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İSLAM DİNİ NASIL ANLAŞlLMALıDlR? 

Prof. Dr. Mehmet MAKSUDOGLU 

Herh:ıngi bir sistemin anla~ılması iı,:in en tabii, en sağlam, en kestirme yol, o sistemin 

·temel kaynaklarına başvurmaktır. İslam Dini'nin en iyi, en doğru şekilde anlaşılması için 
de, tutulması gereken ta.bn yol, İslam Dini'nin kaynaklarına başvurmaktır. 

Çeşitli sebeblerden dolayı İcma ve Kıyas'tan sarf-ınazar edildiğinde, İslam'ın temel 
kaynakları olarak Kur'an-ı Kerim ve Sahlh Hadisiere başvurmak gerekir. 

Hadis konusunda müsteşriklerin ortaya attığı şüphe tohumlarının uç verrneğe yüz tu
tuğu görülmektedir. Halbuki, Usfilu'l-Hadis'te, el Cerh we't Ta'dil'de, hadis rivayet 
eden bir kişi, ittihamur ravi bi'l kizb, fartu'l gafle gibi bir durumdan dolayı dışlanmak
ta; bundan başka,.hadis rivayet eden bir müslümanın ibadetlerinde kusuru varsa onun ri
vayet ettiği hadis kabtil görmemektedir, aynı hadis, varsa, başka sağlam hadis tenkidine 
uygun bir kanaldan geliyorsa kabul edilmektedir. 

Prensip olarak, İslfunf bir konuda, İslam'ı kabul etıneyenin, bir gayr-ı müslimin gö
rüşüne asla itibar edilmemelidir. İslam'ın ikinci dereceden kaynağı olan hadis-i şerif
te söz sahibi olmak konusunda bir müslümamu durumu inceden ineeye araştırılır, 
değerlendirilirken, gayr-ı müslime İslam'ın birinci dereceden kaynağı Kur'an-ı Ke
rim ve ikinci kaynak hadis-i şerifte sözhakkı tammak anlaşılmaz bir gaflettir. Bu 
davranış, inançsız, hristiyan veya yahudi bir etiketliyi, profesörü çağınp Kabe'de va'zet
tirmek gibidir. 

Müsteşriklerin, gayr-ı müslimlerin, İslam'ın kaynaklarıyla, bu cümleden olarak, ha
dis-i şeriflerle ilgili görüşlerinden etkilenip bu etki altında müslümanlara hitabetınek ay
nı fecaatte bir davranıştır. Kısacası, gayr-ı müslimlerin, İslam'la ilgili görüş ve düşünce
lerini şuurlu müslüman, elinin tersiyle itip İslam'a öyle bakmalıdır. 

Nüfus çoğunluğu müslüman ülkelerin istisnasız hepsi, korkunç bir kültür istila
sı altındadır. Bu ülkelerin etkili kişileri, söz sahipleri, Batı nornılarına göre düşün
mekte ve öyle davranınağa çalışmaktadırlar. Bu ülkelerin televizyonlarında, Batı ül
kelerinde çevrilmiş, Batılıların hayat tarzlarını yansıtan, onların meselelerini ele alan 
filmler seyredilmekte, bir çoğunda Batı dili ile yayın yapan kanallar çalışmaktadır. Kül
tür istilası (Cultural Imperialism, el-Gazwu'l Fikri) askeri işgalden çok daha va
himdir. Askerf işgalden zor da olsa, büyük fediikarlıklarla da olsa, orta veya uzun vade
de kurtulmak mümkündür. Kültür istilasında ise, gönüllü kölelik vardır, kültür emperya
lizmine maruz kalan cemiyetin fertleri, o kültürün temsilcilerine benzemeye, onları tak-
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If d etmeğe, onlar gibi olmaya, kendi değerlerinden kopmaya çalışmakta, bunu bir mari
fet, gelişme, ilerleme saymaktadırlar. Tabif istediği, olmağa can attığı bir durumdan fer
din ve cemiyetin ''kurtulması" söz konusu bile olamaz. 

