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GERÇEK DİN VE TARİHSEL DİN ANLAYIŞLARINDAN BUGÜNE 

Yrd.Doç.Dr. Abdulhamit: SİNANOGLU* 

I."DİN" KELiMESİNİN ETİMOLOJİSİ VE KUR'AN'DAKi ANLAMLARI 

''Din" sözcüğü, Pehleviler ve İbranilerce, daha sonra da Araplar tarafından 
· kullanılmış; hem anlam hem de. lafız itibariyle bir birine yakın ve zıt anlamları bulu
nan ortak (müşterek) bir kelimedir. 1 Arapça'da adet, huy, karşılık vereme, ceza, 
boyun eğme ve eğdirme, itaat etme ve ettirme gibi anl~mlara gelmektedir.2 İslam 
öncesi Arap toplumlarında kulianılan bu kelimenin, Kur'an'da kullanılış biçimine 
gelince; bir çok ayette "Din Günü" olarak aniaşılmakla birlikte, "Hesap Günü" anla
mına gelen "yevmu'd-din" biçiminde geçmektedir. 3 Bir yerde de İbranice'de olduğu 
gibi "hüküm, kanun anlamında kullanılrıııştır. 4 

Kur'an'da daha çok "insanın, Allah'a ve onun otoritesi ve iradesine boyun 
eğme ve O'na kulluk etmesi; inanç ve ahlaki yükümlülükler anlamında "sistemli din" 
anlayışı öne çıkarılmıştır. Kur'an'ın birçok ayetinde vurgulanan "dini Allah'a has 
kılma" (muh/isüne lehu'd-dinl ifadeleri bu anlamları vurgulamaktadır. Ayrıca Din, 
Kur'an'da ."cins ismi"·olarak da kullanılır; yani bir tek din değil, bir çok "dinler" var
dır. ~'Sizin dininiz size, benim dlnim bana"6 ve "Bütün diniere karşı üstün kılmak 
üzere Elçisini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur"7 ayetlerinde çoğul kipleriyle 
de geçmektedir. 8 Fakat İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'a göre bütün insaniık için 
geçerli ve .makbul tek din vardır; o da İslam'dır. "AIIah'ın dini" (3/83), "hak din" 
(2/193; 61/199), "dosdoğru din" (9/36; 6/61), "dümdüz yol (28/22; 60/1; 5/12, 
60; 28/22) ifadeleri bu bağlamda kullanılan ayetlerden birkaçıdır. Maide suresi 

* Kahraman Maraş Sütçü İmam Ünlv. ilahiyat Fakültesi 

1 Toshlhlko ızutsu, Kur'an'da Allah ve İnsan, çev. Süleyman Ateş, Ankara 1980, s.208. 

2 Cemaluddln Muhammed İbn ManzCır, Llsanu'I-Arab, Beyrut 195S, 13/168. 

3 Bkz. Kur'an: Fatiha 1/4; Hlcr 15/35; Sad 38/20,78; Maide.S1/2. 

4 YCısuf 12/76: "Melikln Dinine göre (fi Dini'I~Melik) kardeşını yanında ahkoyamazdı." 

5 Bkz. Kur'an: A'rilf 7/29; YCınus 10/22; AnkebCıt 29/65; Ahzab 33/32; Mü'mln 40/14,65; 
Beyyine 98/5. 

6 KilfirCın 109/6. 

7 Tevbe 9/33. 

B Bkz. İlhaml Güler, Sabit Din Dinamik Şeriat, Ankara 1999, s.11. 
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S;ayette de "Bu gün size dininizi tamamladım" buyuran Yüce Allah, İslami inanca 
göre son noktayı koyduğunu açık ve net bir biçimde ifade etmiştir. Fakat bu dinin 
"tamam olması" ne anlama gelmektedir? Kurumlaşma süreci mi tamam olmuş, 
yoksa indirilmesi ve bildirilmesi gereken temel ilke ve içerikle~ olarak mı? Biz tarih
sel süreç içerisinde dinin anlaşılma, yorumlanma ve hatta uygulanma biçimlerinden, 
bunun temel ilke ve içerikler olarak tamamlanmış olması gerektiğini aniaya biliyoruz_, 
Aynı zamanda ilgili ayetin iniş nedeninden anlaşılan, bu dinin lik salikierinin Mek
ke'ye girerek oraya hakim olmaları ve müşrikleri oradan uzaklaştırmaları ya da 
boyun eğdirmeleri bağlamında toplumsal bir yanı da vardır. 9 Nitekim bazı rivayetle
re göre N isa suresinin Feralz ayetl(l 76.ayet) bu ayetten sonra lndirilmlştlr. 10 Demek 
ki din, hukuki hükümler demek değil, belki bu hükümlere medar olan ilahi irade ve 
rıza temeline dayanan amaçlardır. 

O halde "AIIah'tan Insana doğru hakimiyet, buyruk; insanlardan Allah'a doğ
ru ise boyun eğme, saygı, taabbut ve emirlere itaat etme"11 gibi Allah-insan ilişkile
rinde dikey, insanlar arası Ilişkilerde de yatay yansımaları olan din, daha çok 
sosyolojik yönden tahlil edilmesi gereken bir insanlık gerçeğidlr. 

II.DÜNDEN BU GÜNE "DİN" GERÇEGİ 

"Din", Ilahi olsun beşeri olsun, Insanlık tarihi boyunca insanların toplu olarak 
yaşamış oldukları her yerde, birbirlerinin hak ve hukukunu gözeterek, belli bir dü
zen içerisinde yaşayabilmeleri için oluşturulmuş "dünyevi" bir kurumdur. Bu ku
rum/lar, kurumlaşma sürecini daha sonraki tarihsel kültürel ve yerel koşullarla; bir 
takım düşünürlerin ve din önderlerinin katkılarıyla devam ettirerek günümüze gel
mişlerdir. Din asıl, kök ve temel olarak değişmez nitellklldir. Kurumsallaşması ile 
birlikte yansımaları farklılık kazanır. Kısaca Allah'a itaat, ibadet, adalet, ·iyilik, güzel
lik ... gibi insan doğasına da uygunluk arzeden şeyler Din; nasıl ibadet edileceği, 
nasıl adil olunacağı, nasıl iyilik yapılacağına ... dair zamansal ve toplumsal şartlar 

altında şekillenen hukuki hükümler dinin uygulanış biçimlerldir. O halde din sabit, 
değişmez ve evrensel niteliklidlr. Ebu Hanife (ö.150/767)'nin dediği gibi, eğer Al
lah'ın bütün emirleri din demek olsaydı, bu farzlardan birini terk eden, yahut yasak
larından birini çiğneyenin dinden çıkması gerekirdi. 12 Fakat daha· ~onraki dönemler
de bütün hukuki hükümler Din formatı altına sokularak, sabit olan dinin yerini bu 
hükümler almış; böylece dinin dinamizminin önüne geçilerek, tarihsel uygulamalar 
mutlaklaştırılmıştır. Halbuki önemli olan; bu'hükümlerin, bu evrensel nitelikli Dine 
uygunluk derecesidir ki; işte burada çok farklı yorumlarla karşılaşılmaktadır. 

9 Bkz. İbn Cerir et-Taberi, Camlu'I-Beyan, Beyrut 1988, 4/80. 

10 Taberi, age., 4/80. 

11 GOier, age.,13. 

12 Bkz. Ebu Hanife, el-Alim ve'I-Mütea/1/rh, (İmam-ı Azam'ın Beş Eseri Içinde), çev. Mustafa 
Öz, İstanbul 1981, s.16. · 
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İnsanlık tarihini inceleyen herkes din duygusundan soyutlanmış hiçbir toplum 
olmadığını itiraf etmektedir. Günümüzde de dinsiz hiçbir toplumun olmadığı ortada
dır. Filozoflar ve sosyologlar da hiçbir toplumun dinsiz olmasını mümkün görmedlk
leri gibi13 dinin doğal bir gereksinim olduğu İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de 
de belirtllir. 14 Bu nedenle dinden uzaklaşan kişller kendi yaratılış doğalarına (fıtrata) 
aykırı hareket etmiş; böylece hem kendilerine, hem de Içinde yaşadıkları topluma 
yabancılaşmış olurlar. Çünkü din, özellikle de İslam Dini, kişiye, kendisinin, toplum 
ve doğanın birtakım problemlerini çözebllme, güçlüklerine dayanabilme ve başkaları 
ile barışık yaşayabilme imkan ve önerileri sunar. 15 Din, her toplumda bilginlerle 
avamın, aydınlarla sade Insanların barış Içerisinde yaşamasını sağlayan çok önemli 
bir kurumdur. Bir toplumun mutluluğu, bu kesimlerin birbirleri ile barışık olmasına 
bağlıdır. Bu barışıklığın temel şartı da ha.k ve hukukun üstünlüğü, fikir ve vicdan 
hürriyetinin var olması, seçme ve seçıime hakkının bulunmasıdır . .Bunları öngören 
ve sağlayan sistemin adına günümüzde Demokrasi denmektedir. 

