerinde laiklik ve beşerî 
sistemlere ait ulusal bayrakların dalgalanmasını 

değil, Hilâfet bayrağının, La İlahe İllallah 
Muhammedun Rasûlullah bayrağının

dalgalanmasını arzuluyorlar!

Atâ bin Halîl Ebu’r-Raşta
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