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Günümüzde İslam'ın Dogru 
Anlaşılmasında Tarihi Birikimin 
Önümüze Çıkardıgı Bazı Engeller 

Mustafa AYDIN 

Günümüzde Islam'ın anlaşılması noktasında önümüzdeki en
gellerin genelde iki kanaldan geldi!1i söylenebilir. Kısaca btmlardan 
birisi modemist e!lllm. dıgerı tarihi blriklmdir. Modernizm. ko
nuya bir yorum dinamizm! vermesi, motive etmesi bakımından:· gele
neksel birikim süreklilıgı vurgulaması açısından bazı olumluluklar 
sergiliyörlarsa da Kur'ani çerçevede bır İslam düşüncesinin oluşması 
önünde bazı olumsuzluklar da türetmektedirler. Bllindlgi gibi mo
dernizm, bu noktada Müslümarn belli bir yöne kanalize etmekte, kul
landıgı tüm kavram ve düşünce normlanyla bir bakıma İslatn'ı ak
lileştırmeye yönelmektedir. Gerçekten de Kur'an'a dayandıgını söyle
yen pek · çok insan da burada İslam'ı . bir aklileştırmeye gö
türmektedir. Dolayısiyle de ayetin y\lzüne bakarak ileri sürülen yoru
mun (ve tarihi birikime yöneltilen eleştirinin) önemli bir kısmı muh
temelen Kur'an'ın söylediklerinden çok kendi söyledikleridir. 

Burada asıl deginmeyi düşündügümüz tarihi birikim için de du
rum aynıdır. tslam'ı anlamak için önümüzde belli kavramlar ve yo
rumlar vardır~ Üstelik bunlar fert ve toplum bilincinde öylesine yer 
etmişlerdir ki, Kur'an'ın yüzüne baktıgımızda da bunlan oku
maktayız. En azından onun yönlendirdigi bir yorum · getirınekteyiz. 
Yani bilincin gerisinde (Mannheim'ın deyiıtılyle) bir Constellation sis
temi insam yönlendırmektedir. Biz burada önce bu sistemin nasil 
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oluştuğunu, sonra da tarihi birikim içinde bu yönlendiricilerin ne ol
duğunu ifade etmeye çalışacağız. 

Düşünce disiplinlerinin ilginç noktalanndan birisi, o'Qjenin ken
disi, açıklama biçimi veya tekniklerinden çok yaklaşım tarzıdır. Önü
müzde duran bir nesneye herkes bir açıklama 1 yorum getirebilir ve 
yöntem ve teknikleri aynı olan insanlar benzer açıklamalar yapabilir
ler. Pozitivizmin getirdiği "bilimsel" denen açıklama biçimi bunun en 
somut örneğidir. Ancak "yaklaşım" dediğimiz daha alt seviyedeki bir 
tavır farklı ise bu açıklamalar daha değişik olabilir. Mesela bilgide 
"doğru" önemli değil, "yararlı" önemlidir, diyen bir yaklaşım aynı ob
jeden farklı bir sonuç çıkarabilir. 

(Düşünce tarihinde özellikle din, hukuk, siyaset, vb. gibi alanlarda 
zamanla bir bakıma "paradigma" diyebileceğimiz, tartışmasız kabtil 
edilen ve genelde iÇinde bulunulan durumu yönlendiren, dışanya çı
kılmadığı sürece etkisi farkedilmeyen bilgide ve tavırda başat ilkeler . 
doğmaktadır. Mesela Batıda hukuk sisteminde "cezalandıncı" hukuk, 
"caydıncı" hukuk, "tedavi edici" hukuk ilkeleri böylesi başat il
kelerdir.) 

Söz konusu ettiğimiz ilkeler fert ve toplum bilincine konu olan bi
lim, sanat, hukuk, siyaset ve din alanlannın tamamında kendini 
gösterir. Mesela dinin algılanışı, pratikleri ortadaki kendi somut ön
cü! ve dayanaklanna rağmen o temel yaklaşıma göre llerler. Olu
şumun içinde dinin pek çok objesi de yer aldığından gelişmenin ek
seni üzerinde kimse durmaz. Esasen bu sürecin dışından. bakmayı 
_gerektirecek bir zamana kadar böylesi bir ihtiyaç da duyulmaz. 

Bu açıdan bakılınca dinin algılanışını yönlendiren tarihi para
digma'nın dinin özündeki ahlakiliğe rağmen "ontolojik bir tavır~· ol
duğunu görürüz. Yani dinin (özellikle de bir semavi dinin) iki al
gılanış biçimi vardır: Birincisi, (felsefi bir deyimle) gnoseolojik 1 
ahlö.ki, ikincisi ise teolojik 1 ontolojüc'tir. 