Batı Avrupalı devletler, ondokuzuncu yüzyılda, yeryüzünün pek çok yerini, bu arada, 
Osmanlı Cihan Devleti toprakları dışında, diğer İslam ülkelerini sömürgeleştirdiler. Os
manlı Devletinde Batı'nın etkisi dolaylı oldu. Batılı ülkelere benzeme çerçevesinde Mu
zika-yı Hümayun kuruldu, başında İtalya Donizetti Paşa vardı. Hümayun, semavf de
mektir, semavf mesajı, İslam'ı taşıyan ve yayıruş olan Osmanlı Cihan Devleti, bir çok 
konularda sıfat olarak bu kelimeyi kullanırdı: 

Padişüh yazısı hatt-ı hüıniiyGn. devletin ordusu ordu-yu hümiiyün, donanması donan

ma-yı hümayfin idi. Mustafa Reşfd Paşa'nın hazırladığı Gülhane Hatt-ı Hümayfinu'nu 
1839'da ilan eden Sultan Abdülmecfd, sadece 18 yaşındaydı. Böyle başlayıp süregelen 
'Batıhlaşma' sürecinden geçmekte olan üklemizde doğup büyüyen aydınlar, İslfunf 
ilimlerle uğraşanlar, İslam'a bakarken, İslam'ı inceler, anlamaya çalışırken her 
şeyden önce kendilerini bu 'dış', bu 'yabancı' etkilerden soyuilamak zorundadırlar. 
Kuyumcu terazisi çok hassas olduğu için, tartarken, dış etkenlerden etkilenmesin diye, 
nasıl cam bir fanfis içinde çalıştırılıyorsa, anatomide, incelenen bir obje, nasıl bütün dış 
etkenlerden soyulup, kapalı bir mekanda, mermer masa üzerine yatırılıp didik didik in
celeniyorsa, İslam incelenirken de bütün 'dış' ve 'yabancı' etkiler hertaraf edilip ele alın
malıdır. İslam aliminin sorumluluğu büyüktür. İslam aiimi, değişmez, eskimez, pörsü
mez değerler manzumesi olan İslam'ı, aniayıp insanlığa sunarken, içinde bulunan cemi
yete hükmeden, tabiatı icabı değişken politik havanın etkisinde asla kalmamalıdır. Aksi 
takdirde, A ülkesine göre İslam, B ülkesine göre İslam, C ülkesine göre İslam denebile
cek birçok 'keyfi' İslam varyantıarı ortalığı istila eder. 

Aslında, İslam'da yabancı tesir altında kalmaya, böylece giderek kültür istilasına uğ
ramaya karşı tedbirler alınıruştır: Ezan'ın kabfilünde tutulan yol buna en güzel örnektir. 
Her dinin esas rüknü olan 'ibadet' eylemine çağn biçimi düşünüldüğünde, hristiyanlar 
gibi çan çalmak, mecfisfler gibi ateş yakmak, yahfidfler gibi boru öttürmek görüşleri be
nimsenmemiş, insan sesi kabul edilıniştir. İslam'ın temeli kabfil edilen namazın kılınaca
ğı vakitlerin, güneşe tapanlara benzememek için, güneş tam doğarken, tam tepede iken, 
güneşin b atmasına yakın zamanda ve güneş batarken olmamasına dikkat edilmiştir. Müs
lümanın başkasına özenmesi, onun gibi olmaya çalışması da söz konusu değildir: "men 
teşebbehe bi kavmin fehuve minhum". Çünkü müslümanın başkasına benzerneye ihti
yacı yoktur, gerçek müslüman üstün insandir: 

"Siz, insanlara çıkanlan en iyi topluluksunuz, iyiliği buyurur, kötülüğü önlersiniz, 
Allalı 'a inanırsınız." 