Diğer dinlerde olduğu gibi İslam da, temel referanslarını Yüce Allah'tan al
makla birlikte, başta onun ilk tebliğeisi Hz. Muhammed (a.s.) olmak üzere, ilk tabi
lerinden itibaren her dönemın siyasi, sosyal, kültürel vb. etmenlerin de katkılarıyla, 
ona bağlı olanların, kendi renklerini ona katmalan lle şekiilenerek günümüze kadar 
gelebil miştir. Bu bağlamda İslam Dini, her dönemin sosyo-politik yapılarıyla karşılık
lı ilişki Içerisinde bulunmuş; bu Ilişkide bazen etken, bazen edilgen konumda olmuş, 
ama her defasında onu yorumlayanlar 'tarafından . biraz değişikliğe uğratılarak 
uygulanmıştır:. 

İlk muhataplarının diliyle Insanlara hitap eden bu din, öncelikle onların yanlış 
ve çarpık Tanrı anlayışlarını düzeltme olmak üzere, o dönem insanları arasında 
yürürlükte olan kötü anlayış ve uygulamaları ortadan kaldırıp, birbirlerine. karşı 
adalet, saygı ve iyilik ölçüleri içerisinde hareket ederek; mutlu bireylerden oluşan 
bir toplum oluşturmayı istemiştir. Bu dinln içerisinde, insanların her zaman ve me
kanda uymaları açıkça emredilen temel değişmez ilkeleri bulunmakla birlikte, genel
likle akıl ve ilim mihengine vurı,ılarak algılanması ve zamana uyarlanması gereken 
öğretiler de bulunmaktadır. İslam düşünce tarihinde dinln nasıl anlaşılması ve nasıl 
yaşanması gerektiği üzerinde erken dönemden itibaren birbirinden oldukça farklı 
yaklaşımlar ortaya koymuş siyasi, itikadi, fıkhi, kelami ve felsefi akımlar olduğu 
gibi, etnosantrlk ve etnik açıdan farklı kavimlerin farklı anlayış ve uygulamaları da 
söz konusu olmuştur. Buna göre bu gün bizler "Din"in -özelde İslam Dininin-tarihsel 
süreç Içerisinde farklı yorumlarının sentezleri ya da ayrışmaları lle karşı karşıyayız. 16 

13 Albert Toynbee ve Daısaku İkeda, . Yaşamt Seçin (Diyalog), Çev. U. Arık, Ankara 1992, 
s.334. ' 

14 Rum 30/30. 

ıs Bkz. Ana Brltannlca, 10/162: "Din" Maddesı, Ana Yayıncılık, İst.1994. 

16 Farklı Din sınıflamaları hakkında bkz. Ebu Hamld Muhammed ei-Gazzaıi, ei-Munktz mlne'd
Da/al, çev.Ahmed Subhi Furat, İstanbul, tsz.,s.44. 
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İslam'ın ilk asrından itibaren ayrı1Jkç1 din söylemi geliştirmiş bedevi zihniyetli ve 
tedhişçi Harfcilere karşı daha yumuşak üslup kullanarak dlnin "birlik ve beraberlik" 
demek olduğunu ileri süren Müreli anlayışlar arasında farklı din tanımlamaları kabul 
eden düşünürler ve akımlar ortaya çıkmıştır. Dini, daha İslam'ın ilk asrından itiba: 
ren, yönetimi bir takım hile ve ceblr yöntemleriyle ele geçiren Erneviierden başlaya
rak, her ne suretle olursa olsun ilahi yazgı gereği(!) yönetiellere itaat olarak empoze 
eden anlayışlar (Ümeyye oğulları ve taraftarları ile bir kısım Mürciiler) olduğu gibi, 
zulüm ve haksızlık yapanlara l"taat edilmemesi, hatta isyan edilmesi gereğini ileri 
süren akımlar (Hariciler, Mu'tezile ve birkısım Şia) bulunmuştur. Her görüş sahibi, 
kendi yaklaşımiarına dinin asıl metinlerinden referans bulmakta pek zorlanmamıştır. 
Burada ayrıntılarına glremeyeceğimiz kadar farklı din anlayışları gelişmişse de, 
sonuçta siyasi destek alan -biraz da kavramın cazibesi gereği- "Ehl-l Sünnet ve'I
Cemaat"ın din anlayışı İslam alemine uzun asırlar egemen olmuştur. Abbasilerin son 
dönemlerinden Itibaren, Selçuklular, Gazneliler ve Osmanlıların uzun süreli egemen
lik dönemlerinde Sünnilik, her türlü devlet desteği ile l:ıu günlere taşınmıştır. Böyle
ce bu hareket, zaman içerisinde İsiflm Dini ile adeta özdeşleşmiştir. Gerçi bu kav
ramın içine, kendisini Sünni formun aslı ve özü kabul eden, aslında çok ekstrem din 
söylemi geliştirmiş olan selefi anlayışlardan, dört fıkıh mezhebini merkeze alan Eşari 
ve Matüridi din anlayışiarına kadar değişik bakış açıları dahil ed.ilmlştlr. 

Aşağı yukarı geçen yüzyıla kadar MüslÜmanların dinsel ve toplumsal yaşam
lannda çok büyük farklılıklar olmamıştır. On beşinci asırdan Itibaren Avrupa'da baş
layan Rönesans ve Reform hareketlerinin ardından Batıda sanayileşme· ve bunun 
ürünü olarak Lalk-Sekülarlst anlayışlar, dinin kuşatıcı rolüriü gittikçe azaltmıştır. 

Özellikle iki dünya savaşından sonra Bat1 merkezli bilimsel atılımların dünyada yay
gınlaşma ve egemenleşme serüveninin halen devam etmesi, buna ayak uydurama
yan ya da kendi atılımlarını gerçekleştiremeyen Müslümanların artık etken konumla
rından uzaklaşarak edilgen konuma düşmeleri sonuc·u, kendi din anlayışlarını da 
sorgulama · sürecini başlatmıştır. ÇünkÜ· ·umrandan uygarliğa geçiş trend i, 
Müslü~ariların yaşadık·ları coğrafyalarda büyük bir ivme kazanmış, dolayısıyla Dini. 
yaşama biçimlerinde olgudan kaynaklanan afailamalar ve şaşkınlıklar başlamıştır. 
Bu şaşkınlıkların arkasında birtakım siyasi etkenlerın de bulunması ayrı bir husustur. 
Artık İslam alemi, bundan sonra gerek peygamber asrını, gereli:şe İ~lam. tarihinde 
ortaya çıkmış bir takım İslarııi devlet modellerini (Emevi, Abbasi, Fatımi, Selçuklu, 
Osmanlı) geri getiremeyeceğini anlamaya başlamıştır. Günümüzün Batı· merkezli 
global etkilerinden kendini soyutlayabilmesi de Imkansız hale· gelmiştir. O halde 
bugün, Müslümanların geriye fazla takılmaksızın, ama kendi dışındaki kültürl~r 
içerisinde de erimeksizin nasıl bir din söylemi ya da nasıl bir din anlayışı geliştirme
leri gerekir? 

Asırlardan beri düşünsel derinliği olmayan bedevi-köylü zihniyetinin ağır bas
tığı İslam dünyası, bugün, yerini düşünen ve sorgulayan insanların . yaşadığ"ı bir 
dünyaya bırakmaktadır. Bu da iletişim ve teknolojik gelişimin her şey haline geldiği 
dünyamızda ·tekelciliğin yerini çoğulculuğun, sade bir hayat tarzr yerine kompleks 
bir hayatın almasının kaçınılmaz sonuçlarındandır. Gerçi İslam a.leminin bazı yerle-
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~inde halen bu tespitimizin aksi uygulam.aiarın bulunmaya devam etrrı.esi .de···tekt;f/ci-
. • : : '··;, 1 '~ 

teslimiyetçi ve kaderci zihniyetin ağırlıklı olarak devam ettiğini ve gel~h~ği'n ·yü:r.~r-c 
lükte olduğunu göstermektedir. Fakat biz akıl ve bilimden uzak bl! :~i~M'riıY.etirı ~çıaha 
uzun zamanlar devam edebileceği kanısında değiliz. Çünkü bl:ı doğmatik-geieri.ekçi ' 
din anlayişi ya da selefi-lafzi yaklaş1mın ürünü olan; şahisiann yüce/Üime~tri~··d'ciya:- · 
nan din anlayiş/an, çağdaş akıl.ve billmin kılavuzluğunda çok anlamsız'hal.e·g~jri'l'ek~ 
tedlr. 

