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Bu yazı, öncelikle iman-amel ilişitisi üzerine Jo~a bir . tahlilden sonra, Sünni 
düşüncenin egemen olduğu dünyadalti bazı kavramsal kınlmalara, en genel 

çerçevede, ahlaki içerikli bir dindarlıktan ibadet merkezli bir dindarlık anlayışı
na kayışın bazı kelami (teolojik) boyutlarına işaret ederek,· son yüzyılda Türk 
milletinin dindarlık düzeyini ilti Türk aydınının kaleminden serirnleyecektir. 

1. Erken Dönemde 'Mümin' Tanımında Oıtaya Çıkan İhtilaf ve 
Sünni Çözüm 

Kur'an'a ve hadislerin geneline bakarak bir Müslüman veya mümirı karakteri
ni, ltirnliğini veya tipini oluşturmaya çalıştığırruzda, bunun en genel anlamda 
Kur'an'd.a çok tekrar edilen şekliyle "iman eden ve salih arneller işleyen" kişi 
olduğunu söyleyebiliriz. İslam toplumunun oluştuğu erken dönemde, hangi ha.J
Jerde bu kimliğin kaybedildiği ('kafır' olunduğu) konusunda ihtilaf çıkrruştır. Ha
riciler, Tanrı'riın emirlerini yerine getirmeyen veya yasakladığı (haram) fiilieri iş
leyen ltişilerin Müslüman veya mürnin kimliğini kaybettiğini ileri sürdüler. On
lar iman ile salih arnelin kiıpliğin oluşumun.da birbirinden aynlamayacağı kana
atindeydiler. Mutezile de, kimlik konusunda Harkilere yakın bir tutum benim
semekle birlikte, farklı olarak, büyük günah işleyenierin imandan çıktığını, fa
kat karşıt ~ik olan 'kafır' sıfatını kazanrnadığını, dolasıyla ikisinin arasında 
kimliksiz kaldı~ (el-menziletu beyne'l-menzileteyn) iddia etti. Erken dönem
de ortaya çıkan Mürcie ise, iman ve arnelin birbirinden ayn iki şey olduğunu 
temellendirerek, Müslüman ve mürnin kimliğini kazanmak için imanın tek başı-



100 islamiyat v (2002), sayı 4 

na yeterli olduğunu; arnelin (ahlak) 'iyi mü min', 'iyi Müslüman' olmak (kemai) 
için gerekli bir şey olduğunu ileri sürdü. Mürcie, imanı bilgi, tasdik, kesin inanç 
(yakin) doğru itikat olarak tanımladı. Mürcie ile aynı tarihlerde ortaya çıkan 
'Ehl-i Hadis' ise, Müslüman ve mürnin tanımında iman ve arneli birbirinden ayır
madı; fakat bu grup, Hariciler ve Mutezileden farklı olarak, salih arnelleri işle-· 
meyen veya büyük günah işleyenleri pratikte mürnin ve Müslüman olarak gör
dü. Mürcie ile Ehl-i Hadis, tarihi süreç içinde 'Ehl-i Sünnet' olarak isimlendiril
di. Bu kavramdaki 'Sünnet' tabiri, pratikte geleneği, ortod.oksiyi ve bilgi-güç iliş
kisi açısından da iktidan, statükoyu ve istikran ima eder. Mürcie, kitleselleşme 
süreci içinde Hanefilik (hukuk) ve Matundilik (itikat); Ehl-i Hadis ise Hanbeli
lik, Şafiilik (hukuk) ve Eşarilik (itikat) olarak aktüelleşti.ı Dolayısıyla, Haridie
rin ve Mutezilenin, Müslüman veya mürnin kimlik tanımlannın sıkı, Ehl-i Hadi
sinkini orta, Mürcieninkinin ise daha gevşe~ olduğunu söylenebilir. 

2. İmanın Mahiyeti ve Mürcii-Ehl-i Hadis Yanılsaması· 

Kanaatimizce, Müslüman veya mürnin kimlik tanımlamasında kilit konu olan 
im<m-an1el ilişkisi konusunda gerek Mürcienin (Hanefılik-Maturidilik) iman ve 
arneli birbirinden ayıran görüşleri, gerekse Harici-Mutezile ve Ehl-i Hadisin 
iman ve arneli bir bütün olarak gören yaklaşım tarzlannın her ikisi de yanlıştı. 
Yanlışlık 'iman' tanımından kaynaklanıyordu. Mürcie imanı salt kognitif, zihnl, 
ikıi ve bilgisel bir kesi~ karar (tasdik) olarak görürken; karşı taraf da ne dilsel 
açıdan ne de mantıken mümkün olan 'amel' kavramını götürüp imanın içine so
kuyordu. Kur'an ve sahih hadisler çerçevesinde doğru bir iman tanımı Mürd
enin 'tasdik'i ile başlayan ve zorunlu olarak amel doğuran 'kalp fıilleri'dir. Kalp 
fiilieriyle kastırruz, iman konularına (Allah, ahiret, peygamber, ahlak ilkeleri) yö
nelik, tazim, heybet, korku, saygı, sevgi, güven vs. gibi değerlilikyaşantılarıdır.2 