(çıkış noktası ahlak olan birinci anl~)rışa göre (ki genelde dinin do
ğasının gereği budur) din bir hayat tarzıdır, onun hedefi emirleriri ya:
şanmasıdır. Amaç Allah'a ibadettir, insana düşen, ilahi buyruklarla 
bütünleşmektir. Kozmik dünya bu ahlaki tavnn tabir' caizse bir fo
nudut. Yani onun üstüne düşünme de nihai ·bir amaç değildir. 
Hükmi olanın desteklenmesine yöneliktir.) 

Ontolojik tabanlı olan ikinci anlayışa göre ise dinin hedefi Tanrı'yı 
bilmek, evreni anlamak, onunla kainat arasındaki bağıantıyı kur
mak, insanın varlık olarak mesafesini göstermek, ya ontolojik çerçe
vede çok lleriye götürülmüş bir tenzihle arayı açmak, ya da (daha 
yaygın yapıldığı biçimiyle) mesafeyi kapatarak, Allah'ın kendisiyle 
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(emirleriyle değil) bütünleşebilmenin (bir ve beraber olabilmenin) yo
lunu aramaktır. Yani buna göre dindarlık, insanın Allah'ın mev
cudiyeti karşısında kendine makul bir yer bulabilmesidir. 

Demek ki sorun dinin hangi eksende anlaşılacağıdır: Ahlaki mi, 
antolajik mi? Bir başka deyişle kozmalajik ağırlıklı bir dünya görüşü 
mü; değer ağırlıklı bir hayat tarzı mı? Hemen belirtelim ki ahlak ek
senli olan din çoğu kere antolajik eksenli anlaşılmış, buradan da bazı 
sorunlar doğmuştur. Mesela dinin ruhani çerçevede anlaşılması yay
gın hale gelmiştir. (Bu ayırım Weber'in mistik ve asketizm ay
rımından farklıdır.) · 

Şüphesiz Kur'an'a bütüncü bir eğilimle yaklaştığımızda görurüz ki 
islam ahlak eksenlidir. İnsan bu dünyaya Allah'a ibadet ·için gel
miştir. Kozmik alemin ilahi çerçevesini bilmek 1 anlamak için değil, 
Allah'ın emirleriyle bütünleşmekiçin vardır. Tabii buna göre din de 
insana ibadet tarzını (yani ferdi ve sosyal çerçevede gerçekleşecek bir 
ahlak sistemini) göstermek için gönderilmiştir. 

Kur'an'daki bütün ayetler ele aldığı tüm olgu - olay ve varlıkları 
ahlaki açıdan ortaya koymuştur. Mesela kıssalar geçmiş kavimlerden 
bahsediyor, ama birer tarihi belge değil; bazı ayetler somut sosyal 
kurallar ortaya koyuyor ama günübirlik bir hukuk değil. Ay, güneş 
ve yıldızlardan bahseden ayetler var, ama bunlar bir astronomi değil. 
Fiziki - kimyasal olaylardan bahsediş bir fiziksel bakış· değil; ilimden 
- fıkıhtan bahsediş, salt bir epistemoloji kurmak ve hatta insanın 
çevresinde tecrübi mahiyette bilgiler toplamasının yolunu göstermek 
için değildir. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim böylesi yaklaşımların ola-
/mayacağını veya meşru sayılamayacağını belirtmez. Üzerinde dur
. duğu şey. hükmi- şer'i- ahlaki alandır, bütün izahlar hep ona dö
ner. Çünkü dinirı odaklaştığı yer burasıdır. Yer ve göklerin tasvir! 
bile bu ahiakın kaynağını vurgulamaya, kudreti sınırsız olan Allah'a 
dayandığını perçınlerneye yöneliktir. 