İslam düşünce tarihindeki, dini, "ins~n ya da insanlara itaat etmek, .ya· da 
imama Itaat etmek"17 olarak algılayan görüşlerı çerçevesinde "karizmatik 
müceddidler" in söz ve hallerine endeksleme anlayışları varlığını sürdürmektedir. 
Günümüzde özellikle Şii Müslümanlar arasında bütün heyecan ve ritüelleriyle devam. 
eden. bu anlayışın bir başka versiyonu, Sünni Müslümanların bazı mezhep ve 
tarikatlarında karşılık bulmaktadır. Bu anlayış biçimleri, İslam dininin aslında akılcı
ilerlemeci olan özünden sapmalar olmasına rağmen, günümüzde de zaman zaman 
geniş halk kitlelerini etkileyecek ve hatta egemen din söylemi oluşturabilecek kadar . 
etkin olabilmektedir. Dini, bu tür karlzmatik lider anlayışiarına lndirgeyen din söy
lemlerinde din, kişi ve toplumun tüm yaşamını etki altına almaktadır. Bu anlayışın· 
kaynağr Şii inanç sistemidir. Çünkü Şii inanç sistemi, din ve dünya görüşü "masum 
imam" otoritesi çerçevesinde ve iktidar talepleri ile birlikte blçimlenmiştir. Oysa 
Sünni eksenli din görüşünde- bir takım tarikatların yaklaşımlarını bir yana. bırakacak 
olursak- erken dÖnemden Itibaren bir din-dünya ayniiği hep olagelmiştir. Bilindiği 
gibi "imamet-devlet başkanlığı meselesi", Sünnilikte inanç esasları arasında yer 
almazken, bunu bir inanç esası hatta dinin bizzat kendisi haline getiren Şla'nın etki
siyle Kelam ve Akaid kitaplarına geçerek tartışılmıştır. "Çünkü imam, insanların din 
ve düny?J işlerini tedbir etmek, insanlar arasındaki zulmü ve düşmanlığı gidermek ve 
adaleti yaymak hususunda Peygamberin umumi velayetini haizdir ve bu bakımdan 
imarnet nübüvvetin devamıdır. Peygamberleri göndermek .nasıl bir lütuf ise, pey
gamberden sonra onun yerine imamı nasbetmek de lütuftur ve vücüb-i zatl ile Allah 
tealaya vaciptir. Bu bakımdan lmamet, ancak Allah tealadan nassla yahut o imam
dan önceki imarnın onun Imametini beyanıyla tahakkuk eder; insanların seçmesiyle 
ve istemesiyle Imam olamaz. İnsanlar dilediklerini İmam olaraktayin, yahut.dlledik~ 
lerini azi hakkına sahip değildirler. Aynı zamanda ınsanlar ımamsız da kalamazlar". 18 

"Onları sevmek lman, onlardan nefret etmek küfürdür. Onların emri; Allah'ın emri, · 
ya·sakları da Allah'ın yasaklarıdır. Onlara Itaat, Allah'a itaat, onlara Itaatsizlik Allah'a · 
karşı gelmedir. Onların dostu Allah'ın dostu, düşmanları da Allah'ın düşmanlarıdır." 
19 

17 Bkz. Said b. Abdiilah ei-Klımmi (301/913), Kltabu'I-Mal<fılat ve'I-Ftrak, thk. M.Cevad Meş
kür, Tahran 1964, s.60. 

18 Abdulbakly Gölpınar!i, Şia İnanç/an, İstanbul 1978, sS0-51. 

19 Şeyh Saduk, Şii İmamiye'nin İnanç Esas/an, çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara 1978, s.110. 
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Sünni dünyadaki SCıfilerin din söylemlerine gelince, Kelami açıdan hiçbir de
ğer taşımayan, Kelam alimlerinin çok net bir biçimde açıkladıkları gi.bi, çağımııda da 
herkesi bağlamayacağı kabul edilen keşf, marifet ve ilham türü kişisel ha ller, her. 
fertte değişik bir şeklide tezahür edebilen derCıni tecrübeler olmasına rağmen tasav
vufçular tarafından d/nin özü olarak anlaşılmaktadır. Üstelik bu tecrübeler bir tasav
vuf önderi tarafından dile gı;!tirilmişse, taraftarlarınca dinin vazgeçilmesi mümkün 
olmayan asli unsurları gibi kabul edilmektedir. Çünkü bu anlayışa göre hakikat, akıl 
ve duyularla ve görünür dünyaya (şehadet alemine) bakarak değil, ancak marifetle . 

· elde edilebilir. 20 Bazı sCıfller ilim ve marifet arasında ayırım yaparak, birincisinin fa ni 
varlıkların eksik olan duyularına dayandığını, ikincisinin Ise doğrudan doğruya baki 
olan Yüce Tanrıdan geldiğini, dolayısıyla marifetin kesin bilgi (yakin) ifade ettiğini 
ileri sürmüşlerdir. 21 . 

Muhtemelen Şia'daki siyasi ve dünyevi alanı düzenlemek üzere üretilen i
mamet anlayışından kaçış ve ona alternatif olarak; Sünni-SCıfılerce manevi alanı 
düzenlemek üzere kutub anlayışı geliştirilmiştir. Hatta Hakim et-Tirmizi Hatemu'I
Evliyayı, Kıyamete yakın gelecek olan son veli olarak görmüştür.22 Metafizik alan 
hakkında böylesine iddialı dini söylemler· geliştirmiş .olan sCıfıler arasındaki keşifçi 

di!J. an/ay1şlan, tarihte olduğu gibi günümüzde de hayatın çeşitli alanlarında ortaya 
çıkan bunalımlardan bir kaçış ve aşırı dünyevileşmeye karşı bir tepki olarak, İslam 
düşünce tarihindeki aynı ya da farklı adlarla cemaatleşerek ve tarikatiaşarak varlık

larını sürdürmüşlerdir. Zühd, takva, velayet, tevekkül, marifet, fena, beka, zahir, 
batın, keramet, keşf, Ilham .. gibi kavramları sık kullanmak suretiyle varlıklarını 

sürdüren sCıfiler "mutlak hakikate ve dini bilgiye kendilerince "evliya" ve ''ebrar"· 
olarak· kabul ettikleri kimselerin yol göstericlliğinde (irşad) ulaşılabileceği kanaatin
dedirler. İslam düşünce tarihinde dünyadan kaçmayı öğütleyen bu tarikatların, 

birtakım değişikiere uğrayarak mensuplarının manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalı
şırkem, son _zamanlarda içinde yaşadıkları toplumun yapısına göre bir takım ticari ve 
iktisadi ·faaliyetler icra ederek maddiyata yönelmeleri de ayrı bir araştırma ve tar
tışma konusudur. 

İşte dini, böylesine şahis merkezli algılayan bir zihin yapılanması ile hareket 
eden insanların, ferdi akıl ve deneyimleri, hem akıl ve düşünce merkezli din anlayış
larına, hem de sekülarist ve demokratik anlayışiara düşmanca tavır takınarak hare
ket etmeleri kaçınılmaz olmaktadır. Geleneksel ya da klasik Müslüman kültürü ne 
yazık ki otoriterfiği ve itaatkarliği sürekli gü.ndemde tutarak bu güne geldiğinden, 
böyle bir kültürden ya "diktatör insan tipi", ya da "köle insan tipi" yetişmektedir. Bu 
gün .Müslüman ülkelerin bir çoğunda otoriter sistemlerin yerleşmiş olması rastlantı 

20 Ebu Bekr Muhammed ei-Kelabazı, et-Teaarruf ll Mezhebi Ehll't-Tasavvuf, Kahlre 1992, 
(3.bs.), s.76. 

21 Muhylddln lbnu'I-Arabi, ei-Fütühatü'I-Mekk/yye, Beyrut, tsz.,I/31. 

22 Sönmez Kutlu, İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri Olgusu, (İslamlyat: c.IV, sayı: 
IV, Ekim-Aralık), Ankara, 2001, s.35. 
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değildir. Bu bakımdan bu gt:leneksel Müslüman zihniyeti değişmeden Demokrasi 
konusunda çok sikıntı çekilecektir. 23 

III. BASKIN VE KUŞATICI DİN ANLAYIŞI YERİNE EVRENSEL-LAİK 
ÇÖZÜM 

Dinin, yakın ve uzak çevremlzde olup-blten her olaya birebir çözüm getirmek 
suretiyle hayatın tek ve baskın gerçeği olduğu; siyasetten ekonomiye ve uluslarara
sı ilişkilere kadar hayatın değişik alanlarına ait kapsamlı projelerinin bulunduğu 
şeklinde özetlenebilecek "baskın ve kuşatıcı din anlayışı" da birtakım Müslümanların 
din söylemlerinin bir diğer ciddi sorunudur. Aslında baskın ve her sorunu çözücü 
olduğu sanılarak savunulan böyle bir din anlayışı, birtakım klmselerce öteden beri 
dillendirilen toplumsal-genel bir sorundur. Bu konudaki görüş farklılıklarına dair din 
anlayışı ve dini anlama, yöntemle ilgili olduğundan, giderilmesi bir hayli güçtür. 
Sözgelimi cami cemaatlerinin hatta geniş Müslüman halk yığınlarının her sorunun 
kapsamlı cevabını din adamlarından beklernesi ya da Müslümanların halkı böyle bir 
beklenti içine sokmuş olması bu anlayışın etkinliğini sürdürdüğünü göstermektedir. 
Zaman zaman da bir takım dış yönlendirme ve talepler, hutbe ve vaazların üslubu
nu gevşetmiş, Müslümanların ilgi alanını da hayli genişletmiştlr. Müslümanların hali 
hazırda böyle bir din söylemine sahip olmaları, önceki dönemlerle daha yakın temas · 
içinde bulunmaları ile bağlantılıdır. Bu tür söylem, "Gerçek Din" vurgusuyla ve 
"totaliter üslup"la birleştiğinde sorun daha da büyümektedir. özellikle ülkemizde bu 
baskın ve kuşatıcı din anlayışının, Müslümanların din söyleminde giderek ağırlığını 
yitirdiğini de olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Müslümanları bu ihtiyatlı tavra 
biraz da bu tür söylemi; özelllkle siyaset ve ticarette sıkça kullanarak, dinden acı
masız biçimde yararlanan bazı holdinglerin yol açtığı tahribatı yakından görmeleri ve 
kendilerini bu vebalden uzak tutmak istemeleri sevk etmiş olmalıdır. 