Heykelcilikte çok ileri gitmiş olan eski Yunan'da bir mermer blok içinde sadece bir 

Cl) CAl-i i~n 311 ıo. 
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heykel vardır anlayışı hakimdi. Yani, o mermer blok öyle yontulacaktı ki, en güzel hey
kel ortaya çıkacaktı, o ölçüye uymayan heykeller, mükemmellikten derece derece uzak
tı. Ayın şekilde, insamn 'insanca' yaşaması için 'bir tek' ölçü vardır: O ölçü, 'son ilam 
mesaj' olan İslam'da ifadesini bulmuştur. Yahudi'nin Hz. Ömer (r.a.)'e: "Sizin kitabı
mzda öyle bir ayet var ki, öyle bir cümle bizim kitabımızda olsa, onun indiği günü 
bayram edinirdik" dediği, Hz. Ömer'in de, o ayet Arafat'ta arefe günü nazil olan. 

ayet-i kerfmesidir dediği: 

"Bugün sizin dirıinizi kemale erdirdim, size oları nimetimi de tamamladım. Si::.e din 
olarak da İsl!im'ı kabul ettim" ayetinde huyurulduğu gibi, müslüman, dünya ve ahiret 
saadetinin anahtarı olan İslam'a salıibdir. İnsanın 'insanca' yaşaması için gerekli bütün 
prensipler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. 

Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılması gerektiğine gelince; En büyük, en iyi müslüman 
Hz. Muhammed (s.a.s.) ve arkadaşları sahabiler nasıl anlarmşlarsa, öyle anlamak gerekir. 
Sahabiler, Kur'an-ı Kerim'den belli bir yer okuyunca, oradaki buyrukları, yasakları iyi
ce anlar, uygular, özümser, ondan sonra diğer kısma geçerlerdi.(3) 

Kur'an-ı Kerim'i incelerken nüzfil sebeplerini, nasih ve mensfihu da öğrenıniş olmak 
gerekir. Mesela 

(4) 

"Allah yolunda cömertçe sarfedin ve kendinizi tehlikeye atmayın." ayet-i kerime
sini okur geçersek, görünüşte tehlikeli olan bir durumdan uzak durmak gerektiğini sanı
rız. Halbuki, "Cihad görevini ihmal ederek, savaştan kaçarak hasfslik ve harniyet
sizlik ederek, dünyaya taparak kendinizi tehlikeye atmayın"1sı buyruğunun kastedil
diğini, sahabflerin hayatlarını inceleyerek öğreniyoruz.16ı 

Aynı şekilde, hükmü mensfih ayetleri bilmezsek 

(2) (el-Miiide, 3/3. 
(3) el-Kurtubf, el-C3.rni'li Ahkarni'l-Kur'an, Kahire 1386/1966, cüz. I, 39; 

Ahmed Emin, Fecru'l-İslam, Kahire 1975, 197. 
(4) el-Bakara (2), 195. 
(5) Hasan Basri Çantay, Kur'ô.n-ı Hakim ve Meô.l-i Kerim, İstanbul, 139211972. I, 53, dip not: 137. 
(6) Abdurrahman İbni Velid kumandasında bir İslam ordusu İstanbul'a kadar gelmişti. Ebu EyyOb e!-Ensari 

hazretleri de bu orduda idi. Bir müslümanın, kaledeki düşmaniara açıktan hücum etmesi üzerine, bazılan 
"kendisini tehlikeye atıyor" demişlerdi. Bunun üzerine Ebu Eyyub el-Ensari hazretleri: "Ey müslümanlar 
bu ayet biz ma'şeri ensiir hakkında niizil oldu, vaktii ki Allah Peygamberine nnsrat ve din! olan İs
Himı galebeye mazhar etti, o zaman bjz,!!~~k.~~larıl!lızın başında durup onların ıslahı ile meşgul 
olalım mı? Demiştik. Allah Teala.. -~~ .,ı,~;:ıı:~J!~!.fJ ayetini inziil buyurdu, binaenaleyh, kendi
ni tehlftkeye ilka etmek, mallarımızın başında durup onları ıslah ile uğraşmamız ve elliadı terketme
mizdir.'' demiştir. (Elmalılı Muhammed Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1935, cl, s.701.) 
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''Ey İnananlar! İçkili iken ne dediğinizin farkında oluncaya kadar, namaza yak
laşmayın."17ı ayetini okuyup içkinin caiz olduğu vehmine kapılabiliriz. İçkiyi haram kı
lan. 