Burada ahlak'tan kastımız, takva ve fücür arasındaki bir dengede 
yaratılmış insan d0ğasını iyiye yönlendirmek üzere buyrulmuş ilahi -
hükmi kurallardır. Ahlak, insanın başta Allah'a, sonra kendine. çev
resindeki insan ve diğer varlıklara karşı ilişkisinde sergilediği iman -
eylem - düşünce bazında tavırlardır. Tavır diyoruz çünkü yalnız iman 
değil, nice zihni ve arneli süreç, kalbi tutum ve davranış d uzeyinde 
ele alınan bir işlemdir. Buna göre mesela ilk bakışta zihinle yapı
labilecek bir iş gibi görünen fıkhetme, aynı zamanda kalbi bir iştir. 
Bazılan olaylara kalbi boyutta yaklaşmadığı için İslam'ı an
layamamaktadır. Yine bazı ameller, çıkış noktası küfür olmamasına 
rağmen sonu onunla bitmektedir. İşte sırf zihni olmayan, salt teolojik 
ve eskatolojik nitelik taşımayan bu bütüncü çizgiye "ahlAki'' diyoruz. 
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Ne var ki tarihi gelişiminde İslam'ın algılanışı ahlaki degil antolajik 
boyutta olmuştur. Yani İslam anlayışı bir varlık felsefesi olarak ge
lişmiştır. İslami anlayışın iki tipik yorumu sayılan "Sufilik" ve 
"Kel4m" başta olmak üzere bu durumu tüm dini disiplinlerde ve pro
totıp denebilecek davranış tarzlarında görmek mümkündür. Mesela 
bu açıdan sufi için önemli olan, Tann'yı antik bir vakıa olarak kendi 
içinde keşfetmek (yakalamak). bir vecd ile arayı kapatmak, antolajik 
bir birlik saglamak,' daha ılırnlı bir deyişle mesafeyi azaltacak bir 
çaba içinde bulunmaktır. su.mıgın üst düzeydeki en belirgin felsefesi 
olan ''Vahdet-l Vücut" Allah ile varlık arasındaki ontik,birligi ileri sü
rerken, Kelamcı aradaki açıklıgı göstermeye, Allah'ın varlıgını nesnel 
dünyada buldugu bazı delillerle ispatlamaya çalışmaktadır. Bazı ha
dis ehll ve fakih bile Allah'ı tenzih ederken farkına v;:ırmadan yer yer 
bir teşbihe ulaşmışlardır. 

Tabii münferıt olarak bazı ayet ve hadislerle desteklenebilecek bu 
süreçte İslam'ın ahlaki boyutu da büyük çapta kayb9lmuştur. (Esa
sen bütünlük korunmaz ve bazı objektif yorumlara gidilirse pek çok 
düşünce sistemi İslam'a onaylatılabillr.) Daha önemlisi şimdi Kur'an'ı 
ve Sünnet'! ele alıp okuyan bir mürnin onlara bu temel paradigma 
açısından bakmaktadır. Çünkü konulara yüzyıllardır böyle ba-
kılagelmiştir. · 

Şüphesiz amacımız geçmişi karalamak degildir. Biz şahsen en 
.olumsuz gelişmelerin (ya da bugün öyle sandığımız birikimin) bir iyi 
niyet ürünü oldugundan kuşkumuz yok. Tüm bunlar zamana göre 
iyi niyetle yapılmış gerçekleştirmelerdir. Eleştirilerimiz bugün o bi
rikimi bütünüyle bir çıkış noktası sayıp sayınamakla ilgilidir. Demek 
istedigimiz, tarihi birikimden yararlanılsa da çıkış noktası Kpr'an ve 
Sünnet'in ahlak eksenindeki anlaşılması olmalıdır. Tarihi para
digmalar onların önüne geçirilmemelidir. 

Şimdi bu ontolojik gelişmenin biraz da sebep ve sonuçlarından 
bahsedelim. Bu gelişmenin sebebi kanaatimizce genel olarak kültürel 
etkileşimler ve özellikle Yunan felsefesinin antolajik tavndır. Hemen 
belirtmeliyiz ki, İslam düşüncesi henüz akidenin şekllleniş dö
nemlerinde (ikinci yüzyılın başlanndan itibaren) Hind ve İran'ın ya
nında Bizans'la etkileşmiştır. Bu dönemde varlıgırıı canlı biçimde 
sürdüren fikri gelenek Yunan felsefesidir. 