Günümüzde temel Insan kaynakları noktasında düğümlenen, daha çok da di-
. ni ve ahlaki değerlerin terk edilmesi veya ikinci plana itilmesl sebebiyle fevkalade 
maddileşen beşeri ilişkilerden ve dünya görüşünden kaynaklanan· bir dizi sıkıntıyla 
karşı karşıya olunduğu açıktır. Dindar kesimlerin de bu sıkıntıyı aşmayı ve kendileri
ni daha mutlu edecek bir düzen ve ilişkiler yumağı içinde olmayı arzu etmelerı do
ğaldır. Ancak bu süreçte din tasavvurunun dış dünyaya ait bütün iyileştirmeleri 

kuşatacak kadar genişletilmesi ve ona hayatın değişik alanlarına ait bütün iyileri · 
taşıyacak bir misyon verilmesi, bunun sonucu olarak da dinln siyaset ve hukuk 
düzenlerinin ve diğer sosyal projelerin doğrudan kaynağı kılınması birtakım sorunla
rı da beraberinde getirmektedir. Zira hangi din anlayışı, ya da hangi model tartış
maları bir iç hesapiaşmayı da doğurabllecektir. Proje sahiplerinin ya da mevcuda 
karşı direnç gösteren kesimlerin dinden destek almak istemesi masum bir dindarlık 
refleksi olarak görülüp, mazur karşılanabilirse de, MÜslümanların bu tür bir söylemi 

23 Bkz. Graham Fuller- E. Lesser, Kuşatl/anlar, İslam ve Batının Jeopolltlğl, Çev. Ö. Arıkan, 
İstanbul ı 966, s. 116. · 
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. benimsernesi savunulamaz. Bu, din adamını, alanı dışında konuşmaya ve bu gibi 
konularda din adamı kimliğiyle söylemler üretmeye sevk edeceğinden, sonuçta 
kişilik yıpranması ve otorite kaybına yol açacaktır. 

Din, bir yönüyle fiziksel dünyanın metafizik arkaplanını tanıtması, ~ayata ve · 
hayatın başlangıcı ve sonuna tümel bir açıklama getirmesi ve Insani ilişkilere. bu 
çizgide bir açıklama getirmesi yönüyle, insanoğlunu aydınfatıcı bir gerçek Ise de, 

. bilimsel ileriemelerin çok farklı bulguları karşısında zaman zaman pasifize olmasına 
da yol açabilmektedlr. Böyle olunca, din-bilim çatışmasından söz edilebi.lmektedir. 
Halbuki fiziğin· sınırları gün geçtikçe genişlemekte; dünün bazı metafizik konuları, 

· fiziğln konusu haline gelebilmektedlr. O halde iş bölümüne razı oimak, dinin beşeri 
inisiyatife bıraktığı alanları görmek ve olayların dinle ilişkisini kurarken ölçü ve yön
tem belirlemesi yapmak gerekir. Böyle bir öneriye "sekülerleşme" tabiri ile çok 
kategori k bir eleştiri getirmek de, fikri tartışmayı dogmatik bir. polemiğe kurban 
edeceğinden anlamsız olur. 

1 

Dinle bilim arasındaki alan ayrımının pozitif bilimlerin alanına giren konularda 
daha sağlıklı yapıldığı, önceleri dinle ilişkilendirilen bir çok konunun giderek bu tür 
din söylemlerinin ilgi alanının dışında kaldığı söylenebilir. Bu_rıunla birlikte sözgelimi 
genellemeci bir yaklaşımla, başta İslamiyet olmak üzere, bütün semavi dinlerin 
evrim teorisini reddettiğinin belirtilip, yerini giderek reenkarnasyon", evren ve ast
rofizik, klonlama ve plastik cerrahi gibi çeşitli konularda daha ihtiyatlı bir söyleme 
bıraktığı görülmektedir. Kıyamet saati, yarın ne kadar kazanılacağı, insanın yaşam 

· süresi hala bilinmemeye devam ederken, daha yakıli bir geçmişe kadar "bilinmez
ler" arasında olan rahimlerde oluşan çocuğun cinsiyeti, genetik özellikleri vs. ile, 
yağmurun nerede ne kadar yağacağı gibi hususlar günümüzde artık "bilinlrler" ara
sına girmiştir. 

Siyaset, hukuk gibi sosyal bilimlerin alanlarının da dinle Ilişkilendirilmesi bir 
diğer problemdir. Mesela dine dayalı hukukun olup olamayacağı artık tartışılmakta- . 
dır. Kur'an ve Sünnet'! yasamanın, hatta hukukun. terr:ıeı kaynağı saymak yerine, 
onları hukuki faaliyetlerin sağlıklı biçimdeM oluşması ve işlemesine imkan sunan ev
rensel ilkeleri (adil olunuz, yalan yere şahitlik etmeyiniz .. gibi) ve temel yapı taşları, 
toplumsal sağduyunun ve kimliğin başat belirleyicileri olarak görüp, hukuku da 
akılcı ve .gerçekçi bir bireysel çaba, İslam düşünürlerinin deyimiyle "rey" olarak · 
nitelendirmek mümkündür. Bunun. için de şirketler hukuku ya da ekonomik kriz gibi 
ticaret hukukunun veya ekonomi polltiğln karmaşık konularına İslam'ın genel ilkele
rine atıfta çözüm getirmeye çalışmak, Iş hukukuna, ahlaki ve Insani boyuttan öte,· 
•teknik bir katkı sağlamaya çalışmak yetersiz kalmaktadır. Esasen Kur'an, Sünnet; 
gelenek, fıkıh kültürü, içinde yaşadığımız toplumun bize yükledikleri ve çevremizden 
gördüklerimiz ... bakış açımızı oluşturan ve zlhniyetimizi biçimlendiren öğelerdlr. 

İslam Dini son ve evrensel din olmasının gereği olarak bütüri toplum yapıla
rını devlet ve yönetim biçimlerini kucaklayan ve onlar içinde hayat bulma potansiye-· 
lini taşıyari bir anlatıma sahip olmasına rağmen, haksızlıklar karşısında susmayı bir 
iman problemi olarak görme ve haksızlıkları yok etme anlayışını da içerisinde barın
dırmaktadır. Bu ·nedenle toplumların yqnetim biçimleri, devlet ye toplum yapılan, 
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dinin dalaylı ya da doğrudan ilgi alanına girmiştir. Bu ilgiyi yok saymak mümkün 
değiidi'r. 

Öyleyse hukuk ve siyaset, şekil ve yapı olarak dinin değil, dine uygun olan 
aklın ve bireysel ter~ihlerden oluşan toplumsal.iradenin· ürünü olabilir. Bunun için de 
çağdaş dünyanın demokratik ve özgürlükçü hedeflerinin Müslüman toplumların 

tarihsel deneyimleriyle yer yer çatışsa da İslam'ın özü ve ilkeleriyle çelişmeyebilir. 
Ancak bunu İslam'ın birebir gereği olarak göstermek veya geçmiş dönemlerin farklı 
uygulama biçimlerini tümüyle İslam dışı ve İslam'dan sapma olarak nitelernek ivedi 
bir yaklaşım olur. Böyle olunca günümüzde İslam, Demokrasi, temel hak ve özgür
lükler, insan hakları, çevr~ bilinci gibi konularda insanlığın genel icmaına karşı al
ternatif söylemler ve tepkiler geliştiren bir din değil, gittikçe küçülen dünyamızda 
olup biten gelişmeleri ve söylemleri insanlığın ortak paydası olan aklın değerleri 

olarak anlamaya çalışan ve bu arada da bütün güzellikleri kendi amacı g.ereği onay
layan ve teşvik eden bir din olduğu ortaya konabilir. 

Demokratik hukuk toplumlarında insanlar arası Ilişkilerin şekli ve yaptırımı, 
toplumsal ?ağduyu ve biJincin. devrede olduğu bir prosedür içinde belirlenebilir. 
Prosedüre! meşruiyete dayalı gelişmeler, sosyal gerçeklik olarak değer taşır. Ancak 
bu gerçekçilik bireylerin fikri katkılarının ve oluşturacakları güç odaklarıyla bağlantılı 
olarak değişime açık bir fenomendlr. "Din.değişlmi bir gerçeklik olarak kabul. etmek
tedir. Ve bunu yapabilecek potansiyellerle donattıktan sonra insana bu yetkiyi ver
mektedir. "24 Bu alanda din kaynaklı bir meşruiyet iddiası bireyin . tercihi açısından 
teorik ve mutlak bir gerçeği belirtse de, anılan değişimi iyiye yönlendirebilmesi 
oranında pratik değer taşır. Böyle olunca inanılan dini gerçekler, üzerinde toplumsal 
icmaın olduğu süreci yok sayıcı, hatta zayıflatıcı değil; belki onu varsayarak iyileşti
rici ve .aydınlatıcı bi.r rol üstlenmelidir. Dini metinler ve rivayetlerin, .çağımız Müslü
man toplumlarında kanunların doğrudan kaynağı değil, sağduyunun ve kamuoyu
nun sağlam biçimde oluşmasının arkaplanı olarak görülebilir. 

