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SÔsyoloji, aslı itibanyla Batı orijinli bir bilim da

lıdır. Bu bağlamda sosyoloji kitaplanna baktığı

mız zaman, sosyolojioin niçin 19. yüzyılda ve Batı 

toplumlarında ortaya çıktığı sorusunun 1 merkezde 

yer aldığını görürüz. Bu durum, sosyoloji biliminin 

ortaya çıkması ile toplumsal koşullar arasındaki iliş

kiye vurgu yaptığı gibi, sosyolojioin hümanist ve Ay

dınlanmacı zihniyet içinde neşvü nema bulduğıınu 

da ifade etmektedir. Her ne kadar İbn Haldun 'un Ba

tılı anlamda sosyolojinin ortaya çılaşından önceki bir 

tarihte (14. yüzyıl) toplumsal konulara yönelik ana

lizi, sosyolojinin Batı'ya özgülüğü gibi niteliği üze

rinde bir tartışma oluştursa da, son kertede sosyoloji 

biliminin içeriği ve öncüllerinde Batılı karakteri seç

mek güç olmayacaktır. 

Sosyolojioin öncüileri olarak iki nitelik zikredilmek

tedir. Bunlardan birincisi, insan hiçbir zaman tek ba

şına yaşamamaktadır. İnsanın bulunduğu her yerde 

bir toplum yaşamı vardır. İkincisi, insan ve toplum 

sürekli bir değişimden geçmektedir. Her çağda ge

çerli olabilecek bir tek toplum niteliğinden söz edi

lemez. Dolayısıyla insan ve toplum, hem zaman 



içinde hem de yere göre aynmlar gösterit.2 Doğrusu 

bu öncüller, evrensel bir sosyoloji yapabilmenin im

kanını taşunaktadırlar. Fakat sosyolojinin 19. yüz
yılda Batı' da ortaya çıkmas mm imkan ve koşuHanna 

odaklandığunızda, şu nitelikler ya da öncüller karşı

mıza çıkmaktadır. Birincisi, sosyoloji bir bilimdir. 

Bilim, Orta Çağ'dan itibaren Aydınlanma'ya kadar 

olan süreçte Tann 'nın bilgisinin insanlar tarafından 

da bilinebileceğini ve giderek Tann' dan bağımsız bir 

bilgileurneyi öngörmektedir. Nitekim modem zaman

larda insanın keşfettiği alanlar arttıkça, dinin ve Tan

n 'nın geri çekileceği beklentisi ve söylemi, tam da 

bu zeminde inşa edilmektedir. Dolayısıyla Tann ile 

Bilim, Ortaçağ'dan itibaren Aydınlanma'ya 
kadar olan süreçte Tanra'mn bilgisinin 

uunsaıınHaır tarafmdaun da bôlinebileıceğini ve 
giderek Taıınru'dan bağamsaz bir bilgitenmeyi 

öngörmektedir. Nitekim modern zamanlarda 
insamn keşfettiği alanlar arttıkça, djnin ve 

Taaua'nm geıri çekileceği beklentisi ve söylemi, 
tam da bu zeminde inşa edilmektedir. 

DoDayasuyBa Taunru ôle insan arasoırndaki 
antagonôzmik ilişki üzerine kurulan bu 

anlayaş, hümanist ve seküler bir 
karakter taşamaktadar. 

insan arasındaki antagonizmik ilişki üzerine kurulan 
bu anlayış, hümanist ve seküler bir karakter taşımak

tadır. Yeni "icad edilen toplum" da bilimin incele~e 

konusu ve nesnesi olmaktaydı. Ayrıca ilerleme ideo

lojisi doğrultıısunda din, ilerlemeye engel-görülerek, 

irrasyonel bir kurum olarak ilan edilmiştir.3 İkincisi, 
toplumun Tann:dan bağımsız, bu dünyaya içkin ya

salannın bulunup keşfedilebileceği; bunun sonu

cunda da öngörülebilir, hesaplanabilir ve nihayetinde 

yönetilebilir bir toplum. 