İman, 'edilen' veya edinilen bir şeydir; artar, eksilir. Sahabe bi'rbirine "Gelin, 
oturup bir saat iman edelim (edinelim)" diyordu. Bundan dolayı, Kur'an'da ge
çen 'iman' kavramıyla, Mürcienin 'tasdik'le tanımladığı iman kav.rarru arasında 

. ' fark vardır. Mürcienin tanırruna 'inanç' denebilir. Inanç, amel do~rmaz. Ancak, 
iman zorunlu olarak amel doğurur. Ateş olmayan yerden duman ç~kmadığı gi
bi, iman olmayan kişiden amel çıkmaz. "Küpün içinde ne varsa dış\na o sızar." 
İman ile amel arasındaki ilişki, nesne ile gölgesi arasındaki ilişkiye ~enzer. Nes-

1 Bu tanışma ·için bkz. Ebü Hanife, "el-Alim ve'l-Mute'allim" (İmam-ı Azam'ın Beş 'Eseri içinde) 
haz. ve çev. Mustafa Öz, İstanbul 1981, s. 15 vd.; Ebu'I-Hasan el-Eş'arl, Ma~/atu'l-isliJmiyyin, 
Wiesbaden 1980, s. 132 vd.; Ebü Mansür ei-Marurldi, Kiıiibu'c-ceı•f:ıid, çev. Dr. Bekir Topaloğlu, 

Ankara 2002, s. 417 vd.; Ebü'I-Mu'in en-.Nesell, Tabşıratu'l-edi/le, Damas 1993. Il. 798 vd.; Ra
ğıp el-lsfehiinl, Kiıabu'z-zerla ila mekarimlş-şeri'a, y.y.,J987, s. 210 vd.; İbn Teymiyye·, el-iman, 
Kahire t.y., s. 3 vd; Sönmez Kutlu, Türklerin lslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 
2000, s. 104-141. islam Düşüncesinde ilk Ge/enekçiler, Ankara 2002;s. 13 vd. 

2 İmanın muhtevasını tanımlamak için "Kalp fiilleri" kavramını geliştiren İbn Teymiyye'dir. Bkz. 
İbn Teymiyye, el-iman, s. 167. Ancak, İbn Teymiyye de arnelleri imana katmaktadır. Ayrıca bkz. 
İlhami Güler, "lman ve İnkinn Bilişsel ve Ahlaki Temelleri", isliimiyac I (1998), sayı: 1, s. 7 vd. 
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ne varsa zorunlu olarak gölgesi vardır. İman canlı insana, inanç ise ölü insana 
benzer. Her ikisi de 'insan'dır. İman yeşil yaprağa, inanç ise solmuş yaprağa 
benzer. Her ikisi de 'yaprak'tır. Dini anlamda doğru inanç, istiğna ve istikban 
terk ederek iradt bir boyun eğmeyi, akli bir çabayı gerektirdiği için, tek başına 
bir değerdir ve sahibini kafir (inlclrcı, yalancı, nankör) olmaktan çıkanr. Mür
cienin bu konudaki tutumu doğrudur. Mürcienin hatası, tasdikten sonra amel 
doğuracak olan kalp fıillerini, iman edilen şeylere karşı duyulması gereken duy
gusal değerlilik yaşantılanru, arnele seykedici, itici motivasyonlan (tazim, hey
bet, sevgi, korku, ümit, saygı, güven vs.) iman kavramının zorunlu unsurlan 
olarak görmemesidir. Kur'an'a göre, Müslüman ve m~n kavramJan ve kim
likleri için bunlar zorunludur. "İmanın arnelden ayn tutulması, Kur'an açısından 
kesinlikle savunulamaz ve saçma bir tutumdur. Kur'an imandan veya sıklıkla 
mürninlerden bahsettiğinde iman ile arneli devamlı birlikte anar. İyi arnellerden 
söz euneksizin tek başına imandan yalnızca mesela, 'inananlan' 'inanmayan
lar'la karşılaştırdığında bahseder. Gerçek iyi ameller, göreceğimiz gibi, imandan . 
kaynaklanmalıdır. Temeli imanda olmayan arneller bir hiçtir; aslında "hiçten de 
kötüdür ... "3 İmanın ne salih amel ne de zihnt tasdik anlamına geldiğini en iyi şe
kilde 49. Hucurat suresinin 14. ayeti ortaya koyar. Köylü (bedevi) Arapların İs
lam'ı 'tasdik' eunelerini "inandık" şeklinde yorumJarnalanru Ku"r'an, "Siz inanma
dınız; fakat 'teslim olduk' (eslemna = tasdik) deyin; çünkü, iman henüz kalple
rioize girmedi," şeklinde düzeltir. Demek ki, iman, tasdikten ~onra eğitim ve dü
şünümle elde edilecek ve salih ahıel doğuracak bir motivasyon ye bir duyarlı
lık halidir. Bunların da örgüri ve yaygın eğitimle bireylere kazandınJması gere
kir. İman, eğitimle kazandırılacak bir şeydir. Ahlak (salih amel) sonuçtur. Ah
lak eğitimi de böyledir. Önce değerlerin bilgisi ve bunlann motivasyonu bireye 
verilir (terbiye); sonra davranış beklenir. inancı en güzel şu şiir ifade eder: "Or
da bir köy var uzakta 1 o köy bizim köyümüzdür 1 Giunesek de gelmesek de 

