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DOÇ. DR. ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

İLAMER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI

Saygı değer dekanım, kıymetli hocalarım, meslektaşlarım, genç 
akademisyenler, akademisyen adayları, sevgili öğrenciler,

Hepinizi İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY), İlahiyat 
Araştırmaları Merkezi (İLAMER) adına saygıyla ve muhabbetle selamlıyo-
rum. Bu konuşmayı Prof. Dr. Eyüp Baş hocamız yapacaklardı. Fakat ma-
lumunuz dün aldığımız acı haberden ötürü bu görev bana tevdî edildi. Bu 
vesile ile Prof. Dr. İbrahim Sarıçam hocama Allah’tan gani gani rahmet dili-
yorum, yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyorum. Hocamın pek çok talebesi 
oldu, bunlardan birisi de benim. Bunun yanında bıraktığı eserler, kitaplar ve 
makaleleri ile sadaka-i cariye olarak amel defterinin açık kalacağına ina-
nıyorum. Bütün eserleri elbette önemli ama sabahki cenaze töreninde de 
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bahsedildiği gibi Hz. Muhammed’in Evrensel Mesajı isimli kitabı bile tek ba-
şına hocamız için kıyamette amel terazisinin ağır gelmesine vesile olacaktır 
diye düşünüyorum.

Tanıtım videosunda dinledik, ben de kısa da olsa İLAMER hakkında 
tanıtıcı bazı bilgiler vermek istiyorum. İLAMER, İSİLAY Vakfı bünyesinde -İSİ-
LAY, 1987 yılında Lütfi Doğan hocamızın başkanlığında bir grup arkadaşıyla 
birlikte Ankara’da kurmuş oldukları bir vakıfdır- 2006 yılında faaliyetlerine 
başlamış ve bu sene 11. yılına girmiş bulunmaktadır. İLAMER’in faaliyetle-
ri, İlahiyat alanında lisans ve lisansüstü eğitime yönelik destek programları 
sunmak, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler ve sempoz-
yumlar düzenlemek, Keçiören ve Balgat’ta bulunan zengin kütüphanesini 
öğrencilerin istifadesine sunmak, Arapça ve İngilizce dil destek seminerleri 
düzenlemek ve en önemlisi araştırma gruplarını yürütmek şeklinde özetle-
nebilir. Bu faaliyet ilk olarak 2008 yılında İlahiyat Lisans Akademik Destek 
Programı (İLADEP) adı altında İslam Tarihi Araştırma grubuyla başladı. Günü-
müzde hâlihazırda 6 araştırma grubu bulunmaktadır. Bunlar; Tefsir, Hadis, 
İslam Hukuku, Arap Dili ve Belagatı, Felsefe ve Kelam, İslam Tarihi ve Sanat-
ları araştırma gruplarından oluşmaktadır. Bu araştırma grupları ilahiyat fakül-
telerinin ikinci ve üçüncü sınıflarında okuyan öğrencilere yöneliktir. Elbette 
hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri de hazırlık sadedinde İLAMER’den istifade 
edebiliyorlar. Dördüncü sınıf öğrencilerinin için ise daha çok tez, seminer, 
proje ya da telif-tercüme hususlarında desteklenmeleri sağlanıyor. 2006 yı-
lından itibaren faaliyet gösteren ve yüzlerce öğrenciye ilmî akademik destek 
veren İLAMER, edindiği bu birikim ve tecrübeyi 2011 yılından itibaren ilim 
dünyasına yeni katkılar sunacak genç akademisyenler için sempozyum plat-
formuna taşımaya karar vermiş ve o yıldan bu yana sempozyumlar düzenli 
olarak devam etmiştir. Bu sene ise yedinci sempozyumu ile karşımızda.