Günümüzde Müslüman toplumların dünyanın genel gidişatma ve değerlerine · 
duy;:ırsız kalıp içine kapanmaları ve geçmişten devraldıkları algılar ve kurumlarla 
yetinmesl artık mümkün olmadığı gibi, dlıii Batılılaşmanın ve uluslararası diyalogun 
antitezi olarak da göstermek doğru değildir. Dinln üzerinden ve din ekseninde dış ve 
iç siyasetin dine zarar verdiğini, dini değerleri yıprattığını, başlangıçta dindarları 

mutlu eder görünse de tarihsel ve güncel deneyimlerle kanıtlandığından, sonuçta 
dindarları renelde ettiğini kabul etmek gerekir. Fakat Müslüman devletlerde insanlar 
arası manevi bağlar sebebiyle daha sıcak bir Ilişki kurulması mümkün olduğundan, 
ülke içi ve ülkeler arası ilişkiler, dinin insanları yakınlaştıncı yönlerinden yararlanıl
mak suretiyle daha sağlam bir zemine oturabilir. Darulharp ve cihad, cizye ve haraç 
gibi tarihsel ve siyasal koşullar gereği ortay;;ı çıkmış bazı kavramlar ve Laiklik öncesi 
toplumlarda insanları din ve mezheplerine göre kategorilere ayırarak farklı muame-

24 ŞabanAII Düzgün, Din, Birey ve Toplum, Akçağ yay., Ankara 1997, s. 82. 
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leye tabi tutma anlayışları (Müslüman, zımmi ayırımı gibi), ulus-devlet öncesi dö
nemlerin uyguiama biçimleri olup, devlet yapısını ve uluslararası ilişkilerin din teme
line oturmadığı modern dönemde ar'tık uygulanma şansı olmayan ve geçerliliğini 

yitirmiş kavramlardır. Bu gibi kavramlar ve geçmiş dönemin birtakım uygulamaları, 
global değerlerin yükselen değerler olduğu bu günün dünyasında; eskiden dinin 
öğeleri gibi görülmüşse de artık dini unsurlar olarak savunulamazlar. 

Her din ve sistemin "siyasal" bir yanı da vardır. Bu bağlamda İslam'ın da 
kendine özgü bir siyaseti vardır. Fakat bu durum, onun her hangi bir siyasal oluşu
mun içinde ve yanında yer almasına imkan vermeyecek kadar derinliği, hususiliğl ve 
kucak/ayJcJIJğmm olmasi anlamındaki bir siyasettir. Bu din, her türlü kişisel, sosyal 
ve siyasal .istismara izin vermeyecek kadar nezih ve kutsal olduğu gibi, kişilerin, 

cemaatların ve partilerin tekellerine alınamayacak kadar da ulvi bir dindir. Bu ne
denle bu dini bu güzelliklerden yoksun bırakmak, ona da, onun mensupianna da 
zarar vermektedir. İddiamızı test etmek isteyenlerin İslam tarihine ve günümüze 
tarafsız ve ilmi duyarlılıkla bakmaları yeterlidir. Bu bağlamda günümüzde özellikle 
bir çok değerlerin ıstismarı yapıldığı gibi "din lstismarı" da yapılmaktadır. Türkiye'de 
hem toplumsal alanda, hem siyasal bağlamda sıkıntı yaratan din istisman aslında 

ahlaki bir sorundur. "Başka toplumsal değerlerin istismarı için söz konusu olduğu 
gibi din istismarının da ·ahlaki bir kötülük teşkil ettiği şüphe götürmez. Hatta denebi
lir ki, ahlaki bakımdan en çok kınanmayı hak eden istismar türü din istlsmar'ıdır. "25 

Din istismarının kurbanları genellikle saf ve bilgisiz dindarlar, failieri de dini inancı 
samimi olmayanlardır. Bu tür istismar, maddi çıkar elde etmek için yapılabildiği gibi, 
nüfuz kazanma ve itibar .sağlama şeklinde manevi de olabilir. Gerçi ilmi ve ahiakl 
kişilik yapısıyla· toplum içerisinde temayüz etmiş bazı insanların, bu niteliklerinden 
dolayı nüfuz ve Itibarları artmış, Va da bir takım bağışlarla maddiyatlarında bir iler
leme söz konusu olmuş olabilir. Böyle insanlar da bazen din istismarcılığı ile suç
lanma durumu')ıla karşı karşıya gelebillrler. Bunları birbirinden ayırt edecek kıstas; 
din konusunda uzmanlaşmış kişilerin çoğunluğunun o kişi hakkındaki fikirleri olabi
lir. Fakat bazen gerçek din Istismarcısının bu durumunu somut olarak kanıtlama· 
imkanı da olmayabilir .. İşte böyle kimseler daha büyük tehlike teşkil ·edebilirler. 
Bunların hukuk önünde suçlanması, istismarın mağduru olan kimselerin iradelerinin 
hilafına. hareket ettiklerinin· kanıtlanması ile mümkün olabilir. Yoksa saflıkları veya 
bilgisizlikleri gerekçesiyle bazılarının mağdur edildiğini ileri sürerek, her hangi birini 
"din istismarcılığı" ile suçlamak, afaki ve hayali olabilir. Kişi, toplum veya devletin 
çıkarı için bazen Demokratik bir toplumda dine yap1/an atiflar bir zorunluluk veya 
gereklilik de olabilir. Üstelik bazı dindar kimselerin,.'lnancı gereği' dinine ve inancına 
uygı.ın ifadelerle atıfta [?ulunarak meramını anlatması, Demokratik ve insani bir hak 
olsa gerektir. Çünkü "din, sadece bireyin nasıl yaŞayacağını ortaya koyan bir şey 

25 Mustafa Erdoğan,·D/n İst/sman, Hukuk ve Temel Haklar, İslamlyat, c.3, sayı:3, Temmuz
Eylül, Ankara 2000, s.29. 
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değil, aynı zamanda toplumsal olarak dünyayı değiştirme idealidir."26 iyiliği, adaleti 
1 

ayakta tutma; kötülüğü, zulmü, haksızlığı engellemeye çalışma anlamındaki bu 
prensip, Kur'an tarafından her Müslümana ve Müslüman topluma ahlaki-dini-siyasi 
bir sorumluluk olarak yüklenmiştir.27 Bireysel siyasi sorumluluk, sonucu bireysel 
olarak bizi ilgilendirsln veya ilgilendirmesin, toplumsal sorunlarla ahlaki zorunluluk 
ve sorumluluk gereği ilgilenmektir. 28 

Yirminci asır, belki de bütün insanlığın geçmişine bedel olabilecek büyük de
ğiŞim ve gelişimiere ·tanık olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı· 

Devleti parçalanınca, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında taşlar yerinden oynamış; 
onun enkazı üzerinde irili ufaklı devletler ortaya çıkmıştır. Yirminci asır, lmparator
lukiarın yerini genelllkle milli/ulusal devletlerin almaya başladığı bir süreç yaşamış
tır. Birinci Dünya Savaşının ardından insanlık kendini topariama sürecine girmiş Ise 
de, çeyrek asır geçmeden İkinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. Ülkemizin bu savaş
ta yer almaması sevindirici bir durum ise de, savaşın boyutlarının genişliği nedeniyle 
bir sarsıntıya uğramıştı. Bu iki savaşta teknolojik gelişmeler ne yazık ki Insanlığın 

felaketi için kullanılmıştır. İşte bu acı denemelerden s,onra, zayıf ülkeler güçlü ülke
lerin (A.B.D. ve S.S.C.B.) etrafında kutuplaşarak soğuk savaş dönemine girilmiş, bu 
arada büyük silahianma yarışlarının yanında, iletişim ve ulaşım alanında büyük 
ilerlemeler de kaydedilmiştir. Ylrf!llnci asrın son çeyreğinde Sovyetler Birliği'nin 

dağılması ve İki Almanya'nın birleşmesi sonucu yeryüzünde yeniden yapiianmalar 
başlamıştır. 

Bütün bu olup bitenler karşisında Müslümanlar ne yazık ki etken değil, edil.
gen ve pasif bir konumda kalmışlardır. Çünkü on altıncı asırda.Batı'da başlayan dini 
ve bilimsel gelişmelere, o zamanın süper gücü olan Yüce•Osmanlı Devleti ilgisiz 
kalmış, cephelerde gerilemeler başlayınca da Işin vahametlni aniayari bazı Osmanlı 
devlet adamları ile bilginleri Batiiiiaşmanın gereğini ileri sürmeye başlamışlardır. 
Bütün bu gelişmelere karşı on dokuzuncu asır başlarına kadar geciken Müslümanlar 
bir uyamş sürecine girmişlerse de, bir yandari yenileşme ve batilllaşma adına ortaya 
çıkanların bir takım görüşlerinin kuşku uyandırması, diğer yandan geleneksel zlhni~ 
yetin her alanda ağırlığını koyması nedeniyle, İslam Dünyasında ki. büyük çoğunluk· 
kendini yenileme imkanından yoksun kalmış ve. uyku sersemÜğini üzerinden ata
mamıştır. 