· 1 o köy bizim köyümüzdür." İinanda ise köye gidilir. İman bizi köye götüren 
şeydir. İman bir duyarlılık halidir. İman edilen şeye karşı bir duyarlıhl$ hali. 
"Gerçek dini akt [tecrübe, iman] ne yalnız aklın ne de yalnız duygumuzun ese
ridir. Dini akt ne Tann üzef4ıe bir düşünmedir, ne de insanın ruhi melekelerin
den yalnız birinin Tanrı'ya yönelmesidir. Bu, insanın canlı bir sentez ve bir bir
lik içinde kaynaşan bütün ruhl kuvvetleri ile Tarın'ya dönm~si, derin bir tutkun
lukla ona bağlanmasıclır. Asli dini akt, insan b~.nliğinin yeni bir şekillenişidir."4 
Sünniliğin Hanefi/Maturidi kanadında iman yanlışlıkla inanç olarak tanımlanın
ca, zamanla akaide (inanç ilkelerine) dönüştü. Bu da ke.ndini 'amentü'de somut
laştırdı: Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere inanç. 
Böylece iman, öir eğitim, etkileme, motivasyon, dolayısıyla da ahlak (salih 

3 Faılur Rahman, "Kur'an'da Bazı Temel Ahlaki Kavramlar (İman, islam, Takva)", Allah'ın Elçisi 
ve Mesajı, çev. Adil Çiftçi, Ankara 1997, s. 3. 

~ Kamuran Birand, "Dinin Mahiyeı.i Üzerine", AOİFD !-lll 0957), s. 132. 
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ameD sorunu olmaktan çıktı; 'sözde' bir ezber konusu oldu. Sünniliğin Maturl
di/Hanefi kanadında Müslüman veya mürnin kimliği salt 'inanç'la yeterli görü
lüp, salih amel (ahlak) ise, kemal (iyi mürnin, iyi Müslüman veya tam mürnin, 
tam Müslüman) için bir şart olarak konulunca, bunun arnele (ahlaka) karşı bir 
kayıtsızlığı zımni olarak besleyeceği aşikardır. Tarihsel olarak Mürciillğin yayli
dığı Türk bölgelerinde İslam'ın ahlak boyutunun ne oranda ve nasıl gerçekleş
tiği ayrı araştırmalan gerektirmektedir. Biz daha sonra yakın Türkiye tarihinde 
Türklerin dindarlığıyla ilgili iki Türk müellifınin gözlemlerine örnekleme amacıy
la başvuracağız. 

3. İslam'm •Amentü' ve İbadete Dönüşmesi 

Bu arada İslam tasavvuruyla ilgili bilinçsel bir kaymaya da işaret etmek istiyo
ruz: İslam, Kur'an'da im~n ve salih arneli birlikte ifade eden bir kavram olarak 
yer aldığı halde,; Sünni dünyada 'ibadet-i mersume' olarak bilinen şekil ibadet
ler giderek tarih! süreç içerisinde öne çıkarak "İslam'ın beş şartı" olarak İsla
m'ın bütününü ifade eder hale gelmiştir. Peygamberimizin bir hadisine istina
den (buniye'l-islamu <aJa gamsin ... )6 oluşan bu yanlış tasavvur, kelime-i şeha
detle birlikte namaz, oruç, hacc ve zekatı islam'ın neredeyse bütünü olarak 
ifade etmiştir. Dikkat edilirse, iman, bu formüJde 'amentü'den de kısaltılarak 
'kelime-i şehadet'e indirgenmiş; ahlak ise, sadece 'zekat'la ifade ,edilmiştir. 

Kur'an'da ibadetler, imanı~ bir tezahürü ve -paradoksal veya daha doğru de
yimle diyalektik olarak- imanı beslemenin, canlı tutmanın bir ifadesi iken; yay
gın Sünni anlayışta Allah'a öd~nmesi gereken 'borç'a dönüşmüştür, (kaza na
mazı teorisi bunu gösterir); çoğunlukla da taklit ve alışkanlıkla ifa edildiği için, 
insanı ahlaka yönlendiren, iten birer unsur olmaktan çıkmıştır. 

İmanın itikada dönüşmesi, İslam'ın özü ve belki de yarısından daha fazla
sı olan bireysel, sosyal ve siyasal ahiakın geriye itilerek namaz, oruç ve 'hac
cın ön plana çıkmasını bir 'ilrnihal' kitabında görmek mümkündür. ~ir Müslü
manın Allah'a karşı vazifelerini tanımlayan ö. Nasuhi Bilmen şöJ1e diyor: 

Vazife, yap(ıl)ması dinen mecburi olan veya tavsiye buyrulan .l:ıerhangi bir · 
hayır, bir kemal, bir güzel şey demektir. Bu tarife göre vazifeler_iki nevidir. 
Bir nevi, dince mecburi olan vazifelerdir ki bunları yapmamak herhalde me
suliyeti, azabı müstelzimdir. Namaz, oruç, zekat gibi. Diğer nev.!; her halde 
mecburi olmamakla beraber merğub olup tavsiye buyrulan ahlaki, ihtiyari 
vazifelerdir ki bunlara riayet edilmesi bir meziyenir, bir kemaldir, insanın 
sevaba ve senaya (övülmeye) nailiyetine bir vesiledir. Yapılmaması ise bir 
noksan olmakla beraber her halde bir sorguyu, bir azabı müstelzim değil
dir ... İnsanlara ait bütün vazifeler, İslam dininin çerçevesi içinde bulunmak-

5 Fazlur Rahman, Allah'm Elçisi, s. 4 vd.; İlhami Güler, "Din, İslam ve Şeriat", isliimiyiic I 0998), 
sayı: 4, s. 53 vd. 

