OTOPS‹
Cengiz Özak›nc›

HAREMDE
BEETHOVEN
SARAYDA
GOETHE
SON HAL‹FE
ABDÜLMEC‹D
EFEND‹
[Bu yaz›, 1991 y›l›nda, Halifeli¤in kald›r›lmas›n›n Y›ldönümü dolay›s›yla
Gösteri dergisinde Kur’an ayetleriyle ilgili bölümler ç›kart›larak
yay›mlanm›ﬂt›r. 20 y›l sonra ﬂimdi eksiksiz biçmiyle yay›mlanmaktad›r. C.Ö.]

H

alifelik, Mart 1924’te kald›r›ld›. Dünyada o tarihlerde
yap›lan pek çok ﬂey bugün
y›k›l›yor, o zamanlar y›k›lan pek çok
ﬂey bugün yeniden kurulmaya çal›ﬂ›l›yor. Ülkemizde de kimi kesimlerde
böyle e¤ilim var. Bu nedenle, son halife Abdülmecid Efendi’yi an›msad›k.
Abdülmecid Efendi, ilginç bir insan. Hem konçertolar, prelüdler bes-

teleyen bat› çizgisinde bir müzisyen,
hem de dini kayg›larla yaln›zca manzara resimleri yap›labilen o y›llarda,
mekruh say›lan› yapan, yani insan suretleri resmeden avantgarde bir Türk
ressam›. Bu nitelikte bir insan›n nas›l
olup da “Dünya Müslümanlar›n›n
imam›”, ‘dini lideri’, ‘halifesi’ olabildi¤ini araﬂt›rd›¤›m›zda, birbirinden
ilginç olgular zinciriyle karﬂ›laﬂ›yoruz.
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O

y›llarda -‹s-

tanbul ‹ngiliz
iﬂgali alt›ndayken-baﬂtaki padiﬂah halife Vahdettin’i eleﬂtiren
Abdülmecid’in, Anadolu
hareketini fikren destekledi¤i söyleniyor.
Vahdettin, 16-17 Kas›m 1922 gecesi tac›n›,
taht›n›, halk›n› b›rak›p
bir ‹ngiliz savaﬂ gemisiyle vatan›n› terkettikten
sonra; M›s›r, vb. gibi ‹slam ülkeleri, Mustafa
Kemal’in halife ilan edilmesini istiyorlar. Mustafa Kemal istemiyor ve
k›rksekiz saat sonra, TBMM, Abdülmecid Efendi’yi halifeli¤e at›yor.
Abdülmecid “Vahdettin sa¤d›r ve halifeli¤i
sürüyor” demeden, kabul
Son Halife Abdülmecid Efendi
ediyor. Di¤er islam ülkeleri de, “Vahdettin sa¤
iken baﬂka biri halife olamaz” demi- nin baﬂ›nda bulunanlar, ﬂayet Vahdetyorlar, Abdülmecid’in halifeli¤ini al- tin’in halifeli¤ini kabul edecek olurlark›ﬂl›yorlar. Öyle ki, bir ay sonra top- sa, Suudi Devleti’nin baﬂkanl›¤›n› da
lanan ‘Hint Hilafet Konferans›’, Ab- Vahdettin’e b›rakmak durumunda kadülmecid’in halifeli¤ini onaylad›¤› lacaklar›ndan, olmuyor.
O y›llarda ‹ngiliz emperyalizmigibi, Mustafa Kemal’e de “Münci-i
Hilafet”, yani, Halifeli¤in Kurtar›c›s› nin kuklas› olan Suudi yöneticiler,
yüzy›llar boyu '‹slam'›n k›l›c›' diye
unvan›n› veriyor.
Vahdettin'se Suudi Arabistan'a gi- pohpohlad›klar› Türkleri, ‹ngilizlerin
derek kendi Halifeli¤inin hâlâ geçerli iste¤iyle, bir anda '‹slam'›n düﬂman›'
oldu¤unu göstermek istiyor; ancak, ilan edip, Türklere karﬂ› cihad açm›ﬂ
Kutsal Topraklar’da umdu¤unu bula- durumdad›rlar. Birinci Dünya Savam›yor. Yayg›n anlay›ﬂa göre Halife ﬂ›nda, ‹ngilizlerin buyru¤uyla Türkdemek, ayn› zamanda Devlet Baﬂkan› leri arkadan vuran Suudiler, kendi
demek oldu¤undan ve Suudi Devleti- ülkelerine, kutsal topraklara gelen
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Vahdettin'den halifeli¤i Suudilere
devretmesini istiyorlar. Halifeli¤in
Suudilerce elinden al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› gören Vahdettin, Suudi
Arabistan'› kendi deyimiyle "k›zg›n
sac üzerinden kaçar gibi" terkediyor.
‹talya'ya gidiyor ve iki y›l sonra
ölüyor.
Ve biz dönüyoruz Abdülmecid
Efendi’ye. Abdülmecid Efendi, amcas› II. Abdülhamid taraf›ndan büyütülmüﬂ. Abdülhamid II, padiﬂahl›¤› süresince, ayn› zamanda “Dünya Müslümanlar›n›n imam›”, “halifesi” idi.
Abdülhamid’in
halifeli¤i de ilginçtir. Bugün,
“dinsel” bas›nda: “Kuvvetli
iman› ve keskin
zekas›yla islam
düﬂman› bat›n›n
sinsi planlar›na
çelik bir kalkan
gibi dikildi!”
sözleriyle övülen; fakat gerçekte ‘Bat› kültürüyle
oldukça yak›n iliﬂkiler kurmuﬂ bir halifedir: “Alaturka müzik güzeldir ama
gam verir; Alafranga müzik de¤iﬂiktir,
neﬂe verir. Piyanoyla alaturka dinlenmez, kendine mahsus alaturka sazlarla
çal›nmal›d›r”, diyen Abdülhamid, kendisi Bat› klasik müzi¤i dinlemeyi tercih eder; o¤ullar›na k›zlar›na bat›l›
hoca tutarak piyano ve mandolin dersleri ald›r›r; ‘Jan Mari Farina’ kolonyas›
kullan›r; bütün yelek, gömlek ve çamaﬂ›rlar›n› Paris’ten getirtirmiﬂ. “Din’e
de Bilim’e de, her ikisine de inan›l-

