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ALİ BARDAKOĞLU’NUN ÇIKIŞI

  

 

  

DİB Ali Bardakoğlu aykırı görüşleriyle gündeme gelmeyi seven ve düşünen birisidir.Bunu baştan
söylemiştim ve bundan sonra da devam edecektir.

  

Dinin topluma uydurulması ayrı şeydir,toplumun dine uydurulması ayrı şeylerdir.Hristiyanlık gibi
tahrif edilmiş olan bir dinde reform ve değişiklikler söz konusu olabilir ancak âyette belirtilen:”
İşte bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak
müslümanlığa razı oldum.”[1] Dinin ikmal edilmiş olması,onun yeniden ikmale değil,sağlıklı
yönlendirme,anlatım ve kullanımına yönelik olmalıdır.

  

            Mesela Diyanetin kendi birimi içerisinde müftü yardımcıları olarak kadınları alması güzel
bir gelişmedir.

  

            Bilinmelidir ki;İslamiyet sadece erkeklere değil,kadınlara da inmiştir. Erkekler kadar
–bazı özel haller dışında- kadınlarda mükellef ve sorumlu,cennet ve cehennem onların için de
ayrı olarak söz konusudur.

  

            Ancak Sayın Bardakoğlu’nun ölçü koymadan,sellemehüs-selam,iyilik yapmak amacıyla
aşağıdaki ifadesi,islama yarar değil,zarar getirir.

  

            Kadınlar islamın,dinin,içerisine çekilmeli ancak dinde olmayan şeyler ihdas ederek
olmamalıdır.

  

'Cuma ve bayram namazlarına bayanlar da gelmeli'
Camilerin yalnızca erkekler için değil bayanlar içinde ibadet yeri olduğunu ifade eden Diyanet
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İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Cuma ve bayram namazlarına bayanların da gelmesi
gerektiğini söyledi.

  

Nuh Nebi Camisi'nde Cuma Namazı kılan Bardakoğlu, namaz öncesi verdiği vaazda, camilerin
yalnızca erkekler için değil bayanlar içinde ibadet yeri olduğunu ifade etti. 
Müslümanlara İslam'ı en iyi şekilde öğrenmelerini tavsiye eden Bardakoğlu, şöyle konuştu: 
''Unutmayın camiler sadece namaz kılınan yer değildir. Müslümanların bir araya geldiği, hal
hatırın sorulduğu, sıkıntıların giderildiği yerdir. Borcu olana, hastası olana sahip çıkılan yerdir.
Sizler de birbirinizin hatırını sorun, yardımcı olun. Böylece kaynaşırsınız. Namaz bir vazife değil,
bir imtiyazdır. Ayrıca camiler yalnızca erkekler için değil bayanlar için de ibadet yeridir. Cuma ve
bayram namazlarına bayanlar da gelmeli.'' 
Bardakoğlu, yakında okulların tatil olacağını ve Kuran kurslarının açılacağını belirterek,
vatandaşlardan çocuklarını bu kurslara göndermelerini istedi. 
Iğdır'da yaşayan Caferi, Sünni ve Şafi mezhebinden olan insanların birlik içinde Allah'a ibadet
etmesi gerektiğini vurgulayan Bardakoğlu, ''Dini bilgileri sadece camilerde hocalardan
öğrenmeyin. Şimdi her camiye mini kütüphaneler kuruyoruz. Buradaki kitapları alıp okuyun.
Dinimizi daha iyi şekilde öğrenin. Dini bilgilerinizi artırın'' şeklinde konuştu. 
Bardakoğlu, gazetecileri de uyararak caminin ibadet yeri olduğunu, dünya işlerine camide yer
verilmemesi gerektiğini belirterek, görüntü çekmemeleri konusunda uyardı. 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, daha sonra, Iğdır Valisi Saffet Karahisarlı ve Belediye Başkanı Nurettin
Aras'ı makamında ziyaret etti.”[2]

  

 

  

Önceden Sayın Bardakoğlu ile ilgili yazmış olduğum yazılarda;

  

*-17)Milli gazeteden Ebubekir Sifil 9-7-2002-deki yazısında;"İslâm hukuku ve Osmanlı"yazısında
herkesin aynı görüşte bulunurken,Prof.Ali Bardakoğlu-nun -aykırı- olan yazısına atıfta
bulunarak,Bardakoğlu-nun makalesi olan;"Osmanlı hukukunun Şer'iliği üzerine"adlı makalesini
delil getirirerek orada -Osmanlı hukukunun şer'i olmadığı yönünde beyanda bulunduğunu delil
getirir.Aslında A.Bardakoğlu Hüseyin Atay-la beraber yıllardan beri aynı yollarda aynı -aykırı-
oyunları oynarlar.