6 Buhari, "Kitabu'l-Imiin", ı, 2; Muslim, "Kitabu'l-Imiin", s. 19-22. 
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· tadır. Bunlardan dinen mecburi olan vazifeleri, veeibeleri kitabırruzın iba
detlere ait kısmında yazmış bulunuyoruz. Bu ahlak kısmında ise en ziyade 
ahlaki, ihtiyari vazifelerden bahsedeceğiz.7 

Görüldüğü gibi, müeUifuniz namaz, oruç, zekat gibi ibadetleri, ifası 'dince 
mecburi', terk edilmesi 'azabı müstelzim' vazifeler olarak tanımlarken, ahlaki 
vazifeleri 'ihtiyari' ve 'tavsiye buyrulan' mecburi olmayan vazifeler olarak say
maktadır. Müellifın kitabında· namaz, oruç, zekat, hacc ve kurban bahisleri 
toplam 307 sayfa tutarken; ahlak bahsi 32, itikat bahsi ise 29 sayfadır. 

Benzer bir yaklaşım tarzı, Ahmet Hamdi_ Akseki'nin İslam Dini adlı ilmihal 
kitabında da sergilenmiştir. İtikat bahsi 50 sayfa, ibadet bahsi 125 sayfa, ahlak 
bahsi yaklaşık 50 sayfadır.s Bu oran, hemen hemen bıütün ilmihal kitaplarında 
korunur. Şekli ibadetlere dayanan bir dindarlık algısı, özellikle Türk toplumun
da oldukça yaygındır. TESEV'in 1999 yılında 16 ilde toplam 3 bin kişi üzerin
de yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, Türk halkının o/o85'i kendini 'din
dar' olarak görmektedir. Araştırma sonuçlarına göre ankete katılanlarin %91'i 
orucunu tutmaktadır. Beş vakit namazını kılanların oranı %46, Cuma namazı
nı kılanların oranı %84, imkanı olsa hacca gitmeyi düşünenierin oranı %70, ze
kat verenlerin oranı %60, Kur'an okuyaniann oranı o/o42'dir.? Ayrıca, ilmihal ki
taplarındaki ilk bölümünün 'iman' değil, 'itikat' bahsi olduğuna dikkat çekmek 
isteriz. Bu bahiste serdedilen şey, nelere inanacağımı~dır (amentü). Ahlak ba
hislerinde de genellikle ahlak nazariy~si ve bazı ahlaki faziletierin ve rezilet
Ierin tanımı ve sayımı yapılır. Kur'an'a ve hadisiere dayanılarak bir. ahlaki te
ori (örneğin, bir takva, hak-batı!, hayır-şer teorisi) geÜştirilmemiştir. 

{ Sünni Dünyada Ahlaki Kayıtsızlığın Teolojik Temelleri 

İman ile ahlak arasındaki ilişkinin . zorunluluğu üzerinde durmuştuk. İnsan ne
ye, nasıl ve ne yoğunlukta inanıyorsa ona göre davranır. Teori pratikten önce 
gelir ve onu belirler. Burada bazı inançlann saJih arnelin zayıflamasına nasıl 
sebebiyet verdiği üzerinde duracağız. .. 

a) Şefaat: Sünni dünyada ahlaki kayıtsızlığın yaygınlaşmasında şefaat teori
sinin de katkısı olduğu kanaatindeyiz. Bilindiği gibi, Mutezile, ahirette peygam
berin veya Allah nezdinde sevgili olan· kulların herhangi bir aracılığı olamaya
cağı kanaatindedir. Sünnilik ise şefaat teorisini onaylar.ıo Şefaat inancı zaman
la dünyevileşerek, ölmüş velilerden yardım isteme şekline dönüşmüştür. Türk
ler bu inanca -eski dinleri olan Şamanizmin de etkisiyle- fazla rağbet etmek
tedirler. Anadolu'nun her ilinde en az bir türbe bulunmaktadır. Sadece İstan-

7 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmilıali, 1975, isıanbul, s. 463 
s Alunet Harndi Akseki, ls/am Dini, Ankara 1997. 
9 Ali Çarkoğlu, Binnaz Toprak, Türkiye'de Din, Toplum ve Siyasec, isıanbul 2000, s. 42 vd. 
ıo Nesefl, Tabsıracu'l-edU/e, II. 792 vd.; Sadeddin Ömer Tafıazllni, Şerhu'/-Akaid, çev. Süleyaman 

Uludağ, lsıanbul 1980, s. 271. 
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bul'da on iki rurbe vardır (Zuhurat Baba, Sümbül Efendi, Oruç Baba, Telli Ba
ba, Eyüp Sultan, Helvacı Baba, Koyun Baba, Merkez Efendi, Yahya Efendi, 
Yuşa Hazretleri, Ekmekçi Baba, Vedud Sultan). 