Bu iki öncül göz önüne alındığında, sosyolojinin se

küler karakteri daha öne çıkmış görünmektedir. Do

layısıyla bunun üzerinden bir İbn Haldun ya da İslam 
sosyolojisi kavramını konuşmak, ciddi tartışmalarm 

yapılmasını gerektirmektedir. Bu tartışmanın ciddi 

analizini bir başka makaleye bırakarak, konumuza 
devam edelim. 

İlahiyat fakültelerinde Din Sosyolojisi dersi şu anda 
sadece 2. sınıfta bir dönem okutulmaktadır. İlahiyat 
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fakültelerinde hala temel İslam bilimleri olarak bili

nen Tefsir, Hadis, Kelam, Fıkıh, Tasavvuf gibi ders

lerin okurulmasında bir meşruiyet sorunu 

olmamasına karşın, felsefe ve din bilimleri alanında 

yer alan Dip. Sosyolojisi dersi, gerek konulan gerekse 

ilgili olduğu alanlar itibanyla öğrencide bu dersin ila

hiyat fakültesinde işlenmesi konusunda bir soru(n) 

oluştıırur. Bir başka deyişle, klasik İslanıl ilimierin 

dışında Din Sosyolojisi dersinin niçin okunduğu öğ

rencilerin temel sorulan arasındadır. Bu soru, açıkçası 

din sosyolojisinin meşruiyetine dairdir ve öğrencile

rin aslında böyle bir soruyu sormakta haklı olduğu 

boyutlar vardır. Birincisi, hiç şüphesiz Batı tandanslı 

bir bilim dalı olarak Din Sosyolojisinin içerisinde Ba

tılı bir tarih, kişiler, tarih bulunacaktır. Ancak öğren

cinin kendi tarihi, toplumu ve soru(n)lara da kitap, 

metin ve anlatımlarm değmesi gerelanez mi? İkincisi, 
bir ilahiyat fakültesi mezunu olarak öğrencinin 
Kur' an, Hadis, Fıkıh, Tasavvuf, Tarih' e dair okuma

lan ve analizlerinde Din Sosyolojisi okumalan nasıl 

bir katkı sağlayacaktg? Mevcut metinler, açıkçası, bu 

sorulara cevap olmaktan uzak görünmektedirler. İşte 

biz, bu problemlerden yola çıkarak, bu makalede İs
lam'ın tarihi ve bugününü oku.mada sosyolojinin kat

kılannın neler olabileceğini tartışmaya çalışacağız. 

Din, çok önemli bir meşruiyet kaynağıdır. İnsanlar 

düşünce ve pratiklerine dini referans göstermekte; din 
tarafından onaylanmış düşünce ve pratikleri rahatlıkla 

içselleştirebilmektedir. Hangi dine mensup toplumda 

olursa olsun, dininfarklı referans gücü hep vardır. Biz 

burada İslam tarihi üzerindeki farklı enstantaneler 

üzerine konuşmak ve buradan örneklerle konuyu 

açımlamak istiyoruz. Bu sebeple de anlatacaklanmız 

İslam üzerine olacaktır. 

Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e (SAV) yirmi üç 

sene gibi bir zaman dilimi içerisinde gönderilmiştir. 

Bunun anlamı; ayetlerle toplumsal gelişim ve de

ğişme arasında diyalojik bir ilişkinin varolduğudur. 

Zira ayetler ya bir sosyal olay üzerine ya bir soru üze

rine ya da tartışma vb. durumlar üzerine nazil olmak

taydı. Rayet ayetlerin arka planında yer alan sebep ve 

olaylar bilinmezse, bu durum Kur'an-ı Kerim'in 

soyut ve bağlamdan uzak bir okumasını getirmekte

dir. İşte böyle yanlış okumalardan mesafe alınması 
için öncelikle dönemin tarihi, kültürel, siyasal ve sos

yal olaylannın analiz edildiği bir zemin oluştıırulması 

elzem görünmektedir. Doğrusu bu da, sosyolojik oku

malarla zenginleşecek ve gelişecek bir Q.~dur. 



Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in (SAV) önemle 

üzerinde durdukları bir husus vardır. Kur'an-ı Kerim, 

özelde vurguladığı "Tevbid'in bir gelenek olarak Hz. 