“İslam Medeniyetinin Yapı Taşları”, üst başlık olarak yedi yıldır koru-
nuyor; fakat bu yılki ana temamız “Geçmişten Günümüze Din Anlayışı Farklı-
lıklarını Belirleyen Etkenler” şeklinde. Bununla ilgili birkaç cümle söylemem-
de fayda var. Malumunuz Yüce Yaratıcı tarafından peygamberler aracılığıyla 
insanlığa ulaştırılan öğreti, buyruk ve prensiplerin bir manzumesi olan din, in-
sana huzur vermek durumundadır. Ancak ne yazık ki insanlık tarihi boyunca 
Allah tarafından ulaştırılan öğreti ve buyruklar, uygulama ve yorum farklılık-
larıyla başkalaşmıştır. Bu durum Hz. Peygamber’in vefatından sonraki İslam 
tarihi süreci için de maalesef farklı değildir. İslam tarihi olumlu örneklerle 
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beraber her bireyin veya topluluğun kendi din anlayışını doğru bulup başka-
larına dayattığı, kabul etmeyenleri kimi zaman hâriçte tuttuğu, kimi zaman 
tekfir ettiği, kimi zaman ötekileştirdiği, hatta kimi zaman da malına ve canına 
kast ettiği olumsuz örneklerle doludur. Sempozyumda din anlayışı farklılıkla-
rını belirleyen olumlu ve olumsuz pek çok etken üzerinde durulacağını umu-
yorum. Gençlere şimdiden başarılar diliyorum. 

Sempozyumla ilgili bazı sayısal bilgiler de verelim: Bu yıl düzenlenen 
öğrenci sempozyumumuza 82 öğrencimiz katılmakta. 60 tebliğ sunulacak 
ve 28 müzakere yapılacak. Doğal olarak katılımcıların büyük bir kısmı lisans 
öğrencisi. İlahiyat bazında dağılım ise şu şekilde: Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden 34, Yıldırım Beyazıt İslamî İlimler Fakültesi’nden 10, Kırkka-
le Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nden 9, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden 5, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 3, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 3, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden 2, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2, Trabzon 
Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2, Balıkesir Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi’nden 2, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nden 2, Çanakkale, İstanbul, Necmettin Erbakan, Siirt, Kastamo-
nu, Karabük ve Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi’nden 1’er olmak üzere top-
lam 19 ilahiyat fakültesinden 60 öğrenci katılmıştır. Geçen yıl, diğer yıllardan 
farklı olarak, sempozyumun diğer üniversitelere de örneklik teşkil etmesi 
adına yurtdışı ayağı Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu 
sene de öğrencilerimiz, gerekli şartlar sağlanır ve gerekli imkanlar bulunursa 
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin misafirleri olacak. Bu seneki sempozyu-
mun ikinci ayağının Kazakistan’ın Türkistan şehrinde yapılması planlanıyor. 
Bir de bu yıl geçen senelerde yapılmayan, bir açılış konferansı dinleyeceğiz. 
Bu itibarla şimdiden Prof. Dr. Sönmez Kutlu hocama teşekkür ediyorum.

Teşekkür etmem gereken başka kişiler de var. Öncelikle başlangıçtan 
günümüze kadar verdikleri maddi ve manevi katkılardan dolayı İSİLAY vakfı 
mütevelli heyet başkanı muhterem Lütfi Doğan hocama teşekkürlerimi ifade 
etmek istiyorum. Cenab-ı Allah kendilerine sağlıklı, sıhhatlı, verimli, uzun bir 
ömür lutfetsin. Ayrıca, şu anda elinizde bulunan sempozyum kitapçıklarının 
basımında ve diğer baskı malzemesinin temininde emeğini esirgemeyen Tür-
kiye Diyanet Vakfı’nın tüm yetkililerine, İLAMER araştırma gruplarında ders 
veren, emeği ve desteği geçen tüm hocalarıma, bir kaç yıldır sempozyuma 
ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına ve deka-
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nımız Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal hocama, özellikle öğrenci temsilciliğine ve 
bütün öğrenci kulüplerine ve sempozyumun bütün yükünü çeken, tabiri caiz-
se mutfakta bulunan Ar. Gör. Yunus Kocabıyık ve İLAMER’in öğrenci sekretar-
yasını yürüten Aytmirza Satıbaldiyev’e hassaten teşekkürlerimi arz ediyorum.

Genç akademisyenler, akademisyen adayları hepinize tekrar hoş 
geldiniz diyorum. Kutlu bir yola girdiniz hepinizi tebrik ediyorum, Cenab-ı 
Hak muvaffak etsin. Şaban ayının yarısındayız bu vesile ile hepinizin Be-
rat gecesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hepimize sağlıkla, sıhhatle 
Ramazan’a kavuşmayı da nasip etsin. Tekrar saygılarımı sunuyorum.