mas› caizdir” diyen Dünya Müslümanlar›n›n o zamanki imam› Abdülhamid, Harem’i Hümayun’da kad›nlardan oluﬂan bir bando bile kurdurtmuﬂ. Kendisi resim ve ahﬂap iﬂçili¤ine
merakl› olup, ürettiklerini Arap elifba’s› ile de¤il, Latin alfabesi ile ‘A.H’
harfleriyle imzalarm›ﬂ. Yatmadan önce
Bat› edebiyat› ürünlerini an›nda çeviri
yoluyla okutur, bunlar› dinleyerek uykuya dalarm›ﬂ. Tiyatroya fevkalade
tutkun olup, onun döneminde, sarayda
yerli ‘Orta Oyunu’ gözden düﬂmüﬂ,
yerini Bat› tiyatrosu alm›ﬂ. En çok ‘La
Traviata’, ‘Troubadour‘, ‘Bal Masque’,

Abdülhamid, Bat› klasik müzi¤i dinlemeyi tercih eder; o¤ullar›na k›zlar›na bat›l›
hoca tutarak piyano ve mandolin dersleri ald›r›r; ‘Jan Mari Farina’ kolonyas›
kullan›r; bütün yelek, gömlek ve çamaﬂ›rlar›n› Paris’ten getirtir.
‘Barbier de Seville’, ‘La fille du Regiment’, ‘Fradiavolo’, ‘Mascotte’, ‘La
Belle Helene’ gibi oyunlar› ve daha
baﬂka ‹talyan operetlerini tercih eden
dünya müslümanlar›n›n imam› Abdülhamid, ‘Rigoletto’yu da çok sever ve
her f›rsatta çald›rt›rm›ﬂ. Sinema’n›n
ilk ürünlerini bat›yla ayn› zamanda
seyretmiﬂ ve sarayda seyrettirmiﬂ.
Dünya müslümanlar›n›n o tarihteki
imam› Padiﬂah Abdülhamid, baz› akﬂamlar saraya oda orkestras› getirtir,
kendi dairesinin önündeki çimenlikte
bat› ezgileri çald›rt›r; bazen de salona
79
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bir piyano, bir keman, bir viyolonsel
ve bir flüt getirtip bat› müzi¤inden
parçalar dinlermiﬂ. O zaman halktan
biri yapmaya kalk›ﬂsa, kimilerince
derhal dinsizlikle suçlanacak türden
bir özel yaﬂam sürdüren Abdülhamid’in, yüzlerce bat› klasi¤inden oluﬂan
muazzam bir nota koleksiyonu varm›ﬂ.
Halas› Adile Sultan kendisini sarayda
ziyaret etti¤i zaman; halife kahve içerken, halas› da kaﬂ›s›nda nargile içermiﬂ!.. Abdülhamid’in ülke yönetiminde bu denli özgürlükçü olmad›¤› söylenebilir; fakat Abdülmecid Efendi,
iﬂte böylesine hoﬂgörülü bir saray ortam›nda büyümüﬂ, bat› kültürünü büyük ölçüde amcas› Abdülhamid’ten
alm›ﬂt›r.
bdülmecid’in halifeli¤i kabul