Adem'den bu yana devam edegeldiğini; peygamber

ler ve kitapların bu geleneğin farklı dönemlerdeki 

uğrak noktaları olduğıınu söyler. Hz. Adem, Hz. Nuh, 

Hz. İbrahim, Hz. İsa ve diğer peygamberler bu gele

nek içerisinde değerlendirilir. Bilhassa Hz. İbrahim, 
bem üç büyük dinin kesişme noktası, bem de Arap

ların ortak atası olarak Kur'an-ı Kerim'de en sık ve

rilen örneklerdendir. Öncelikle Hz. İbrahim (AS)' dan 

Hz. Peygamber'e (SAV) gelen bir kültür ve bakıye 

vardır. Kur'an-ı Kerim, kendi gerçeklerini, Arapların 

da kendilerini refere ettikleri Hz. İbrahim' den örnek

ler üzerinden açımlar. Mesela; Mekkeli müşriklerin 

Hz. İbrahim'i şirke, hatta Yahudilik ve Hıristiyanlığa 

bir referans olarak göstermeleri karşısında Kur'an, 

''İbrahim ne Yahudi idi, ne de Hıristiyandı; ancak O, 

banif (Muvabbid) bir müslümandı, müşriklerden de 

değildi"4 demektedir. Hz. İbrahim'in banif (tevbidi) 

kültürü, Hz. Peygamber'e kadar o bölgede önemli 

izler ve bakıyeler bırakmıştır. Mesela; bu kültürel 

ögelerin araştırılması, toplumda sosyolojik bir öge 

olarak yaşayan kültürün anlaşılması, Hz. Peygam

ber'in mücadelesini anlaşılır kılacağı gibi, Kur'an 

ayetlerinin taribi referans noktaları da daha anlamlı 

olacaktır. Hz. peygamber (SAV) sıfırdan bir toplum 

yaratmamıştır. Ya da geçmişi ve geleneği tamamen 

yok ederek toplumu baştan aşağı dizayn etmemiştir. 

Esasen böyle bir durum biçbir toplum için söz konusu 

olamaz. Nitekim Arap toplumunda Hz. İbrahim'den 
bu yana devam eden tevbid kültürünün izleri kadar 

şirk de birçok tezahürleriyle yaygındı. Hz. Peygam

ber'in kendi toplumuna yeni bir menfez açarken bu 

kültürde süreklilik, kopuş, kınlma, değişim ve dönü

şüm beraber yürüyen süreçlerdir. Burada esas vurgu

lanması gereken husus, döneme dair sosyolojik ve 

kültürel okumanın, bem Kur'an'ın mesajlarının an

laşılması ve açımlanmasında bem de ayaklan yere 

basan bir tarihin ortaya konmasında ciddi katkılan 

olacağıdır. 

Hz. Peygamber kendisinden önceki peygamberlerin 

mesajlarının doğrulayıcısı s ve tamamlayıcısıdır. Top

lumun çok farklı sınıf ve tabakasından insanlar, Hz. 
Peygamber' e iman etmişlerdir. Hiç şüphesiz bu iman, 

Kur'an'ın mesajlarının insan fıtratında karşılık bul

ması, bakikatı dillendirmesi yle çok yakından bağlan

tılar taşımaktadır. Fakat Hz. Peygamber'in bizzat 

şahsından başlayarak bireysel ve sosyal birçok fak

törün Müslüman cemaatine girmek ya da girmemekte 

bir rolleri var mıdır? Bu soruya hemen "hiçbir rolü 

yoktur" şeklinde cevap vermek doğru olmayacaktır. 

Hz. Peygamber'in davetine olumlu ya da olumsuz 

cevap verınede sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. 

sebepleri görmek mümkündür. Şimdi bunlara bazı ör

nekler verelim. 

llhs Hd öııu:ül göz önüne almdBğaııuBa, 
sosyolojinôoıı seH,üHer fcaıra!den-i daha ÖBlle 
çoH,muş göır«iıuıımeH&ediır. II)oOayo§nyBa ba.ııuııuıııı 
ıiBzeırôınıdeuıı böır Ôbuıı IHlaDdıııın ya da ÔsBam 
sosyoRojisi kavıramma konuşmak, 
dddi tamşmalarm yap.Umasma 
gere!dirme!dedii'. 