b) Tövbe: 'Tövbe', bilindiği gibi, Kur'an'da müminlerin işledikleri günahlar
dan kesin dönüşünü ifade etmektedir. Kesin olarak dönülen, pişmanlık duyu
lan, terk edilen suçların günahlaoru Allah affeder (2. Bakara, 160). Bu ruhsat, 
zamanla sulandırılarak fiili tövbe olmaktan çıkarılmış, 'sözde' tövbeye çlönüş
rurülmüşrur. Türkçede yaygın olan "Tövbe Estağfırullah" tabiri bunu ifade 
eder. İmamlar Cuma geceleri cemaate 'sözlü' olarak 'tövbe' yaptırarak günah
larını affettirmeye çalışırlar. Zamanla tövbe, şuurun kendini temizleyerek yeni
den kesin bir başlangıç yapma, pişmanlık, özeleştiri, kendi kimliğini düzeltme 
imkanı olmaktan çıkıp, yalama bir hale dönüşmüştür. 

c) Kader: •Amentü'nün sonunda ifadetendirilen [ve bi'/-]faden1 }]ayri hi ve 
şerrihi mina'liahi te'a/a (hayır ve şer Allah'tandır) ibaresi, Sünni 'kader' teori
sini özetler. Sünni kader teorisi, insanın başına gelec~k her türlü hayır ve mu
sibetin ezelde Allah tarafından bilindiği ve 'levh-i mahfuz'da yazıldığı şeklin
dedir. Teoride Sünniliğin Eşari kanadı daha cebriyeci, Maturidi kanadı ise da
ha özgürlükçü olsa da; yaygınlaşan, daha ziyade Eşa,rilik olmuştur. Bu inancın 
da Sünni dünyada ahlaki kayıtsızlığın yaygınlaşmasında önemli rolü olmuştur. 
İnsanın iradesi Allah'ın iradesinin karşısına konmuş ve insan zayıf düşürülmüş-

' tür. B~ylece özgür olamayan insan, sorurrıluluğunu da üstlenemerniş ve kader 
inancı kitlelerin afyon u olmuştur. Kader inancı, zayıf insan tipini besleyerek bir 
sığınma· kaynağı sağlariııştır. · 

d) Husun-Kubuh: Ahiakın değer kaynağı ve bilgisel imkanı konusundaki 
Sünni yaklaşım tarzı, bu dünyadaki ahlaki kayıtsızlığa önemli oranda etki etmiş
tir. İyilik (l:ıusun) ve kötülük (]fubul)) konusundaki tartışmalarda Mutezile, ah
laki iyi ve kötünün jbizatihi' olduğunu ve insan aklı tarafından bilinebileceğini 

savunur. Dini nasslar da bunu destekler ve iman ile yaptırım gücünü artırır. Ma
turidilik de buna yakın bir görüş savunur. Eşarilik ise bunun tarç zıtidını ileri 
sürer. Yani ahlaki davranışlar özünde iyi veya köru değildir. Onlara bu nitelik
leri Allah verir. Ahlaki iyi veya kötü, insan aklı tarafından bilinemez; ancak va
hiyle bil inebilir. Sünni dünyada genel olarak bu görüş egemen oıriıuştur. ı ı Bu 
bakış açısı, doğal ahlakı ortadan kaldırmış; ahlak, helal ve harama indirgenmiş
tir. Ahiakın değer ve bilgi kaynağı insanlardan alınarak dini nasslat~ (Kur'an, 
Sünnet, icma) verilmiştir. Bütün iyi ve kötülerin nasslar ta'rafından belirlendiği 

ve ruketildiği varsayılmıştır. "Bunun muhtemel bir sebebi, 'Sünnet' ve 'icma' ta
rafından yaptırımsal hale getirilen bir davranış · sisteminin varlığı ve fiilen işie

rnekte olduğudur. Bu sisternin olağanüsru güçlü ve katı bir Sünnet -Afap dav
.raruş örgüsü- kavramı tarafından sağlanan ve devam ettirilen başarısı, tek ba
şına bile muhtemel bir ahlak ilkeleri ilminin tavsiye edebileceği köklü değişim 

ıı Ahmet Mahmud Subhi, e/-Felsefenll-al]JaJ.<jyye fi fikrfl islfimi, Kahira, 1983, s. 128 vd. 
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ve düzenlemeye hiçbir açık kapı bırakmamıştır. "12 Bu durumda Müslüman bi
reyin, doğası gereği her zaman tekil olarak yaşadığı ahlaki ilişkiyi kendi aklı ve 
gözleriyle görme gücünü zayıftatmış ve ahlaksızlığın (doğru değerlendirme ya
pamama) yaygınlaş'masına zemin hazırlamıştır. Oysa, önemli olan, külli ahlak 
kavramlaoru (zulüm, adalet, fıtne, fesat, şecaat, korkaklık vs.) bilmek değildir; 
her bir tekil davranışımızın bunlardan hangisine girdiğini doğru bulmaktır. 
"Ameller niyetiere göredir," hadisi esas alına·rak, arnelierin sonuçları ıskaliınrnış
tır. Oysa, iyi niyet kadar, ahlaki olanı doğru görmek de önemlidir. Kur'an, "Hak
kında bilgi sahibi olmadığın şeyin üzerinde dunna (körü köıiine bağlanma). 
işitme, görme ve düşünme hepsi bundan sorumludur." (17. İsra', ~6) der. 