A

töreninde yapt›¤› ilk iﬂ, Arapça de¤il de Türkçe dua etmek oluyor. Halifeli¤e baﬂlamas› nedeniyle ad›na okunan hutbe bile, Arapça de¤il de Türkçedir. Bu hutbede,
‘Cihad’ sözcü¤ü ‘Cehalete karﬂ› savaﬂ’
olarak yorumlan›yor. Konçertolar besteleyen, Beethoven dinleyen, Goethe
okuyan, yapt›¤› portre ve çok figürlü
düzenlemelerle ça¤daﬂ› ressamlar aras›nda özel bir yer tutan, Piyer Loti
arac›l›¤›yla Paris’te bir sergiye kat›lan
ve yapt›¤› sergilenmeye de¤er bulunan
Abdülmecid gibi ayd›n bir insan›n halifeli¤i de böyle olur, diyeceksiniz;
ancak acele etmeyin! Çünkü Abdülmecid, halife olduktan bir y›l kadar
sonra, bambaﬂka bir insan olup ç›k›yor.
Türkçe dua etmeyi b›rak›p Arapça’ya dönüyor. Halk› dinsel bilgisiz80
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likten kurtarmak üzere dinsel metinleri
Türkçe’ye çevirten TBMM’ye karﬂ›,
cihad aç›yor. Bir y›l önce Vahdettin’i
halife olarak tan›maz iken, bir y›l sonra yurt d›ﬂ›ndaki Vahdettin’den emirler al›p yurt içinde uygulamaya baﬂl›yor. Ceket, gömlek, kravattan vazgeçip; kaftan ve sar›kla dolaﬂmaya baﬂl›yor. Fayton’dan vazgeçip sefere ç›kan
Padiﬂah edas›yla, ata binmeye baﬂl›yor. Kendini Fatih’e benzetmeye çal›ﬂ›yor. Kendi müzik be¤enisi Beethoven ile duygudaﬂ olmas›na ra¤men,
halk›n karﬂ›s›nda onlar›n hoﬂuna giden
müzikleri dinlemekten zevk duyarm›ﬂ
gibi davran›yor. ‹mzas›n› bile de¤iﬂtirip,
ad›n› padiﬂah tu¤ras›na benzer biçimde
yazmaya hevesleniyor. ‘Han' ünvan›n›
kullanarak, Cumhuriyet’e karﬂ›, Padiﬂahl›k yönetimini savunur oluyor. Onun
böyle tam aksi bir yöne dönmesi sonucu, TBMM, halifeli¤i kald›r›yor ve
Abdülmecid’i yurt d›ﬂ›na gönderiyor.
Atatürk, ‘‹slam dinini bir siyaset
arac› olmaktan tenzih ve ila etmek art›k zorunlu olmuﬂtu" diyor. (Nutuk
c–2, s 849). Halifeli¤in kald›r›lmas›na
ve hanedan üyelerinin yurt d›ﬂ›na gönderilmesine iliﬂkin kanun teklifi, Urfa
milletvekili olup, ayn› zamanda bir
bilim adam› olan, Halveti tarikat›n›n
postniﬂini (yani, baﬂ›) ﬂeyh Saffet (Yetkin) Efendi ve elli arkadaﬂ› taraf›ndan
Meclise veriliyor; oylan›p onaylan›yor. Yani, bu karar, baz›lar›n›n zannetti¤i gibi ‘dinsizlerden’ gelmiyor, din
adamlar›ndan geliyor.
Abdülmecid bunun üzerine, dünya
müslümanlar›n›n imam›, halifesi s›fat›yla, Kutsal Topraklara, Suudi Arabistan’a m› gidiyor?! Tabii ki hay›r!