Araplarda kabİleeilik ve kabile anlayışı son derece 

önemliydi. Mesela; Hz. Peygamber Mekke'de Ku

reyş kabilesine ve Haşimoğullarına mensuptu. Haşi

moğullan farklı kollar içerisinden Hz. İbrahim'in 
soyundan gelmekteydi. Hz. İbrahim Kabe'nin (Arap

lar için merkezi önemdeydi) yeniden inşa edicisi ol

duğu gibi Arapların da ortak atası idi. Bundan dolayı 

Hz. İbrahim'in müşrik bir kültürün mü yoksa mü'min 

bir kültürün mü referansı olduğu Kur'an-ı Kerim ile 

müşrik Araplar arasında polemik konusu olmuştu. 

Hatta bu polemiğe farklı boyutlarıyla Yahudi ve Hı

ristiyanların da katıldığını söylemek mümkündür. Hz. 
Peygamber'in köklü bir geçmişi vardı ve Mekke'de 

saygın bir kabileye mensuptu. Aynca Kureyş kabilesi 

Hz. Peygamber'in dedesiAbdülmuttalib'in ve onların 

da babalarının liderlikleri ile prestij li yerlerini muha

faza etmişlerdir. Kabe'ye hizmetin önemli görüldüğü 
bir anlayışta, Kureyş Kabe hizmetlerinin önemli bir 

kısmını üzerine alarak prestijini hep arttırmıştır. Bu

rada Kabe merkezi bir öneme sahipti. Kur'an-ı Ke

rim' de belirtildiği üzere Kureyş, Kabe üzerinden bir 

ilaf düzenine sabipti.6 Abdülmuttalib, Kabe'nin batı
nna saygı duyınayan ve bacılara eziyet eden Huzaa

Warı Mekke'den uzaklaştırıp, Kureyş kabilesinin 

mensuplarını bir siyasal organizasyon etrafında top

layan Kusayy'ın torunlarındandı.7 Hz. Peygamber'in 

prestijli bir kabileden geliyor oluşu, sosyolojik an

lamda kendisi etrafında toplanılıyor olması bakımın

dan önemlidir. Bugün de kabilenin yerini alacak bir 

takım unsurların liderlik ve bir hareketin gelişme-
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sinde önemli olduğunu görmekteyiz. Peygamber'in 

dedelerinden Kusayy'ın oğullanndan ikisi Abdüme

naf ve Abdüddar'a dikkat çekmeliyiz. Bunlar ara

sında daha o dönemden Kabe'nin hizmetlerini 

yürütmek hususunda kavgalar başgöstermekteydi. 

Abdümenaf'ın ölümünden sonra yerine Haşim geçti. 

Ancak Abdüşşems'in çocuklanndan olan Umeyye, 

amcası ve Kureyş'in lideri Haşim ile geçinemedi. 

Mekke ve Kabe ile ilgili görevlerden bazılarına sahip 

olmak istedi. Tam da bu noktada, Ebu Cehil'in şu 

sözlerine dikkat çekmenin zamanıdır: "Bizler Abdu

menaf soyu ile şan ve şeref konusunda yanşıp dur

duk. Onlar yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar 

çeşitli görevler üstlendiler, biz de üstlendik. Onlar 

verdi iyilik etti, biz de verdik iyilik ettik. Develer üze

rinde diz çöküp yarışanlar gibi yanşıp durduk. Şimdi, 

onlar gökten kendisine vahiy gelen bir peygamberi

miz var diyorlar. Biz bunu nasıl kabul ederiz? Onların 

bu çıkışiarına nasıl bir karşılık verebiliriz? Valiahi biz 

ona asla inanmayacağız; Onu asla tasdik etmeyece

ğiz. Yapabileceğimiz tek şey budur. Abdümenaf so-. . 
yuna ıtaat etmemiz olacak şey değil."8 Görüleceği 

üzere Ebu Cehil'in iman etmeme gerekçesi Hz. Pey

gamber'in mesajının doğruluğu ya da yanlışlığı ile il

gili değildir. Anlatılan bu sosyolojik arka plan 

bilinmedikçe, meydana gelen olaylar sağlıklı bir şe

kilde anlamlandınlamayacaktır. 