Müslümanlar uyuya dursun, bu. arada Gelişmiş Batı Ülkelerinin yöneticileri, 
kendi vatandaşlarını bu dünya nimetlerinden daha fazla yarariandırmak amacıyla; 
yepyeni "birlikler" kurmakta, sorunlarına çözümler üretmekte, özellikle de insan 
hakları alanında büyük atılımlar ve değişimler gerçekleştlrriıektedii-ler. Bu arada 

26 İlhaml Güler, Reel Politikada Dini peğer, Kavram ve Sembollere Atıfta Bulunmanın Doğur
duğu Sorunlar, İslamlyat, c.3, sayı.3, Ankara 2000,s.52. 

27 Bkz. Kur'an: Lokman/17, Alu İmran/110,114; A'raf/157; Tevbe/67,71; Hac/41. 

28 Güler, agm., 55; ayrıca bkz. Kadı Abdulcebbar b. Ahmed, ŞerhıYI-Usü/1'1-Hamse, Kahlre 
1988, 5.143. 
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Doğunun İslam alemi Ise yüzyılımızda korkunç siyasi, toplumsal- ve iktisadi denge
sizlikler içerisinde kıvranmaya devam etmekte ve makus talihini yenememektedir. 
İnsan hakları alanında dünyaya kendileri önder olması beklenen bir çok İslam ülke
sinde ise, ne yazık ki insan hakları çiğnenmektedir. Dinlerinin emri olan zayıf ve 
ezilen insanlara yardım elini uzatma konusur:ıda sınıfta kalarak; zelll bir hayat ya
şamaya mahkum olmaktadırlar. üstelik birbirlerine yaptıkları haksızlıkları çözme 
konusunda Batıdan yardım beklemektedirler. Çağımızda, İslam aleminin genelde 
dışında cereyan eden bilimsel ve teknolojik gelişmeler heyecan vericidir. Müslüman
ların büyük çoğunluğu ise bu gelişmelere seyirci ve Batının geliştirdiği ürünlerin 
hazır yiyicisidir. Komşusu aç iken, kendisi tok uyuyan birisini İslam toplumunun. 
dışında sayan bir dinin mensubu olduğunu iddia edenlerin yaşadıkları coğrafyalarda, 
insaniarın bir kısmı açlık ve yoksullukla mücadele ederken, aynı toplumda yan yana 
ve iç içe yaşayan bir kısmı tokluktan gözleri dönmüş bir halde; lüks, debdebe ve 
çılgınca bir yaşam sergilemektedir. Müslümanlar bütün bu olumsuzlukların nedenle~ 
rini,. kendi dışında arayarak bir yere varamazlar. Bu bakımdan "yeni bir uygarlık" 
arayışı ve yarışına girmiş olan dünyada Müslümanlar da onurlu bir yer edinmek 
istiyorsa, öncelikle kendi din anlay1şlannı gözden geçirmeleri gerekir. Kendilerine 
isabet eden her türlü olumsuzluğu, kendilerinin dışında arama yanılgısından kurtula
rak, kendilerine dönmeli; dünyayı imar etme ve adaleti ayakta tutma görevini Yüce 
Allah'ın kendilerine verdiğini unutmamalıdırlar. Bunun için din-bilim ilişkisinin yeni~ 
den gözden geçirilmesi gerekir. Çünkü din ve bilim, kendini gerçekleştirme ve ol
gunlaştırma sorumluluğu ile var edilmiş olan insanın yolunu aydınlatan ve asla birbi
riyle çatışmayan iki "araç"tır. Dinin kaynağı Allah, kururnlaşması ise insan eliyledir. 
Blllm·ıse tamamen insan ürünüdür. Din ve bilim, birbirlerinin alanlarına saygı göste
rerek işbirliği yaptıkları zaman, felaketierin önüne geÇilerek, insanlık barış ve mutlu
luğa kavuşur. İnsanın insanca yaşayabilmek, toplum lçerisin.de kendini gerçekleşti
rebllmek- kendini sağlıklı bir şeklide inşa edebilmek- için "Din"e ihtiyacı vardır. 

İnsanoğlunun, ilk insandan bu yana yaşadığı tecrübe bu gerçeği ortaya koyduğu 
gibi, sosyolojl ve psikoloji alanında yapılan araştırmalarda "din" olgusunu gözardi 
ederek bir yerf'! varılamayacağını göstermektedir. 

İslam'ın doğuşundan bu güne kadar, tarihin akışı içerisinde zaman, zemin ve 
siyasal şartlarla gelişimini devam ettiren İslam bilimleri, on dokuz ve yirminci asır
dan itibaren yeniden ele alınmaya çalışılmaktadır. Her başlangıcın sancılari olduğu 
gibi, bu sürecin de bir takım sancıları vardır. İyi niyetle yola çıkılırken, bir. takım 
engeilerle karşılaşılması doğaldır. Ama en büyük engellerden biri; dinimizi çağdaş 
bak1ş açıları ile insanlara aniatma metodolojisidir. Bu işle ne yazık ki bu ıŞe layık 
olmayanlar da uğraşmaktadır. Batıdaki endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin aka- . 
binde meydana gelen "modernleşme süreci"ne, Müslüman toplumların ayak uy
dur(a}maması sonucu, her alanda gerilemeleri karşısında bir takım İslam düşünür
ler!, geleneksel İslam düşüncesi açısından çok değişik ve ifrat sayılan görüşlerle 
karşı karşıya kalınca bir afallama sürecine .9irmiş bulunmaktadır. Bu farklı düşünce 
tarziarına karşi ç1k1ş trend!, yerini irdeleme ve değerlendirmelerle kabul sürecine 
bırakmıştır. 
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1 Ulkemlzde ise Islam'ı yeniden anlama ve aniatma hareketini Ilahiyat Fakülte-
' . 

leri başlatmış olsa da, hareketin hala başanya ulaşamamasında "iç ve dış etkeniÇ!r" 
bÔyük rol oynamaktadır. Bu okullara çoğunlukla temelden yetişmeden öğrenci gel
mesinfn yanında, kuruluşlarından bu güne ders müfredatlarının tam anlamıyla o
turmaması nedeniyle mezun olanların çoğunluğu, ne yazık ki Istenilen bilgi seviyesi
ne ulaşamamaktadır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ilahiyat Fakültelerinden 
mezun olarak, ülkemizin içinde ve dışında· ilmi yönden kendisini kabul ettirmiş çok 
değerli araştırmacı ve ilim adamlarımız da vardır. Üstelik bunlardan bazıları, küçüm
senmeyecek düzeyde eserler telif ederek, Ilim alemine katkılarda bulunmaktadır. 
İslam düşünce tarihinde çok özgün ve birbirinden oldukça farklı görüşler, İslam'ın 
engin hoşgörüsü arasında kendisine yer bulmuş .olmasına rağmen, günümüzde 
İslam'ın temel ilkelerini reddetmemesine rağmen, biraz farklı bakış açıları geliştir
meye çalışanların karşısına, dlnin tek temsilcili:ri kendileriymlş gibi karşı çıkan gele
nekçiler çıkmaktadır. Geleneği tümüyle reddeden bazı modernistler ise gelenekle 
olan bağlarını tümden koparmaya çalışarak; ayakları yere sağlam basamayacak bir 
din anlayışı ikame etmeye çalışmaktadırlar. Aslında bunlar birbirlerini dinlemeli; 
daha iyi bir gelecek için çaba göstermelidirler. Zira birbirinin düşüncelerine saygı 
duymayan bir toplumda, düşüncenin gelişiminden söz edilemez . 

. Toplumumuzun hala klasik yöntemlerle kazanmış olduğu din anlayışının 

merkezi bir yerde durması ve bu merkezi anlayışın, yegane ve vazgeçilmez din 
anlayışı olduğunun sanılması üzerinde durulması gereken husustur. Kur'an'ın asıl 

·önemli ·olan ahiakl yönü ihmal edilerek; buyrukları sadece birtakım fıkhi ve itikadi 
hükümlere indirgenmiştir. Böylece din içi boş, temelsiz birtakım şekiller yumağı 

olmaktan öte gidememektedir. 

SONUÇ YERİNE: DİN OLARAK İSLAM İNSANLARDAN NE İSTİYOR? 

İslam Dini, bütün peygamberlerin, insanları Allah'ın varlığı, birliği, ben~ersiz
liği ve ·mutlak hakimiyetine ve insanların öldükten sonra Kıyamet Günü yeniden 
dirileceği gerçeğini kabule çağrılarının özü ve değişmeyen gerçeğldir. Bu Din, insan
lar tarafından bu dünyada yaşanmak üzere gönderilmiştir. Bu dinin, sadece tarihin 
belli bir dönemi ya da dönemlerinde yaşanmış olduğunu ve bir daha yaşanamaya
cağı iddiaları, onun son ve evrensel din olma geçeğine aykırı olduğu gibi, tarihsel 
şartlar altmda şekillenen bir kısım toplumsal ve siyasal hususlarla ilgili hükümlerinin 
aynen ve şek/en kopya edilerek yaşanabileceğini ileri sürmek de İslam'ın gelişimine 
ve insanın değiŞim fıtratına aykırıdır. Bu nedenle her iki düşünce biçimi, İslam Dinini 
fert ve toplum hayatından uzaklaştırmaya ve yaşanılamaz k!imaya iten yanlış söy
lemlerdir. Birinci söylem genellikle din karşıtı çevrelerden' gelmektedir. İkinci söylem 
ise Müslüman çevrelerden gelmekte olup, bu söylem sahipleri tarihsel olan ile dinsel 
olanı çoğunlukla karıştırmakta, ya da aynileştirmektedir. 