Çünkü orada, Halifeli¤i Osmanl›lardan al›p Araplara maletmeye çal›ﬂan Suudiler var!
Önce ‹sviçre’ye Leman Gölü kenar›ndaki Büyük Alp oteline; oradan da
Fransa’n›n Nice kentine geçiyor ve
ömrünün geri kalan yirmi y›l›n›, orada
tamaml›yor.
Abdülmecid, Fransa’ya gider gitmez, sar›¤› ve kaftan› b›rak›p, ceket
gömlek, kravata dönüyor. Padiﬂah Fatih'i taklit edercesine at üstünde gezmeyi b›rak›p, arabayla dolaﬂmaya baﬂl›yor. Alaturkay› b›rak›p, yeniden Beethoven’e geçiyor. Goethe okumay›,
kald›¤› yerden sürdürüyor. Bat› çizgisindeki resim ve beste çalﬂ›malar›na
b›rakt›¤› yerden devam ediyor.1944’te
Fransa’da ölüyor ve cesedi ilaçlanarak
bir tabut içersinde, gömülmeksizin,

on y›l boyunca bir caminin odas›nda
muhafaza ediliyor.
Sürgündeki yaﬂamlar› süresince

Vahdettin’e oldu¤u gibi Abdülmecid’e
de halife olarak sahip ç›kmayan Suudi’ler, ölümünden on y›l sonra, 1954
y›l›nda, Abdülmecid’in ilaçlanm›ﬂ tabutunu Medine’ye götürüp orada topra¤a vererek, böylece son halifeye
sahip ç›km›ﬂ oluyorlar! Oysa Abdülmecid, sa¤l›¤›nda, tüm ‹slam ülkelerinin Fransa temsilcileriyle iliﬂki kurmuﬂ, hiç birinden ‘gel, bizim ülkemizde yaﬂa, halifemiz ol’gibi olumlu bir
yan›t alamam›ﬂt›r...
Abdülmecid Efendi, yurt d›ﬂ›na
sürüldükten sonra, halife ünvan›n›
kullanmaya devam ederken, ﬂayet
Fransa’da da sar›k ve kaftanla at üs-