  

Nitekim 1984 yılında son sınıf öğrencilerine konferans vermek üzere Ankara İlahiyattan Hüseyin
Atay davet edilir.Ancak bir önemli şartla;Kimse soru sormayacak,diğer bir ifadeyle kuzu kuzu
itiraz etmeden dinleyecek.Ancak konuşmasını bir süre sürdüren H.Atay içerisindekileri kusmaya
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başladı.İmam-ı Nevevi gibi bilmem ne heriflerin yüzünden insanların hazıra konarak araştırma
yapamadıklarını diyerek hakarete başlayınca;Ben parmak kaldırarak ayağa kalkıp konuşmaya
çalışınca başta Ali bardakoğlu engel olmaya,konuşturmamaya başladı.Hadis hocamız
Selahaddin Polat oda dayanamayıp konuşmaya çalışınca konuşturulmadı,giriş ve çıkışlarda
zaten yasaktı,birkaç saat böylece tek taraflı konuşan Hüseyin Atay’a Ali Bardakoğlu’da
Hâmilikte bulunmuş oldu.

  

Hüseyin Atay-ın aykırı konuşmasında kimseyi konuşturmayıp engel olmasıyla birlikte,sınıfta
ısrarla içtihat kapısının mutlak olarak açık olup herhangi bir şartın söz konusu olmadığını
savunan Ali Bardakoğlu’na sınıfta bir gün kalkarak;İçtihad kapısının açık olduğunu,ancak oraya
girmenin bazı şartlarının ve manilerin olduğunu söyleyip anlatmam üzerine kızaran sayın
hocamız, içerisinde gizlediği hesabını yazılılarda göstermişti.Aynı zamanda bunlarıda
unutmayan birisidir.Öyleki kendim yardımcı olup çalıştırdığım kimseler iyi not alırken,bizimki
düşük gelmeye başladı.Her ne ise...”[3]

  

 

  

*-128-El-Mikdam b.Ma’di Kerb radıyallahu anhdan:

  

            (Allah rasulu sallallahu aleyhi ve selem buyurdu:

  

            “Yakındır;sedirine (koltuğuna)yaslanıp oturan bir adama benim hadisim ulaşacak ve
o,şöyle diyecek:”Aramızda Allah’ın kitabı vardır.Onun içinde helal olarak bulduğumuzu helal
sayar,haram olarak gördüğümüzü de haram sayarız.Oysa(zavallı bilmiyor ki) Allah rasulü
sallallahu aleyhi ve selemin haram kıldığı şey de,Allah’ın haram kıldığı şey gibidir.”

  

            Bu hadisin manası zamanımızda tahakkuk etmektedir.

  

            DİB Ali Bardakoğlu şöyle söylemiş: 
            “30 yıllık fıkıh bilgilerime ve kişisel kanaatime göre, kurban kesmek sünnettir. Sadece
İmam-ı Azam Ebu Hanife vacib olduğunu söylüyor.”
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Yetmez mi?

  

Seninkinden daha racih bir görüş değil mi?

  

          İlk başkanlığa geldiğinde şaşırmış ve de tereddütle bakmıştım.Çünki sınıftaki tavrını
Türkiyeye yansıtabilirdi.

  

            Ali Bardakoğlu mutlak manada içtihad kapısının açık olduğunu ifade eder.Bu da her
konuda ehliyetli ehliyetsiz insanların türemesine neden olur.Kişinin indi görüşü zamanla ayet ve
hadisin,İslam bilginlerinin önüne geçerek hiç birisini tanımama durumuna varır.

  

            Nitekim başkanın kendi 30 yıllık bilgisini koca bir Hanefi mezhebinin önüne
geçirmesi,İmam-ı Azamdan öteye geçirmesi,Türkiyenin de yüzde doksanının bin yıllık süre
içerisinde Hanefi mezhebine mensub olma gerçeğini göz ardı etmesi bir tezattır.İçtihadların
devamının bitmeyeceğini söyleyebilirim.

  

            Son sınıf öğrenciler olan bizlere Ali Bardakoğlu Ankara İlahiyattan Hüseyin Atay’ı davet
ettiğinde hiç soru sormama,karşılık vermeme şartını koşmuştu.Başta Hadis alimi olan İmam-ı
Neveviye hakaret eden Atay,geçmiş alimleri yapmış oldukları islami araştırmadan dolayı
ver-yansın etti.Çünki bizlere araştıracak bir şey bırakmamışlardı.Söz istememe rağmen
müsaade edilmedi.Çünki diyecektim;sizde bizim önümüzü tıkayanlardan olmakla hakareti hak
etmiş mi oluyorsunuz?

  

            Türkiyede dinin Diyanet ve İlahiyatça sağlıklı ve yeterli olarak temsil edilmediği bir
gerçek.[4]

  

Mehmet ÖZÇELİK
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--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Maide.3.

  

[2] AA-06 Haziran 2008 16:19.

  

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=324331

  

[3] http://www.tesbitler.com/fikih_kelam.htm

  

[4] http://www.tesbitler.com/enler/isa_isevilik.htm
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