"Yanlış tarih telakkisi, ya geçmişi kutsallaştırmak,·ya da yok·farzetmek şek
linde ortaya çıkar. Her iki durum da sonuç itibariyle aynıdır: İnsanın geçmişin esiri 
olmasına sebep olur. Çünkü, geçmişi kutsallaştırmakla, geçmişi yok farzetmek ara-
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sinda pek fazla bir fark yoktur; ikisi de geçmişin doğru aniaşılmasını engeller. Geç
mişi doğru an layamayan insanlar, onun ağırlığı altında ezilmeye mahkum olurlar. "29 

Müslümanların zihinlerindeki tarih tasavvuru, hem geçmişle özdeş algılanması, hem 
de realitelerle örtüşmemesi sebebiyle doğru değildir. Bu durum, erken devir 
idealizasyonu yoluyla İslam'ın dinamik boyutunun gözardı edilmesine yol açtığı gibi, 
Hz. Muhammed'in muhteşem tarihi kişiliğinin efsanelerln oluşturduğu kalın sis taba
kasının arkasında kaybolmasına da veslle olmuştur. Hz. Muhammed'In gerçek çeh
resinin ortaya konulması, sadece Müslümanların değil, insanlığın geleceği açısından 
da büyük önem taşımaktadır. 30 Son Din olan İslam, her zaman ve mekanda deği
şimlere kapı aralayacak, hatta teşvik edecek bir muhtevaya sahip olmasından dolayı 
evrenseldir. Bu dini sadece belli bir zamanın değer yargılarıyla anlamaya ve uygu
lamaya kalkışmak, onun Kıyamete değin geçerli ve uygulanabilir bir din olma iddiası 
ve gerçeğine aykırı düşer. 

Din olarak İslam, fikir planında Kur'an'da mevcuttur. Hz. Muhammed, "ör
nek" sıfatıyla, insanlığın sonuna dek devam edecek olan kurumlaşma sürecini baş
latmıştır. İslam her zaman ve her mekanda vahyin ve akim IŞiğmda yeniden anlaşı
lacak dinamik bir dindir. Kur'an'ın, ·Allah katından geldiği haliyle "korunmuş" ve 
"korunacak" olması, İslam'ın özündeki İlahi niteliğin, Insan eliyle gerçekleşen ku
rumlaşmasının bütün aşamalarında sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Kur'an, 
insanın yapısal özelliklerinin ve yaratıcı yeteneklerinin bir ürünü olarak kurumlaşma
ların ve her türlü dini nitelikli oluşumun, ne ölçüde "İslami" oldukları konusunda tek 
ölçüttür. 31 İslam, Allah katında "tek gerçek din"dir. Arapça "silm" kökünden türetil
miş olup, "barış ve selamet" anlamına geldiği gibi, "esleme" kökünden "boyun eğ
mek, teslim olmak" anlamına da gelir. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeyi 
kullanması, bir yaşamsal gerçeği gözler önüne getirerek; bu dine hakkıyla uyanların 
barış ve esenliğe kavuşacaklarına işarettir; Çünkü "Gerçekte Allah .katında Din İs
lam'dır." 32 

Aslında ilk peygamber Hz. Adem'den Itibaren bütün nebi ve resuller bu Hak 
Dini tebliğ etmişlerdir. Bu Hak Din, özü itibariyle aynı evrensel gerçekleri sunmuş, . 
fakat her toplumun durumu ve Ihtiyaçları doğrultusunda, anıeli alanda bir takım . 
farklılıklarla uygulanmıştır. Çünkü zaman ve zeminierin değişimi ile ihtiyaçlar da 
değişmekte olduğundan, yeni olaylar karşısında yeni tavırlar ve yeni hükümler orta
ya konması söz konusu olmuştur. Bu değişiklikler, Ibadet ve muamelelerle ilgili 
olup, inanç esasla~ı ve beşeriyetın .ortak değerlerinde sözkonusu değildir. Sözgelimi 
adaletin iyiliği ve uygulanması, zulmün çlrkinllği ve ortadan kaldırılmasının gerekti
ği, yalanın ve aldatmanın kötülüğü, hırsızlığın cezayı çıerektirdiği gibi kavramlarda 

29. ·Hasan onat, İslamda Yeniden Yaplfanma üzerine, AÜİFD. {Özel Sayı), Ankara 1999, s. 
202. . 

30 Onat, age:,ay. 

31 Onat, age., 203. 

32 · Alu imran 3/19 
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:hiçbir değişiklik olmamıştır. Ceza ve ödüller zamandan zamana, toplumdan topluma 
değişmektedir. Son peygamber Hz. Muhammed bu evrensel değerleri Allah'ın vahyi 
ışığında aktif bir biçimde pratize ederek örnek bir model oluşturmuştu. İşte bu ev
rensel haklkatler, İslam'ın aydınlığında anlam kazanarak sabitleşmiş ve donuklaş
mıştır. Fakat insanlığın değişim süreci devam ettlğinden, zaman içerisinde toplumla
rın gereksinimleri doğrultusunda yeni tavir a!Jşlar söz konusu olması gerekmektedir. 

Yüce Allah, bütün kainatın kendisine "isteyerek" teslim olmuş ve boyun eğ
miş (İslam) olduğunu bildirerek33, insanların da bu ilahi kanunlara; yani 
Sünnetuliah'a kendi hür iradeleri ile uyarak her iki alemde mutlu olmalarını ister.~4 

Her ne.kadar "AIIah'ın Dinl"nden başka yol tutanların bu yoluna da din denlrse de35, 

bu yolların tümünün batıl olup, Allah tarafından kabul edilmeyeceği bildirilmektedir. 
O halde Kur'an'daki inanç ve ibadet esasları dışındaki bir takım ayetlerle, Hz. 
Huhammed'in Sünneti, "şekile! ve lafızcı" yöntemlerle değil, Dinin maksatianna 
göre, onun özüne ve amacına uygun bir bağlam·da yeniden yorumlanmalı ve bu dini 
daha sade ve "uygulanabilir" hale getirmelidir. Çünkü belli bir topluma (Araplara), 
belli bir dönemde (m.610-632de), belli bir lisan ile (Arapça) gönderilen bu dinin bir 
takım söylemlerinin tarihi şartlar a/tmda, şahsi ve mezhebi öğeler/e formüle edilmiş 
olduğu unutulmamalıdır. Zaman içerisinde her din önderi ister istemez ona kendi 
bilgi ve yorumlar'ıyla bir takım renkler katmış, böylece on dört asır içerisinde renk
ten renge bürünerek bu günlere gelmiştir. Ama bu Dini sapasağlam bir şekilde de~ 
ğişmeden bize ulaştıran Kur'an-ı Kerim gibi bir İlahi Ketarn elimizde bulunmakta, 
Dinin evrensel sabitelerinin değişmediği ve değiştirilemez olduğu gerçeğinden yola 
çıkılarak, Din ile vak1a arasında yeni uyumlar ve yaklaşımlar geliştirllmelidir. Zira 
vakıa lle uyuşmayan ya da ona ters ~üşen bir takım m~zhepsel lctihad ve fetvaların 
uygulanabilme şansı yoktur . 

. Gerek kelaml, gerekse fıkhi mezhepler, tarihsel ve siyasalşartlar altında o 
günün ih~iyacına blnaen ortaya çıkmış ve kendi dönemlerinden günümüze değin 
İslam ilimlerinin gelişimine büyük katkılarda bulunarak önemli hizmetler yerine 
getirmiş olan Din'in değişik yorumlandJr. Bu nedenle hiçbir mezhep tek başına Din 
demek olmadığı gibi, Din'l temsil iddiasında da bulunamaz. Mezhepler referanslarını 
Kur'an, Sünnet, lema, örf ve adetlerle kamu ihtiyaçlarından alarak ortaya çıkmış ve 
mensupları olan. alimleriri katkıları lle şekillenmiş "müesseseler" olmaları hasebiyle; 
her biri Dlnin bir yanını ya da boşluğunu doldurmal~tadır. Günümüzde iletişlmin, 
bilglsayar ve internet teknolojisinin yaygınlık kazanmasına paralel olarak, bilgiye 
daha da kolay ulaşılması nedeniyle, Din bilimlerinin temel kaynaklarına eskisinden . 
çok daha hızlı ve bütüncül bakma imkanlarına kavuşmuş bulunuyoruz. Artık, önceki 
alimierin müçtehit olmanın şartları ile ligili ortaya attığı görüş'lerde de değişiklik 
yapılması gerekir. Ezbere dayanan ilim anlayışı, yerini öğrenme ve yorumlamaya · 