IHlôç şıiiıiP'Ilııesôz ~ab 1l:aıroail~uııs0o lb>iır lb>ôDiımı dafto 
oOaıra~' ailôırıı §osyoOo]i§öırııöırıı ôçerôsin«iie !Batoh bir 

taröllıı, rdşö0eft', ltaft'ölhı llnııUııma«:aCduır. An«:a!< 
öğft'eırııdnön e~en«iia tarihi, toplumu ve 

soru(n)Bara da fdtap, metin ve anlatimiaran 
değmesi gere!<mez mi? 

Bu safharlan sonra Haşimoğulları ile Ümeyyeoğullan 
arasındaki gerilim daha da tırmanır. Umeyye birçok 

mücadelesinde yenik düşüp, Mekke'yi bir müddet 

terke mecbur olunca, Haşimoğullarından Abdülmut

talip'ten sonra Ebu Talip lider olmuş; böylece Haşi

moğullai:ının ağırlığı daha da artmıştır. Daha sonra bu 

mücadele çocuklarına da geçerken, Haşimoğullarının 

yeni lideri Ebu Talip ile Ümeyyeoğullannm yeni li
deri Ebu Su:fyan, babalanndan aldıkları kin ve düş

manlığı aynen devam ettirmişlerdir.9 Tam da tarihi 

derin köklere sahip böyle bir mücadelede Ebu Suf-
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yan'ın niçin geç iman ettiği, Hz. Peygamber döne

minde üzeri küllense de Hz. Ali ile Muaviye arasında 

Haşimoğullan ile Umeyyeoğullan arasındaki müca

delenin nasıl gün yüzüne çıktığını bu sosyolojik arka 

plan bilind~ğinde anlamak kolaylaşacaktır. 

Örnekierimize devam edelim. Hz. Peygamber'e ilk 
iman edenler arasında farklı sosyal ve ekonomik kat

mandan insanlar yer alıyordu. Çoğımluk alt sosyal ve 

ekonomik sınıfa mensup insanlardan oluşmaktaydı. 

Tutunamayanlar olarak isimlendireceğimiz bu kesim, 

köleler ve toplumda kaybedeceği şeyi en az olan in

sanlardır. Toplumdaki insanları aynı hukuki ve sosyal 

haklara sahip kişiler olarak bir araya getirmeyi vade

den bir dine tabü ki bu kesimlerin daha önce ve daha 

yoğun iman etmeleri doğaldır. Zira mesajın içeriği 

kadar bu din, köleler ve alt kesimler için yegane ge

lecek demektir. Fakat risaletin ilk yıllanndan itibaren 

oldukça uzun bir süre, Mekke'nin bazı siyasi elitleri 

ve zenginler İslam'a inanmaktan imtina ettiler. Her 

şeyden önce Mekke'de sürekli üst sınıfiann lehine 

çalışan bir ekonomikpaylaşım sistemi vardı. Bu çar

pık paylaşım sistemine putperestlik ideolojik de.stek 

sağlamaktaydı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in "Allah'ın 

yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O'na bir pay 

ayırdılar ve akıllarınca, 'Şu, Allah için, şu da bizim 

ortaklanmız (putlanmız) için' dediler. Ortakları için 

olanAllah'mkine eklenmiyor. Allah için olan ise or

taklannkine ekleniyor .. Ne kötü hükmediyorlar!"ıo 

ifadesi, bu paylaşım sisteminin bizzat kendisine iti

razdır. Hatta Kur'an-ı Kerim'in putperestiğe itirazı, 

değersel (Tevhidi) olduğu kadar ekonomiktir de. 

Öte yandan Hz. Peygamber'in tüm Kureyş'i (farklı 

kollarını ayırtetmeksizin) topartamaya çalışması ve 

onlara topyekun siyasal ve ekonomik gelecek vaad

lerinde bulunması da önemli sosyolojik nüveleri 

içinde barındırmaktadır. O şöyle diyordu: Ey Kureyş

liler! Bana itaat edin ki, kıyamete kadar bütün insan

lar sizin ardınızdan yürüsün. 11 Veya benimle birlikte 

La ilah e iliallah deyin. Allah' a yemin ederim ki, Kisra 

ve Kayser'in hazinelerine sahip olacaksmız.ıı Tüm 

bunlar farklı ekonomik, sosyal, siyasal faktörlerin Hz. 
Peygamber dönemi olaylannın gelişimindeki ciddi 

etkilerine işarette bulunmaktadır. 