''Ey inananlar! içki, kumar, tapınmak için dikilmiş taşlar, fal oklan sadece şey
tamn işi bir pisliktir, bunlardan kaçımn. Umulur ki onarsınız, feHiha erersiniz."<sı 
ayet-i kerfrnesinin gelmesiyle yukandaki ayetin hükmünün ortadan kaldınldığını bilrnez
sek. farkına varrnazsak büyük yanlışa düşeriz. Bu konuda, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in ve 
İsl<iın·ın ilk nesiinin davranışını, tutumunu iyi bilmek \'e örnek almak durunıunJayız. 

Sonuç olarak; Allah'ın ayetlerini düşük ücretle satrnak<9
> dernek olan, bilerek veya bil

meyerek bir takım dünyevi, kısa vadeli kaygılarla, İslam'ı, "bu çağa, bu ülkeye göre İs
lam' karikatürüneindirgerneye hiç kimsenin hakkı yoktur. İnsan temelde değişmiyor, 
acıkıyor, doyuyor, ibadet ediyor, yaşlanıp dünyasını değiştiriyor. Temel ihtiyaçlan değiş
miyor. İhtiyaçlan karşılama, giderme biçimleri zamanla değişiyor. 

İslam aliminin soruınluluğu ve görevi, temelde yapısı değişmeyen insanların ihtiyaç~ 
lannı, zamanın değişen şartlarına uygun olarak, fakat özden, esastan aynimaksızın nasıl 
karşılayacaklarını göstermek, onlara rehberlik etmektir. 

İslam'ın şu veya bu ülkedeki durumunu incelemek, o konuda araştırma ve yayın yap
mak, sosyolojinin ve kültür antropolojisinin konusudur. Sosyologlar ve kültür antropo
loglan, belli bir toplurndaki dini hayatı ve o toplurnun dinle ilgili uygularnalarını inceler 
ve vardıkları sonuçlan yayınlarlar. Bu uygulamalar içinde örf ve adetlerle ilgili olarak 
topluınlann çeşitli kesiınlerinde, farklı duruınlar olabilir. Bu değişik, farklı uygulamalar, 
ancak sosyolojinin konusu olabilir, o toplurnda yaşayan din alimi ise, doğrudan İslam'ın 
esas kaynaklarına, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere bakmak, o kaynaklardan aldığı bil
gileri topluma sunmak durumundadır, görevi budur. Nüfus çoğunluğu müslüman olan bir 
toplumda, zamanın akışı içinde uygularnada bazı özden aynlrnalar, sapmalar görülebilir. 
Hele çağımızdaki gibi ezici, bütün değederimizi boğucu, yok edici kültür emperya
lizmine maruz kalmış toplumlarda, o toplum hayatının bütün veehelerinde olduğu 
gibi, dini hayatında da sapmaların, çarpıklıkların olması çok tabii bir sonuçtur. Di
ğer topluınlann kültür baskısına maruz kalan topluınlann ictirnai dokulan yıpranır, gev
şer, değerlerindeki çözülme her alana, bu arada dini alana da yayılır. Giderek şaşkınlığa 
düşen böyle toplumlar, kendi değerlerinden ne kadar uzaklaşıp kültürel baskısına maruz 
kaldıklan topluınlara benzerlerse o kadar ileri gittiklerini, yükseldiklerini sanırlar, bu ve
him tepeden başlayarak bütün toplumu sarar. 

Bu durumdaki toplumlarda yetişen ve yaşayan din alimlerinin önünde iki yol 
vardır, bir üçüncü yol yoktur. 