5. Sünni-Türk Dindarlığmm Ahlaki Veçhesi 

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yıllannda İslam dünyasının içinde bulundu
ğu dindarlık düzeyini istiklal şairimiz M. Akif Ersoy 'olması gereken'le muka
yese ederek şöyle tasvir etmektedir: 

Görürsün, hissedersin varsa vicdanıola imanın: 
Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın! 
O vicdan nerdedir, lakin? O iman kimde var? ... Heyhat! 
Ne olmuş, ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat! 
O iman~an velev pek az nas1b olsaydı rnillette, 
Şu üç yüz elli milyon halkı görmezdin bu zillette! 
O iman ittihat isterdi bizden, vahdet isterdi... 
Nasıl "bünyan-ı marsus' .. olmamız lazımsa gösterdi. 
Peki! Bizler ne yaptık? Kol kol olduk, ı.arumar olduk ... 
Nihayet bir deni sadrneyle düştük, hak-sar olduk! 
O iman kuvvet ihzarıyJa•• emretrnişti. .. Lakin, biz 
"Tevekkelna•••• deyip yartık da kaldık böyle en aciz! 
O iman, farz-ı kat'idir-••• diyor tahsüi iıTanın ... 
Ne cahil kavrniyiz biz Müslümanlar, şimdi dünyanın! 
O iman hüsn-ü hulkun en büyük hamisi olmuşken ... 
Nemiz vardır fezailden, nerniz eksik rezailden?l3 
Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile ... 
Alem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nafile! 
Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep ma~berdedir; 
Müslümanlık, bilmem ama, galiba göklerdedir!l4 

... 

12 Fazlur Rahman, İslami Yenilenme (Makaleler II ), çev. Adil Çiftçi, Ankankara 2000, s. 86. 
13 Mehmet Al<if Ersoy, Safaha{, İstanbul 1981, s. 323. 
• Perçinlenmiş, yekpare olmuş bir bina. 
•• Hazırlanmak 
•·• Allah'a sığındık 
.... En kesin vazife, mutlaka yapılması gereken iş. 
14 Ersoy, age., s. 311. 
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M. Akif, yaşadığı dönemde halkta mevcut olan 'kader' ve 'tevekkül' anlayı-
şını ·da şöyle tasvir ediyor: 

Senin bu kopkoyu şirkin sığar mı imana? 
"TevekkiW öyle "·tahakküm" demek mi Yezdan'a? 
Kimin hesabına inmiş, düşünmüyor, Kur'an ... 
Cenab-ı Hak çıkacak, sorsalar, muhatab olan! 
Bütün evarnire ilan-ı harb eden şu sefih, 
Mukellefıyyeti AJiah'a eyliyor tevcih! 
Görür de halini insan, fakat, bu derbederin; 
Nasıl günahına girmez tevekkülün, kaderin? 
Sarılmadan en ufak bir işinde esbaba, 
Muvaffakiyete imkan bulur musun acaba? 
Hamakatin aşıyor hadd-i i'tidali, yeter! 
Ekilmeden biçilen tarla nerde var? Göster! 
"Kader" senin dediğin yolda şer'a bühtandır; 
Tevekkülün, hele, husran içinde husrançlır.ıs 

M. Akif, 20. yüzyılın başlannda genel olarak İslam dünyasının, özel olarak 
da Türk milletinin dindarlık anlayışını ilk defa ciddi olarak iman ve ahlak açı
sından kritik eden Müslüman bir aydındır. Bu kritik, Safahat:~n her sayfasına 
sinmiştir. 

Cumhuriyet döneminde Türk milletinin maneviyaunı, dindarlık inlayışını 
eleştirel olarak ortaya koyan kişi Nurettin Topçu'dur. Topçu, İslam ve İnsan 
adlı kitabına yazdığı önsözde genel olarak İslam dünyasının içinde bulunduğu 
durumu dindarlık-ahlak ilişkisi açısından şöyle tasvir ediyor: 

Türlü sefaletlerle ihtirasların parça p~rça böldüğü hasta bir vücudu andıran 
İslam dünyası, en bedbaht devirlerinden birini yaşıyor ve her İslam mem
leketinde ruhlar birbirinden ayrılmış, birbirlerine saldırıyorlar. Her sene 
yüzbinlerle ziyaretçi ile dolan Klibe'nin etrafında ruh birliği ve beraberliği 
meydana gelemiyor. Bunun sebebi ne siyasi, ne iktisadi, ne de. esasında il
ml ve fikridir. Bu halin sebebi, İslam'ın temeli ve Kur'an'ın öz9 olan ahia
kın kaybedilmiş olmasıdır. Bugünkü Müslümanlar, birtakım geleneksel ha
reketleri dikkat ve titizlikle yapmaktan başka endişesi olmayan,~ iıkçağın ve 
ilkel devrin sihirbazlannı andırıyorlar. Kur'an harikası olan ilahi ahlak İslam 
diyarında çoktan gömülmüştür. Ahlak idealine karşı; ruhlarda iŞlenen b.u 
zulmün tarihte çok tekrarlanan tehditleri, bugün büyük sanayi medeniyeti
nin insanı makinalaştıran· ve makinaya esir yapan zulmüyle elele ~ermiş bu
lunuyor. Belki yakın bir gelecekte büyük petrol kuyulanyla İslam ülkeleri
nin tröst sahipleri, bu vasıflannı şeyhlikle birleştireceklerdir. İnsanlığı.n beş
bin yıllık ruh ve vicdan eserini inkar ederek düşünmeyi günah sayan sefa
leti din diye tanıtan gerilikle taassup, bu zulme sığınmış bulunmaktadır. Kal
be karşı gelen kaideleri İslam çerçevesi içinde insan ruhunun esaret zinciri 