Daha sonraki dönemlerde de bir çok olayın sosyolo

jik arka planları aslında ciddi bir araştırmanın konusu 

olmalıdırlar. Sadece tarihi ve sosyal olaylar değil, Ke

laım, fıkbı, mezhepsel tartışmalar da so~~olojik araş-



tırmalara ihtiyaç duyacak bir sosyaliteden beslenınek

tedirler. Söz gelimi; İslam Kelam kitaplarında itikadi 
mezhepler olarak Eşarllik, Maturidilik, Mu'tezile ve 
Cebriye'yi görmekteyiz. Eşarilik ve Maturidilik Ehl
i Sünnet olarakkonuınlandınlmışlardır. Kelam kitap
lan nzık, ecel, Husn-Kubh gibi meselelerde bu 
mezheplerin görüşlerini sunmaktadır lar. Fakat bu me
sele iktisattan siyasete kadar bir bilgitenmeyi gerek
tirdiği gibi, dönemin sosyal olaylanyla yakından 
ilintjlidir. Hatta mezhepterin bu konulan çözümleme 
biçimlerinin sosyal sonuçlan bulunmaktadır. Daha da 
ötede bu çözümleyiş biçimlerinin muhtelif iktidar bi
çimlerine servis sunması da söz konusu olabilir. Yıne 
İslam Kelam tarihinde yükselen bir takım tartışma
larda da benzer noktalan görebiliriz. Mesela; Mürte
kib-i Kebire'nin (büyük günah işleyenler) durumu ne 
olacaktır, sorusu sahabenin kamplara bölünüp birbiri 
ile savaşması gibi bir sosyal problemden de beslen
mektedir. Mu'tezile'nin "El-Menziletü beyne'l-Men
zileteyn" gibi bir çözümü de, bu arka planlan dikkate 
almaktadır. Mu'tezile ile Ehl-i Sünnet arasındaki 
görüş farklılıklarından birisi de kulun fiilierinin ya
ratıcısı olup olmadığı noktasıdır. Bilindiği gibi Mu'te
zile insanı fiilierinin yaratıcısı olarak görürken, Ehl-i 
Sünnet insanı fiilierinin yaratıcısı olarak görmez ve 
kul_kasib, Allah hilikt:ır" formülasyonuyla meseleyi 
çözüme bağlar. Mu'tezile'nin bu düşüncesi ya da çö
zümleme biçiminin dönemindeki "kader'' ve "kader
cilik" tartışmalanyla bağlantısı olup, biraz da insan 

özneyi tekrar devreye sokmak fonksiyonuna matuftur 
diyebiliriz. Yine Mu'tezile'nin ana görüş ve formü
lasyonlarının ortaya çıkmasında ve resmi bir devlet 
görüşü haline geldikten sonraki uygulamalarında, 
sosyal ve siyasal faktörler ile onun muhalif ve otorite 
konumunu da görmek önemlidir. 

Aslında bu ve benzeri örnekleri çoğaltınale mümkün
dür. Verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere din ve 
dini unsurlar topluınla buluştııktan sonra, onun anla
şılması, uygulanınasında birçok sosyal, siyasal, eko
nomik, kültürel vb. ögeler etkili olmakta; farklı 

anlayışlar ve mezhepler ortaya çıkmakta ve bu durum 
tarih içinde kopuş ve sürekliliklerle devam etmekte
dir. Dolayısıyla İslam tarihi ve tecrübesinin kelami, 
fıkhl, mezhebi vb. tartışma, düşünce ve ekollerin sos
yolojik bağlamda tahlil ve analizine ihtiyaç bulun
maktadır. Bu, sadece geçmişteki birikimlerimiz için 
değil, bugünün tecrübesi, soru(n)lan için de sosyolo
jik analizleri gerektirmektedir. Bugün dindarlıkların 