Bilindigi gibi Yunan felsefesi ontoloji eksenli bir dünya görüşüdür. 
M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Thales'ten günümüze kadar felsefe genelde 
bir varlık düşüncesidir. Konu da varlıgın sebebi, dereceleri ve işleyiş 
tarzıdır. Bunun içinde ahlak genelde dışlanmıştır. Dolayısıyla da en 
idealist felsefeler (Platon'un idealar dünyası, Augustinus'ur'ı Tanrı 

Devleti, Descartes'ın varlık felsefesi, vb} birer varlık dereceleurnesi 
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olarak karşımıza çıkarlar. Mesela Hellenistik'in en somut verilerinden 
birisi olan Yeni Eflatuncu görüşe göre (ki daha sonra dini anlayışlar 
üzerinde en çok etkili olmuş bir felsefedir) varlık, en üstte Bir'in (Tan
rı'nın) en altta maddenin yer aldıgı ve araya Daimonlar denen Nous -
Logos, Ruh~ Cisim gibi ara basamakların oluşturdugu bir varlık hiye
rarşisi meydana getirmektedir. Bu idealist - dini felsefenin ikinci 
önemli konusu, insana bir yer bulmaktır. Buna göre de insan bir üst 
basamaktaki ruh'tan bir pay (parça) almış cisimdir. İnsan için yapı
lacak şey, bizatihi çirkinlik olan maddeden kurtulup ruhunun asıl 
kaynagı ile temasa geçmektir. Bu da mistik bir tecrübe ile olur ... 

Bizde de daha sonra bu hiyerarşik varlık tasarımı ve din anlayışı, 
Kur'an'ın bazı ayetlerine de atıfta bulunularak sürdürülecektir. 

<§öz konusu ettigirniz ontolojik egilirnin, felsefe kaynaklı oluşuna 
bir delilirniz de aynı eğilirnin Hıristiyan dünyasında da gerçekleşmiş 
olmasıdır. Mesela IV. yüzyılda yaşayan ve Patristigin en büyük dü
şünürü sayılan Augustinus "İnsan, dini bilgilerini vahyedilrniş kutsal 
kitabın yanında kendi ruhundan da devşirebilir" diyordu. Yine 13. 
yüzyılda skolastigin büyük üstadları Alberius Magnus ve Aquino'lu 
Thomas hep en üstte Allah'ın yer aldıgı, aşagıda maddeye kadar inen 
bir varlık hiyerarşisi kurmaya, insanın dindarlıgını da bu hiyerarşi 
içinde yerini bilmeye baglarnışlardı. Halbuki din ahlaki bir tavırdır. 
Allah'a ibadet yoludur. Tüm eksiklerine ragmen Protestan Etik 
(ahlak) bu klasik Hıristiyan ögretisini aşabildiği yerde bir varlık gös
terebUmiştir) 

'Benze~emizi mutlaklaştırrnasak bile 12. ve 13; yüzyıllara ge
lindiğinde Islam dünyasındaki din anlayışı temel paradigrna itibariyle 
Batı'dan faklı değildi. Tanrı'yı içinde. bir olgu olarak tasarlayan süfi 
Augustinus'tan, hiyerarşik bir varlık felsefesini somutlaştıra:ilKe
lamcı Thomas'tan (tavır itibariyle) farklı değildir) 

. Gelelim bu yaklaşımın sonuçlarına. Ontoloji bir bakıma meta
fiziktir, bir başka deyişle teolojidir. İş, bir felsefe olarak soyutlaştınl
dıkça, nesnel- reel ilişkiler içinde kendini gösterecek olan ahlak. din 
adına yerini bir ruhaniliğe bırakmıştır. Çünkü ahlak ve hukuk bir 
farklılaşma temeline dayanırlar. Halbuki özellikle süfilik ontolojik 
birlik adına (Tanrı - kul birliği adına) bu temeli sarsnnştır. Mesela 
buna g~re insanın Allah'a ibadet etmesi dernek olan ahlaki eylemin 
de, bunun bir müeyyidesi olan ahirete (Cennet ve Cehenneme) 
Kur'ani çerçevede bir yer bulmak imkansız hale gelmiştir. 

Yanlış anltı.şılrnaması için hemen belirtelim ki, şüphesiz dinin ma
nı;vi (aşkın - ruhani) bir yönü vardır ve hiç kimse onu maddi ve hatta 
sırf rasyonel bir düzleme indirgeyemez. /illla bu manevilik insanın 
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gerçekçi hayatının içindedir. Mesela insan, işine dua ile başlar: bu, 
işini verimli de kılar ama o dua her şeyden önce bir ibadettir. Allah'a 
karşı onu kendisi yerine getirir. Ama: birilerinin salt dua eden, bi
rilerinin dua ettiren durumuna düştügü yerde bir ruhanilik vardır. 