33 Bkz. Fussllet 41iıı. 
34 Bkz. Alu İmran 3/83. 

35 Bkz. KaflrCın 109/6. 
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bırakmıştır. Çünkü bin dört yüz seneden beri birikmiş bu kadar bilgi yığınını hiçbir 
insanın ya da müçtehidin zihninin kaldırması mümkün değildir; üstelik günümüzün 
son derece karmaşık ve bürokratik yapılanması, insanların belli alanlarda uzman
laşmasını gerektirir hale getirmiştir. Bir kişinin her şeyi bilmesi artık mümkün olma- . 
dığından, Din bilimlerinin değişik alanlarında uzmanlaşmış kimselerin görüşlerinden 
yararlanılarak gerekli dini senteziere varılmalıdır. Bu gün için dünyanın her yerinde
ki her türlü bilgi, belge ve habere kolayca ulaşma imkanları çoğaldığından; bilgilerin 
doğrusunu yaniışından ayırarak aralarında mukayese etme ve değerlendlrı;ne şansı
na eskisinde'n daha çok sahibiz. Bu bağlamda mezhepterin çağa uygun ve uygulan·.: 
ma imkanı daha gerçekçi hükümlerlnden, aralarında ayırım yapmadan yararlanmak, 
dini ve milli birlik ve beraberliğin pekişmesi ve İslam'ı bütüncül yaşama bakımından 
daha yararlı olacaktır. Mezhepterin doğuşunun üzerinden bin küsur sene geçmesine 
rağmen, her hükmünün değiştirilemez olduğunu iddia etmek sahih nakle de sarih 
akla da aykırıdır. Nasil ki Hak Din, her peygamberin· öğretilerinde sabiteleri aym 
kalmak şarti ile farkli uygulanmişsa, bu Hak Dinin son versiyonu olan İslam'm da 
zaman ve zemine göre yeni/enmesi(tecdidi) için· de, peygamberlerin varisieri olan 
İslam alimlerinin ufuk açlCI görüşlerine ihtiyaç bulunmaktadir. Mesela mezhepierin 
temizlik, zekat, seferilik gibi bir takım içtihatları ve görüşleri, günümüz İslam bilgin
leri ve araştırmacıları tarafından artık tartışılmakta ve yeni yaklaşımlar ortaya kon
maya çalışılmaktadır. Bu nedenle Kur'an ve Sünnet'e vakıf, müspet bilimlerden 
haberdar iyi niyetli olduğu hususunda kuşku duyulmayan araştırmacı-ve.düşünürle
rin görüşlerine başvurulmalıdır. Dinin temel amaçlan (mekas1duşşeria) bilinirse, 
tarih içindeki yorumların değişmez kanunlar ve ilkeler gibi telakki edilmesi anlayışı 
ortadan kalkacaktır. Bu hususta mezheplerin, olguya uyan hükümlerinden yararla-

. nı lmaya devam edilmeli, ama ,günümüzde uygulanma imkanı kalmamış olan yorum
ları terk edilerek; daha doğru, daha kolay ve daha yararlı olanları öne çıkarılarak 
ayıklanmalıdır. 

Günümüzde bazı çevrelerin "İslami hükümlerin uygulanması" istemi ve bu
nun dini düşünce hayatındaki en öncelikli talep olarak algılanması, teorik hareket 
noktalarının doğruluğunu kabul etmekle birlikte, özellikle kendisini İslami olarak 
niteleyen kesimlerde olduğu gibi, dini hükümterin uygulanmasının, hadterin uyguta
niŞI mes~:lesine indirgendiği bir dönemde olguyu hiçe saymak ve onu gözardı et
mektir. Zira Dinin gaye ve hedeflerinin, zina yapanın recmedilmesi, hırsızın elinin 
kesilmesi, içki içenin dövülmesi gibi hususlara hasredilmesi, Dinin maksatlarını. ve 
vahyin hadleri vazetmedeki hedeflerini bilmezlikten gelen bir anlayışın ifadesidir. 
Nitekim daha işin başında olan bir öğrencinin dahi Kur'an ilimleri sayesinde öğren
diği gibi Dini hükümler, kendisini olgusal İslami hareketin gelişimine paralel olarak 
biçimlendirmlştir. İşte bundan dolayıdır ki, Kur'an metninin Medine döneminde, 
Mekke döneminden daha farklı bir Içerik ve üsluba sahip olduğunu görürüz. İçerik· 
ve üslupta görülen bu farklılık vahyin gelişiminde söz konusu olan iki süreç arasın7 
daki farklılığın yansımasından başka bir şey değildir. Söz konusu süreçlerin ilki Mek
ke'deki mevcut hakim toplumla taban tabana zıt yeni bir toplumun oluşturulma 
sürecidir. Bu süreÇte Kur'an metninin ısrarla üzerinde durduğu husus, bu yeni top-
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, lurnun inşasına ilişkin olarak tevhid inancında ve şirkin dışlanmasında ifadesini bu- · 
lan yeni bir düşüncenin teşekkülü idi. Bu, metnin oluştur~ayı istedigl yeni oigusa/ 
şartlarta uyumlu bilincin yenilenmesini sağlayan temel esasların oluşturulması süre
ciydi. Yasalar ancak canlı ve devingen bir olgu içerisinde biÇimlendiği Için bu süreçte 
herhangi bir yaşamaya gereksinim duyulmamıştır. Bu bağlamda şayet Medine dö-

. 'neminden sonra başka bir dönem daha yaşansaydı, ·dini hükümlerde başka değişik~· 

. likler olmaz mıydı? Medine'de olduğuna göre, mantıken diğer yer(ler)de de.olması 
mümkündü.r. . " . · .. 

Vahyin gelişimindeki bu ikinci süreç, sosyal yapı ve bu yapıya yönelik hukuki 
düzeniemelerin gerçekleştirilmesi sürecidir. Bu, ancak yeni toplumun kendine özgü 
niteliklere ve belli sınırlara sahip bir. devletin 'varlığına imkan tanıyan bir mekana 
yerleşmesiyle başlatılabilecek bir süreçti. Söz konusu olan bu mekan Medine idi. 
Çünkü Medine, tarihin o döneminde toplumsal altyapının oluşmasına elverişli bir 
mekan olma öielllğine sahipti. Medine'deki yeni toplum, M'ekke'deki eski toplumdan 
farklı bir tutum sergileyip, · ondan kopmasıyi~ bir'ııkte bu iki topfum arasında 
mücadele baş göstermiş ve dini hükümler peş peşe inmeye başlamıştı. İşe, "dini 
hükümlerin tatbiki" istemiyle başlamak, hadd kavramının haddizatında mahdut olanı 
zorunlu· kıldığı gerçeğini unutmaktır. Zira anlam -içeriğinde sm1r kavramının 
bulunma.dığı hiçbir had yoktur. Dinin hadler. ile· varmak istediği hedef, toplumu 
sapkm!Jktan ve sapkm insanlardan korumakttr. Bu ise hadlerin, öncelikli olarak 

: hadler tarafından koruma altına alınan Müslüman bir toplumun varltğmı zorunlu 

' kıldığı 'm!~ffil~'l:Jiffilisöylem bilimse/Ci ve aktla bir hareket noktasına sahip oldugu na 
göre,: dinin .. hükümlerinin tarihin bir taktm· dönemlerindeki herhangi bir uygulan;şt 
ilkesini öne sürmek; adeta göle maya çalma katıilinden faydaSIZ bir şey olacaktır. 
Bir takım metodik hareket noktalarının farklılığına rağmen bunu bütün İslami 'cema
atleriıi sahiplenmesi dikkat çekicidir. Ha~ikati ve özü bakımından gelenekçi çözüm 
t'arzt, m.etnin her halükarda uygulanmasını isternek suretiyle metinle olguyu birbi
rinden· aytrdtğmdan -farkında olmadan- vahyin maksatla,rmı ve. Dinin hedeflerini' 
kavrayamamış olmaktadır. İşte, metin anlayışının 'netleştirilmesi, sanırım söz konu-
su kapalılığın bazı yönlerini giderecektir. Günümüz dini söyleminde,· bu gelenekçi 

·:.·hareketin karşısında yenilikçi aktm yer almaktadır. Bu akım, artık esl<ileri taklit 
etmemizin mümkün olamayacağı kanaatini taşımaktadır. Zira onlar kendi dönemle
rinin koşulları altında iÇtihatta bulunarak bir kültür meydana getirmişler, bir düşün
ce inşa etmişlerdir .. İşte bütün bunların toplamı, onlardan devraldığımız kültürel 
miras ~~.9eien~ktir. Bu gelerıek, hala bilincimizi şekillendirmeye devaı:n etmekte ve 
'farkında oliii~ak veya 'oirıiayarak davranışiarımlZI etkilemektedir. Bu geleneği nasıl 
görmezlikten gelemez ve bir çirpıda silip atamazsak, aynı ölçüde onu olduğu gibi de 
kabulh~nemeyiz. Dahası bize; düşen onu yeniden biçlmlendirmek, çağdaş olgular ve 
durumlarla uyuşmayan yarilarını ayıklamak, olumlu yönlerini desteklemek ve bu 
'yönleri yeniden elden geçirerek çağımıza uygun'· bir anlayışla yeniden şekillendir-

' mektir. Eğer içinde bulu~düğumuz dinsel sorunlarımızı aşmak istiyors\')k, bu yeni
. leşme ve değişimi mutl.aka yapriıiılıyız. Bu durum, kendisinden müstağni kalamaya
dığımız bir yenileşmedir. Bu düşOnce, geçmişle Şimdiyi bir araya getiren, yeni olan-
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la miras kalanı birbirine bağlayan bir yenileşme olacaktır. Bu da ancak, akılcılığın 

egemen olduğu; çağdaş bilim ve akılcı eğitim lle gerçekleşebilir. 

\ 