farklı sosyal sınıflardaki tezahür biçimlerinden, iba
detlerle ilgili tartışmaların yapılış biçimine; yeni mu
hafazakarlıktan liberal dindarlıklara; yeni dini 
hareketlerden dini cemaatlere hatta futboldan tüke
time kadar bir dizi konu "İslam" ile bağlantılan 
içinde sosyolojik çerçevede ele alınınayı bekleyen 
konulardır. Esasen geçmiş ile bugün arasında kopmaz 
bir bağ vardır. Tarih ve bugün, süreklilik ve kopuş
tarla birbirinin lazım-ı gayr-ı muf'ankıdır. 

Sadece tarih okumalan değil, günümüzde ihatalı bir 
tefsir yapabilmenin de sosyoloji okuınalarını gerek
tirdiğini söylemeliyiz. Tefsir, aslında Kur'an'ın bir 
hayat kitabı olması hasebiyle hayatın yorumudur; do
layısıyla Müslümanların güncel konularından bağım
sız yapılamaz. Bugün modernizmden 
postmodernizme, feminizmden tüketime, çokkültür
lülükten küreselleşmeye kadar birçok konu dünya 
gündeminde tartışılmaktadır. Bu tartışmalar bazan di
rekt bazan da dolaylı olarak İslam ve müslümanlar la 
bağlantılı olarak yapılmaktadır. Tartışmalar dünyaya 
yeni bir düzen verme bağlamında Batılı bir paradig
manın içinden gerçekleştirilmektedir. Batı dünyasının 
bu konular üzerinden önerisi, bazan direkt bazan da 
dolaylı olarak İslam düşüncesine bir meydan oku
ınayı da içermektedir. İslam'ın işte bu konulara ce
vabı çok önemlidir ki, tefsir çalışmalarında bunların 
ihatalı bir şekilde ele alınınası gerekmektedir. Böy
lece Kur'an ve Sünnet'in anlam stoklan daha da ge
nişletilebilecek; kapsayıcı ve kuşatıcı biçimde hayatı 
yorumlamak mümkün olabilecektir. 

IH!z. peygamber (§AV) §Bfırdan bir toplum 
yarrabnamsşbrr. Va da geçmişi ve geleneği 
taımııauııııeım yoe, edeırer-< topBum u başian aşağu 
dözayım etmemöşitöır. !E§a§eım ll.ııöyDe bôr ıdhuırruınrıı 
Uiıü~börr ~opDtuıınrıı uçüırıı §ÖZ fmırtıllll§llll oBamaz. 

Bugün konulu tefsir de tefsircilerin başvurduklan ça
lışma alanlarından birisidir. Fakat, mesela; kadın ko
nusunda günümüzdeki kadın, feminizm, toplumsal 
cinsiyet konularını, tezlerini, iddialarını da tartışan, 
onlara cevap veren bir tefsirin yazıln:i.ası elzem olma
sına karşılık, henüz böyle bir çalışma yapılmamıştır. 
Açıkçası böyle bir çalışmanın yapılabilmes~ İslami 
ilimler kadar sosyal bilimleri ve sosyolojik ok:u.ınayı 
da gerektirmektedir. Benzer durumlan Hadis, fikıh, 
kelam, tasavvuf vb. çalışmalar için de söz konusu 
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edebiliriz. Bugün açıkçası ilahiyat alanlanndaki et

kinliğin artması, biraz da bunlara bağlıdır. Sadece 

ayetlerde Allah'ın (CC) muradının söylenmeye çalı

şılması yeterli değildir. Ayetin, sosyal, kültürel, ak

tüel, siyasal vb. boyutlan güncel olarak tartışılmalı, 

karşıt tezler gündeme getirilerek içerikli tartışma ve 

cevaplar üretilmelidir. 