Abdülmecid Efendi’nin yaptığı bir yağlıboya resim: ”Harem’de Goethe”
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tünde dolaﬂm›ﬂ olsa idi, onun halifeli- lar›n›n bu son imamlar›, Bat› Kültürü’¤inin ikinci y›l›na ülkemizde yapt›kla- nün kendilerine hoﬂ gelen yanlar›n›
r›n›, köklü bir kiﬂilik de¤iﬂiminin ürü- benimsemekten hicap duymam›ﬂlarnü olarak de¤erlendirebilirdik. Oysa, d›r. Demek ki, tarihimize Bat› KültüAbdülhamid’in k›z› Ayﬂe Sultan, an›- rü’nün kimi yanlar›n› benimseme iﬂi,
lar›nda, Abdülmecid’in Fransa’daki san›ld›¤› gibi Cumhuriyet ile birlikte
yaﬂam› hakk›nda ﬂu bilgileri veriyor: baﬂlam›ﬂ de¤il; tersine, dünya müslü“Halife (Abdülmecid) ile (Fransa’- manlar›n›n son imamlar›nca baﬂlat›lda) daima görüﬂürdük. Musiki ve re- m›ﬂ; baﬂlang›çta sarayla s›n›rl› kalm›ﬂ,
sime merakl›yd›. Alafranga (bat› anla- Meﬂrutiyetle geniﬂletilmiﬂ, Cumhuriy›ﬂ›nda) güzel musiki eserleri aras›nda, yet döneminde halka yay›lm›ﬂ; son
Alaturka (yerli) parçalardan armonize zamanlarda ise yozlaﬂm›ﬂ bir e¤ilimedilmiﬂ (bat› tarz›na dönüﬂtürülmüﬂ) dir. Ayn› biçimde, Bat› Anayasalar›’n›
bir konçertosu,
güzel bir bersözü
vard›r. Geatan
De’taille ad›nda
Frans›z konservatuar›n› birincilikle bitirmiﬂ bir
genç vard›. Bu
genç, halifenin bu
eserlerini fevkalade güzel çalard›. Halife’ye bir
marﬂ besteleyerek
takdim etmiﬂtim.
Kendisi de; “Sizin
gibi bir prensese Abdülmecid’in bir diğer tablosu: Saray’da Beethoven
ne verilir? Ancak
bir prelüd verilir!” diyerek, bir prelüd inceleyerek, bu anayasalardan milli
yaz›p göndermiﬂti. Bu arada, yadigar yap›m›za uygun yasalar alma olgusu
olarak, iki tablosunu da vermiﬂti.” da, dünya müslümanlar›n›n son imamAyﬂe Sultan’›n an›lar›nda, babas› lar›ndan halife Abdülhamid taraf›ndan
halife Abdülhamid’in de, kendisine baﬂlat›lm›ﬂ bir giriﬂimdir; Ayﬂe Sultan,
Kur’an arma¤an eden o dönemin ‹ran an›lar›nda bunu da belirtiyor. Belki
ﬁah›’na; karﬂ›l›k olarak baﬂka ﬂeyler de bu nedenle Abdülhamid’i tahttan
yan›s›ra Bat› tiyatrosundan örnekler indirenler, gerekçeli kararlar›nda, onun
‘ﬂeriat kitaplar›n› yakt›rtt›¤›’ suçlamade sundu¤unu okuyoruz.
Demek ki, gerek Abdülhamid, ge- s›na yer verirler. Bir anlamda ‘dinden
rekse Abdülmecid, dünya müslüman- ç›kmak’ ile suçland›r›rlar. Oysa, Ab82
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dülhamid’in bir yandan Bat› Kültürü
ile ilgilenirken, di¤er yandan ibadetlerini yerine getirdi¤i, pekala biliniyordu. Demek ki, Bat› Kültürü’nün olumlu yanlar›n› benimsemenin dinsizlik
say›lmas›, kökü ta o zamanlara dayanan bir olgudur.
Abdülmecid ise, halifelikten azledilirken, TBMM taraf›ndan dinsizlikle
suçlanmam›ﬂt›r. Meﬂrutiyet, dini politikaya alet etmiﬂ; fakat Cumhuriyet
buna yönelmemiﬂtir. Abdülmecid
Efendi, halife olduktan sonra, ﬂayet sar›k ve kaftana bürünmeyip, baﬂlang›çtaki ayd›n tavr›n› sürdürebilseydi; insan›m›z onun döneminde, TBMM’nin de arzulad›¤› bir dinsel bilgilenme
ve ayd›nlanma
sürecini pekala
yaﬂayabilirdi.
Kur’an’›n insanlar› do¤ulu
bat›l› diye bölüp
ay›rmayan; uluslar› birbirine düﬂman
etmeyen, insan› ‘Evrensel-Ben-Bilinci’ ile ‘‹lahi Ahlak’a ça¤›ran özüne
yöneltebilirdi.

9. senfonisinde, dev bir koro; ‘Allah’›n
izniyle, meleklerin yard›m›yla, insanl›¤›n karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›kaca¤›n›’
hayk›r›r ki, Kur’an’›n 33. sure, 43.
ayetinin anlam› zaten budur.
Kur’an, baﬂka bir ﬂey için de¤il,
sözgelimi birbirlerinin gözlerini oysunlar diye de¤il, salt birbirlerini tan›s›nlar ve birbirlerine iyilikte bulunsunlar diye insanlar›n ayr› topluluklar
halinde k›l›nd›¤›n› bildirir. Mecdettin
Ebülfazl Abdullah’›n (1204-1284)

Abdülmecid Efendi, ’Dünya Müslümanlar›n›n imam›, Dinsel önderi, Halifesi’ s›fat›yla, Beethoven dinlemekle,
dinine ayk›r› bir davran›ﬂta bulunmuyordu. Çünkü Beethoven’in 9. senfonisinde, dev bir koro; ‘Allah’›n izniyle,
meleklerin yard›m›yla, insanl›¤›n karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›kaca¤›n›’ hayk›r›r ki,
Kur’an’›n 33. sure, 43. ayetinin anlam›
zaten budur.