(7) en-Nisa, 4/43. 
(8) el-Miiide, 5/90. • 
(9) et-Tevbe, 9/9. -~;ıJ:Cı4t1:lJ.ı,;;Ç~G:..::! 



ll. DiN ŞÜRASI TEBLİG VE MÜZAKERELERİ 99 

Dinf aniayıp topluma anlatmak durumundaki kişi ya kolay yolu seçer; topluma hakim 
olmuş yabancı değerlerle bir çatışmaya, hatt:a sürtüşmeye girmeksizin dinf kuralları, "za

mana uyduruyorum, zamanla uyumlu hale getiriyorum" diye biraz kendini de aldata

rak, dinf, toplumda, toplumun hakim kesimlerinde kabul görecek biçim ve üslupta sunar 
ki, bu, politik ağırlıklı, hatt:a politik eksenli, 'Yaradan'ın nzası yerine yaradılmışların n
zasını gözeten, salilcini Kıyamet Günü'nde çok zor durumda bırakacak olan' yaklaşımdır. 

İkirici yol ise, hastasının bilgiçliğine, ne dediğine aldırmaksızın, tedavf için ne gere

kiyorsa -hastanın kısa vadede hoşuna gitmese bile- onu tavsiye eden, ona göre reçete ve
ren dürüst doktorun yaptığı gibi, toplumdaki hakim sınıfların hoşuna gitsin gitmesin, pu
:;uJa:,ının ihrcsi Allah·ın hoşnudluğunu gösteren. dinin kaynaklarındaki gerçekleri açık 

seçik ortaya koyan, tabii bu gerçekleri, çağın anlayışına uygun bir metod ve üslupla ifa
de eden, din iliiminin yoludur. 

Kısa vadede politikacı din alimi başarılı gibi görünür, ama uzun vadede başarı ger
çek din aliminindir ve Allah'ın hoşnudluğu da onunladır. Tarihten birkaç misal vererek 
tebliğimizi sonuca bağlayalım: 

Umeyye Oğulları (Türkçemizde yaygın yanlış olarak Emevf denen, aslı: Umevf) 
Devleti sona erdiğinde, iktidara Hz. Ali eviadının geleceğini uman Ebu Hanffe, iktidar 
sahipleri Abbasilerin teklif ettiği başkadılık görevini kabul etmedi. Çünkü, onun çapında 

bir alimin bu yeni devletin en yüksek hukfikf görevini üstlenmesi, bu iktidan tasvfp ma
nasına, uygun bulduğu anlamına gelecekti. Ebu Hanife, hapse atıldı, kırbaçlandı. Günü

müzde, onun yolunu tutan, onun mezhebine bağlı milyonlarca insan var. Tarilı içinde de 

onun mezhebi, 'Sultanların Mezhebi' ünvanını almıştı. Onu hapse attıran hükümdann 
adını hatırlayanın sayısı herhalde birkaç yüz kişiden fazla değildir. 

Kendilerini çok akıllı zanneden Mutezile Fırkası, siyasf otoriteye hoş görünerek, 'po
litik' davranarak hakim zümreye, hükümdara, 'Kur' an 'ının mahlfik olduğu görüşünü' be

nimsetmiş, bu görüşü kabfil etmeyen alimiere baskı ve işkence yaptırarak bütün topluma 
benimsetmek istemişti. Ahmed b. Hanbel, parmağı ile Kur'an-ı kerim'i işaret ederek, 
kalbinden de parmağını kasdederek 'bu mahlfiktur' demek zorunda kalmıştı. Kısa vade
de Mutezile mezhebi başarılı oldu, fakat günümüzde, Mutezile mezhebi, sadece mezhep
ler tarihinde inceleme konusudur. 

Milyonlarca müslüman ise, çağımızda, Ahmed b. Hanbel'in mezhebine göre İslam'ı 
anlamakta ve yaşamaktadır. 