Peki bu tür çalışmalar nasıl ve hangi çerçevede ger

çekleştirilecektir? Birinci olarak; bizim burada öner

diğimiz şey, müslüman sosyologların hangi ülkede 

olursa olsun, çalıŞmalarını kendi tarihi, bugünü ve bi

rikimleri üzerine odaklamalarıdır. Bu, müslüman tec

rübesi ve birikiminin sosyolojik ya da genel anlamda 

sosyal bilimsel bir okuması olup; buna "İslam sosyo

lojisi" demek yanlış olacaktır. Eğer İslam ve Müslü

man tecrübesi arasındaki ayrımlan kaldırarak 

konuşacak olursak, İslam'ın sosyolojisi demek müm

kündür. Nitekim Gustav Mensching, ''Büyük Dinlerin 

Sosyolojisi" isimli eserinin bir bölümünü "İslam'ın 
Sosyolojisi" başlığına ayımuş; burada İslam'ın ilk 

dönemine dair sosyolojik bir analiz yapmaya çalışıl

mıştır. 13 Burada İslam sosyolojisi gibi bir kavramsal

laştırmanın tartışmasına girmeden bir tarihi kesit, 

sosyal bilimsel bir içerikle ele alınmaktadır. Fakat bu 

tür çalışmalar mevcut sosyoloji anlayışı (bazan pozi

tivist ve genel anlamda seküler bir içeriğe sahiptir) 

üzerinde İslam'ın ve Müslüman tecrübesinin değer

lendirilmesi son kertede bazı sorunlu sonuçları da or

taya çıkaracaktır. Nitekim geçmişten bu yana Akbar 

S. Abmed'den, İsmail R. Faruki'ye, Nakib El-At

tas'tan İlyas Ba Yunus'a ve S. Hüseyin Nasr'a kadar 

bu mesele farklı boyutlarıyla tartışılmaktadır. ilahiyat 

alanının, bu tür sosyal bilim okumalanyta meseleyi 

teorik ve pratik boyutlarıyla daha çok çalışmaları ge

rekmektedir. 

Tam da bu noktada, sosyolojik okumanın bazı so

runlu boyutlarına da işaret etmeliyiz. Bu konuda en 

iyi örnek Muhammed Abid El-Cabiri'nin ''İslam'da 
Siyasal Akıl" isimli eseri gibi görünmektedir. Cabiri, 

bu kitabında İslam' ın ilk dönem tarihini sosyal bilim

sel ama Marksist bir bakış açısından okumaktadır. O, 

oldukça hacimli olan kitabında, oldukça geniş bir teo

rik arka plan kurmaktadır. Bu okumasında alt yapı 

kurumlan olarak ''kabile" ve "ganimet" kavramlarını 

önerir. Sonra İslam tarihini bu alt yapı ilişkileri açı
sından sorunsallaştınr. Açıkça söylemek gerekirse, 

Cabiri 'nin okumalarında ufuk açısı boyutlar, tartış
malar ve analizler bulunmakla birlikte; vardığı tüm 
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sonuçlara katılmak mümkün değildir. Bir kere, tarihi 
diyalektik biçimde okuyarak, tüm İslam tarihi ve 

olaylannın temeline belirleyici olarak iktisadi ve sos

yal olguları koymak doğru değildir. Bu bizzat Kur'an 

mesajının. içeriğinin etkilerinin nerede durduğunu 

muğlaklaştıran bir okumadır. Yukanda da belirttiği

miz gibi, burada çok boyutlu faktörleri hesaba kat

mak gerekir. Bu sebeple, sosyolojik okumalann bir 

materyalist okumaya dönüştürülmemesi önem taşı

maktadır. Doğrusu bunun için de din sosyolojisinin 

yeni bir perspektife ihtiyacı vardır. 

Sonuç olarak, bugün din sosyolojisinin yerWeşerek 

ve kendisine dönerek, İslam tarihi, tecrübesi kadar, 

bugünün sorunlarına ve tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, 

kelam birikimleri üzerine de tarihsel ve güncel ana

lizler yapan bir boyut kazanması ve aslında "İslam" 
üzerine odaklanması gerekmektedir. AÇı.lçç~sı dünya 

ölçeğindeki en aktüel konu İslam' dır. Müslüman zi

hinlerin dünyayı ibatalı olarak kavrayabilmesi, dün 

ve bugünü ile tüm birikimlerini yeni bir şekilde oku

mak ve analiz etmekle mümkün olacaktır. Sosyolojik 

okuma da bu konuda önemli bir perspektif sunabile

cektir .• 
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