Abdülmecid Efendi, -Dünya Müs-

lümanlar›n›n imam›’, ‘Dinsel önderi’,‘Halifesi-’ s›fat›yla, Beethoven dinlemekle, dinine ayk›r› bir davran›ﬂta
bulunmuyordu. Çünkü Beethoven’in

‘Muhtar’ adl› f›k›h kitab›nda: “Gayrimüslümlerin ibadetleri ve çirkin iﬂleri
hariç, mubah olan adetlerini yapmakta
mahzur olmaz.” deniliyor. ﬁu halde,
Bat›l›lar do¤udakileri tan›maya, ve
iyi ﬂeyler almaya daha çok önem verdikleri içindir ki, do¤udan f›ﬂk›ran
pek çok kaynak, bat›y› sulayabilmiﬂtir.
‹sa, Frans›z olmad›¤› gibi, Musa da
Amerikal› de¤ildir. Tektanr›c› üç bü83
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yük dinin kökleri co¤rafi bak›mdan
do¤uda olmas›na karﬂ›n; kökü do¤uda
olan bu a¤açlar, en güzel meyvelerini
bat›daki dallar›nda verebilmiﬂtir. ﬁu
halde, a¤ac›n do¤udaki köklerinde
yaﬂayanlar, onun bat›daki meyvelerini
kendilerine yasaklamakla, ancak
kendilerine yaz›k ederler. Bunun
ay›rd›nda olan Goethe'nin; “Tanr›n›nd›r do¤u! / Tanr›’n›nd›r bat›!/ Kuzeydeki ve güneydeki topraklar/ Onun
ellerinde huzuru yaﬂar...” dizeleri,
Kur'an'›n “Do¤uda ve bat›da her ne

na gelmedi¤ini vurguluyor ve gençlerimizin bat›dan do¤uya bir köprü
kurmalar›n› istiyordu.
Peki, aradan y›llar geçti nereden

nereye geldik?! ﬁimdi neden din ad›
alt›nda hoﬂ görüsüzlü¤ün ve düﬂmanl›¤›n tohumlar› ekiliyor?.. Karﬂ›m›za
geçip: “Goethe ve Kaptan Cousteau
bile müslüman oldular, siz hala Bat›c›s›n›z!” diyenler, ne yaz›k ki kendilerinin birer ‘Müslüman olmuﬂ
Goethe’ya da ‘Müslüman olmuﬂ
Cousteau’ düzeyinde bulunmad›klar›n› ve
bat›l› ayd›nlar›n, müslümanl›¤›, hoﬂgörüsüz fanatik kiﬂilerden de¤il,
hoﬂgörülü Kur’an’dan ö¤rendiklerini unutuyorlar. ‹nsanlar›m›z, ﬂimdi, tarihimizdeki ve Kur’an’daki çok önemli olgular kendilerine unutturulmak
suretiyle, dinsel maskeli baﬂka ak›mlar›n girdab›na çekilmek isteniyor.
Biz de, bu ak›mlar›n bize unutturmak
istedi¤i çok önemli ayr›nt›lar›, unutulmaktan korumaya çal›ﬂ›yoruz.

“Goethe ve Kaptan Cousteau bile
müslüman oldular, siz hâlâ Batıcısınız!”
diyenler, ne yazık ki batılı aydınların,
müslümanlığı, hoşgörüsüz fanatik kişilerden değil, hoşgörülü Kur’an’dan
öğrendiklerini unutuyorlar.
varsa, O’nundur.” ayetlerini ça¤r›ﬂt›r›r.
Edebiyat tarihimizde ‘‹slamc›-ﬂair’
olarak kategorilenen Mehmet Akif
de; dizelerinde: “Müsbet ulûm!.. / ‹nk›lab›n yolu madem ki bu yoldur yaln›z
/ ‘neredesin hey gidi Berlin' diyerek
yollan›n›z / .. / Bir gün evvel gidiniz,
bir saat evvel dönünüz /ﬂark›n agûﬂu
o zaman aç›kt›r size /.. / Fen diyar›nda
s›zan o nâ-mütenahi p›nar› / Hem için,
hem getirin yurda o nâfi sular› / Ayn›
menbalar› ihya için art›k burada/ Kafan›z iﬂlesin o¤lum, kanal olsun orada!..” diyerek, müslüman olman›n
‘fanatik Bat› düﬂman›’ olmak anlam›84

Toplumumuzu onlardan bile geri

ve hoﬂgörüsüz bir noktaya savurmak
isteyenlere karﬂ›, Abdülhamid’lerin
ve Abdülmecidlerin gündelik özel yaﬂam biçimlerini an›msatmak durumunda kalmak, ne ac›!.. •
cengizozakinci@butundunya.com.tr