ı; Ersoy, age., s. 271. 
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yapmakla geçininler kendilerine din adamı dedirttikçe ve halkın bunlara 
hürmet ve itibarı devam ettiği müddetçe İslam dünyasının, içinde yüzdüğü 
sefalenen kurtulması imkansızdır. Her türlü şer ve fıtne kendini mübarek 
göster~cek başka bir şerre işaretle onu yerdikçe kendini yükseltme ve ha
yır maskesine bürünme fırsatını elde edebiliyor.. Asırların artığı sözde din 
adamlarımız, devrimizin maddeci yıkımını göstererek onu itharn yoluyla 
kendilerinin Allah yolcusu oldukları vehmini halka sunuyorlar. Hakikatta ise 
onlar dini hayatı maddi şekii ve hareketlere bürümüş maddecilerdir; din ve 
ahiret maddecileridir. Ruhlarını kaybet:mişlerdir. Allah yolculuğu mevlidhan
lıktan, duacılıktan, mukabelecilikten ve kasidecilikten geçmediği gibi, kinin, 
tekfırin, tehdidin ve ruh karartıcdığının da ilahi yolculuğa yoldaşlığı olmaz.ı6 

Topçu, Ludwing V. Mises'in Müslümaniann içinde bulunduğu dindarlık düze-
yini tasvire yönelik aşağıdaki satırlan kitabına almıştır ve aynen katılmaktadır: 

Müslümanlık bugün müminlerine, namaz kılmak, oruç tutmak, gibi bir ta
kım hareket kaideleri veren ölü dinlerdendir. Bundan daha öteye gitmiyor, 
ruhlara hiçbir gıda vermiyor, sanki ruhunu kaybetmiş gibidir. Yahnız bir ta
kım hukuk ve hareket kaideleri sunmaktadır. müminleri, içerisinde pek zor 
teneffüs edilen geleneksel bir hayatui örtleriyle kaidelerden örülmüş bir ağın 
içerisine hapsetmişdir. Onların içsel dileklerine hiçbir doyum getirmiyor. 

Ruhu eziyor; onu ne yü_kseltiyor, ne de kurtarıyor. Yüzyıllardan beri jslam 
dünyasında dini hareket görülmüyor. İslam hala Arap istilaları devrinde ol
duğu gibidir. Neşriyat ve tedrisatları hep aynı şeylerdir; bunlar, din adam
lannın dairesinin dışını aydınlatmamaktadır. 

Büyük ruhlar yetiştirmiyor. Müslümanlan birbirine bağlayan yegane bağ, 
başka dinden olanlara karşı düşmanlıklarıdır. Gelenekleri ile muhafazakar
lıklarıdır. Onlar, yabancılar hakkında taşıdıkları kinle yaşamaktadırlar. İslam 
dünyasında meydana çıkan mezhepler ve gün ışığına çıkarılan bütün hare
ketler, hep yabancılar hakkında yaşattıkları kinin eseridir. ı? 

Topçu, Müslümaniann icra ettikleri şekli ibadetlerin (namaz, oruç, Iıacc ) 
onların dindarlığıyla olan ilişkisini de şöyle tasvir ediyor: 

Zamanla yıprana yıprana birer otomatik hareket haline getirilen ve bu şe
kilde emrolunduğu anlatılan ibadetler ise; iyi hesaplayan ve dikkatle kayde
den meleklerin takip eniği bedende birtakım şekil değişmeleri haline geti
rildi. El, ayak, baş, beden hareketlerinde maharet dindarlığın şartı oldu; 
bunlar dinin esasları sayıldı. Bütün ruh ve manasından sıyrılan dini hayatın 
bu şekilperestliği11e zühd ü takva adını verenler, bu vehimlerinin kaskatı 
gururu içinde gömülüp kaldılar ve bu yolda yürürken Allah'a götüren ahlak 
yolunun izlerine bile f<!Stlamadılar.IB 

16 Nurettin Topçu, islam ve Insan, istanbul (önsöz). 
17 Topçu, age., s. 18-19 . 

. ıs Topçu, age., s. 33. 
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Topçu, Müslümanların her yıl icra ettikleri 'hacc' ibadetiyle onların dindar-
lığı arasındaki ilişkiyi ise şöyle tanımlıyor: 