Anladıgımız kadarıyla islam tarihinde dini anlayış ontolojik çer
çeveye çekildikçe, onun adına bir ruhanilik gelişmiştir. Hayatın nor
mal süreçlerinin dışında belli yer ve zamanlarda geçerli (hatim in
dirtme, mevlüt okutma gibi) tipik eylemlerde kendini gösteren 
(cenaze telkini, iskat işleri, kırkıncı, elli ikinci geceler gibi) öldükten 
sonra bir başkası tarafından gerçekleştirilebilecek ve çogu tabir caiz
se ruhani uzmanlıklam dayalı törenlerle ortaya kanabilen bir İslam 
anlayışı ortı:ı.ya çıkmıştır ... 

Şüphesiz bunlar da ahlakidir ama Kur'an'ın insandan istedigi, 
iradeli bir biçimde hayata, normal dinamik süreçler .içinde hü
kümlerirt düzenli bir biçimde yaşamasıyla gerçekleşen, olaganüs
tülükJ.ere yer bırakmayan bir ahlakiliktir. Küfür süreçleriyle ·he
saplaşan, annan, korunan, iman cephesini sürekli inşa halinde tu
tan, inancını tutum ve davranıŞ boyutunda yaşayan (onu iç
selleştirebilmiş) bir müminliktir. Bu anlayışta birileri birilerine 
kendisi hayatta iken yapamadıgını yapıverme yetkisine sahip de
gildir. 

Burada cevaplandınlması gerekli bir önemli nokta da İslam gibi 
toplumsal şartların ürünü olmayan bir dillin algılanışının, kültürel 
etkileşimierin bileşkesinde dogmuş bir paradigma ile nasıl sı
nırlandıgıdır. Hemen şunu belirtelim ki, bir sistem ne kadar yüksek 
degerler ihtiva ederse etsin, kavranması toplumsal - kültürel dü
zeylere baglıdır. Tabir caizse o bükülmez degildir, bir plastisitesi var
dır. Bir potansiyel güçtür, iyi aniaşılabilirse İslam bizi yüceltir, ama 
ne pahasına olursa olsun yukarıya dogru çeken bir kaldıraç degildir. 
Onu iyi algılamak Kur'an'ı belli paradigmalara saplanmaksızın', bir 
bütünlük içinde kavramaktır. Onu toplumsal şartlara indirgemekten 
koruyacak olan da bu bütüncü yaklaşım olacaktır. Esasen bu bü
tüncü yaklaşımın önemi bize Kur'an'ı ahlak ekseninde anlamamızı 
saglama:ktır. Burada söz konusu ettigirniz bütüncü ahlak ekseni bi
reysel - sosyal, maddi - man.evi, dünyevi - uhrevi.. vb. kutupların 
tamamını kapsayan bir eksendir. Bu nedenle. ahlak ekseni mesela o, 
"sosyal düzen" ile özdeşleştirilemez. Evet, İslam'ın toplumsal şe
killenişi vardır ama bu İslami 1 ahlaki tavrın bütünü degildir. 

Teorik düzlemdeki bu bütüncü ahlak ekseninin pratiktekimiliveri 
insandır. Yani dogası tak.va ve fücur dengesi üzerine kurulmuş in
sanın ka:lbi tavırlandır. Onun için Kur'an bilgi, iman ve eylemini 
'kalb" (derunilik) olarak almıştır. Gerçekten de ahlaki olanı hayatının 
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ekseni haline getirmiş insan ister devlet kursun, ister ev inşa etsin, 
ister bilim yapıp Allah'ın varlıgın dogasına yerleştirdigi yasalan keş
fetmeye çalışsın, isterse ticaret ya da zenaatkarlık yapsın... hep bir 
ahlaki eylem içindedir. 

Esasen Müslüman Kur'an'daki ayetleri ahla.k ekseninde an
lamadıgı sürece bazı şeyleri çözemeyecek. Mesela Kur'an ile bilimi 
bagdaştıramayacak. Bilimin göreli mantıksal dogru.Iu!ıunu ahlaki 
(mutlak) dogruluğun üzerine çıkaracak veya onu salt ruhani hedef
lerle özdeşleştirecek. Salt dini denen bir alanla dünyevi olan bir alan 
farkı gözetecek En basitinden günlük hayatının önemli bir kısmını 
verdigi meşlegiyle bağdaştıramayacak. Mesleki işlerine başladığı za
man Müslümanlıgını bir tarafa bıraktıgını varsayacak; Müslümanlık 
dediği şeylerle ilgilenirken de meslegini ihmal etmiş olacak. Müslü
man bu ve benzeri çelişkilerden kurtulması için İslam'ı ontolojik 1 te
olojik (ve bunun tabii bir uzantısı olan ruhanilik) çerçevesinde değil, 
ahlak ekseninde anlamak zorundadır. 