Asırlardır, milyonlarca Müslümanın, yurtliı.rında aç ve sahipsiz inleyen mü
min kardeşlerini çiğneye çiğneye ziyarete koşruldarı Kabe'den dönüşte, on
lar hakkında olsun biraz merhamet, hatta insanlar hakkında olsa da bir par
ça aşk ve muhabbet getirdilderi görülmüş müdür? Bu nasıl ibadettir, nasıl 
ibadettir ki mürninleri Allah evinde birleştiediği halde aralarında birlik ve 
kardeşlik doğurmuyor? (Hala İslam alemi hep birbirine düşmandır ve Ka
be' nin bekçileri de Müslüman kardeşlerini soymalda görevlidirler.) Siz Al
lah'a iftira ediyorsunuz. Allah böyle bir ibadeti emretmemiştir. Haccın ma
nası, ruhsuz bedenierin sırf mekan değiştirme şeklinde muayyen bir belde
ye gitmiş olmaları değildir. Haccın· İslam kongresi olan. gerçek ahlaki ve iç
timai gayesinin yanında büyük mistik değerini gerçekleştirecek olanlar, dini 
aşk ile kalbin ebediliğe götüren yolu olduğunu bilen ve, yaşayan gönüller
dir; bedenlerini, putlar gibi şekiller ve kütleler halinde k.ımıldatmalda Allah'a 
yak.ınlaşuklarını vehmeden ölü ruhlar değiJ.ı9 

Topçu, İradenin Davası ve Ahlak Nizamı adlı eserlerinde de Türk dindarlı
ğını ahlaki açıdan kritiğe tabi tutmuştur. Topçu'dan bu tarafa istatistiklerde 
o/o85'i kendini 'dirıdar' olarak tanımlayan20 Türk milletinin dindarlığıyla ahlaki 

· karakteri arasındaki ilişkiyi sorgulayan önemli bir aydın, din alimi, filozof, en
telektüel çıkmadı. 

Şerif Mardin'in itiraf ettiği gibi, geleneksel Müslümanlığın -ki onun dindar
lık düzeyini iki aydınımıza dayanarak ortaya koymaya çalıştık- yerine ikame 
edilmeye çalışılan 'çağdaşlık' veya 'Batılılık' ~mliği de ~tmamıştır.ıı Bugün 
önümüzde kimlik bunalı!ill yaşayan bir Türk milleti yardır. Bu yenj kimlik ika
me etme girişimi, seküler bir ahlak yaratmadığı gibi, ahlaki çözülmeyi iyice 
hızlandırmıştır. Ülkemizde bugün çoğunluğu vergi kaçakçısı veya elektrik ka
çakçısı ve yarısından fazlası birbiriyle davalı bir halk, hortumcu ve hayali ih
racatçı bir işadamları zümresi (son ekonomik krizin hırsızlık ma!iyeti ortada
dır), siyaseti yalan ve çıkar olarak gören bir siyaset esnafı, halkına işkence et
tiği ve onun insan haklarını ihlal ettiği Avrupa İnsan Haklan Mahkemesince 
tescil edilmiş bir devlet vardır. ·: \ 

', ~ . 

19 Topçu, age., s. 35; Ayrıca bkz. Ali Duman, "Nurenin Topçu'ya Göre Din Adamları•, Tabula Rasa, 
sayı: 6, s. ı 19 vd. 

ıo Çarkoğlu, Toprak, Türkiye'de Din, Toplum, Siyaset, s. 42. 
ıı Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İstanbul 1983, s. 109. 
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ilmihal Dindarlığının İmkanı Üzerine 

M. ~YRİ KIRBAŞOGLU 
PROF.DR., ANKARA Ü. I LA.HİYAT FAKÜLTESi 

K lasik fıkıh literatürünün bir bölümünü oluşturan taharet, namaz, oruç ve 
hac gibi konuların, başına akaid konularının da eklenmesiyle, bağımsız 

. eseder halinde ortaya çıkışının tarihi bizde 15. yüzyıla kadar geri götürülmek
tedir.1 Halk arasında 'Namaz Hocası' veya 'İimihal' olarak bilinen bu tür eser
ler, sözlü külrür yanında, halkımızın temel dini bilgilerinin başlıca kaynağını 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan ülkemiz insanının din konusundaki bilgilerinin 
büyük ölçüde namaz hocaları veya ilmihaller tarafından şekinendirildiğini söy
lemek mümkündür. Bu kadar etkili olmalaona rağmen, bu rür eserlerin bilim
sel değeri üzerinde yeterince durulduğu söylenemez. Bunların sunduğu bilgi
lerin ne derece sağlıklı ve yeterli olduğu meselesi bir yana, bu bilgilerin ne tür 
~ir dindarlığa yol açtığı üzerinde ise, neredeyse hiç durulmarruştır. Halbuki mil
yonlarca insanın dine dair bilgileome sürecinde muhtemelen okuyup okuyaca
ğı yegane kaynak konumundaki bu tür eserlerin, devamlı surette gözden ge
çirilmesi ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli değişikliklerin 
yapılması, ihmale gelmeyecek kadar önemi haiz bir meseledir. Konunun b?y
lesine kapsamlı bir biçimde ele alınmasının çok yönlü bir incelerneyi gerekti
receği aşikardır. Dolayısıyla, bu sınırlı incelemede cevabı aranması gereken en 
önemli soru, kanaatimizce, ilmihallerin bir dindarlık tasavvuruna sahip olup ol
madığı, sahip ise, bunun ne tür bir dindarlık tasavvuru olduğudur. Aşağıda iş
te bu sorunun cevabı aranacaktır.z 

1 TDV İslam Ansiklopedisi "İlmihal" madd~i. 
ı Literatür taramasına dayalı bu incelemede, toplumdaki yaygınlık ve etki düzeyleri sebebiyle, 
Mızraklı İlmihal, Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihiili, Ahmet Harndi Akseki'nin İslam 