LÜTFİ DOĞAN
DİYANET İŞLERİ ESKİ BAŞKANI

İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VE YAYMA VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI

Bismillahirrahmanirrahîm. 

Muhterem öğretim üyesi kardeşlerim, göz bebeğimiz evlatlarımız kıy-
metli gençler, Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Söz-
lerime başlarken hepinizin mübarek Berat Gecesi kandilini tebrik ediyorum. 
Sayısı çok kandillere ve ramazanlara sağlık, afiyet huzur içerisinde sizleri eriş-
tirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Sesim biraz zayıf, onun için kusura bak-
mamanızı istirham ediyorum. İlahiyat fakültemizin mensuplarının tamamını, 
başta dekanlarımız ve öğretim üyelerimiz omak üzere ilim tahsili için bu güzel 
fakültemize devam eden talebelerimizi tebrik ediyorum. Özellikle ilahiyat fa-
kültemizin dekanından memuruna kadar hepsine şükranlarımı arz etmek isti-
yorum. Burada teşekkür etmekle bir görev yaptığıma kaniyim. Şöyle ki bende 
bu fakültede okudum. Okuduğumuz hocalarımızın hemen hemen hepsi öbür 
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aleme göçtüler. Allah Teala makamlarını nur eylesin. Onları da bizi de Resul-i 
Ekrem’in şefaatine, iltifatına nasip eylesin. Bu fakülteden 1965’te mezun ol-
dum. Muhtelif hocalardan ilim tahsil etme imkanı buldum. Şimdi siz evlatla-
rımız burada devam ediyorsunuz. Sizlere faydalı ilimle telkin buyuran değerli 
hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Siz evlatlarımıza üstün başarılar 
niyaz etmesini Allah’tan diliyorum. İlahiyat fakültesine devam etmekle son 
derece isabetli tercih yapmış oluyorsunuz. Başarılarınızın devamını Allah’tan 
dilerim. Gerçi Türkiye’miz Allah’ın inayetiyle dünyaya örnektir. Kıymetli kar-
deşlerim, kıymetli öğrencilerim, dünyada 55’i aşan İslam ülkesi var. Ancak 
Türkiye’miz hepsinin önündedir, önderdir. Çok şerefli bir görev taşımaktadır. 
O da bize ecdadın emanetidir, mirasıdır. Bu vatanı kazanıp, iman edip, bıra-
kıp öbür âleme geçmiş olan ecdadı rahmet ile anıyorum. 5 vakit namazda 
sürekli onlara dua ediyoruz. Çünkü bu cennet vatanı bize onlar emanet etti. 
Şunu arz etmek istiyorum ki Mekke, Medine, Kudüs bu üç şehrin yüceliği 
arştan da üstün bunu bilelim. Bu yüce makamlar müstesna, dünya üzerin-
de onların kutsiyeti önemlidir. Ama ondan sonra Türkiye’miz bütün dünyanın 
gözde bir ülkesidir. Onun içinde bu ülkenin insanının birliği, bütünlüğü bütün 
dünyaya örnek mahiyette olduğunu ifadede etmek mübalağa olmaz. Çünkü 
dünyadaki bütün İslam ülkeleri Türkiye’yi kendilerine örnek alıyorlar, mad-
di manevi yardımı Türkiye’den bekliyorlar. Müsaade ederseniz birkaç defa 
daha söyledim ama tekrar etmek istiyorum. Merhum Turgut Özal Bey vefa-
tından iki ya da üç ay önce Cumhurbaşkanı olarak Balkan ülkelerini ziyaret 
etti. O zaman yetkili kişiler benim de o geziye katılmamı söylediler. O zaman 
Gümüşhane milletvekili idim ve gittik. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, tek 
kalmış bir camide Cuma günü Turgut Bey ile namazımızı kıldık. Ertesi gün 
de Hırvatistan’a gideceğiz. Kaldığımız otelin lobisinde Suudi Arabistan’dan 
gelmiş bir heyet ile karşılaştık. Yanlarına uğradık, selam verdik ve ayrıldık. 
Daha sonra üç şahıs arkadan gelip omzuma dokundu. Dedi ki, “Biz Suudi 
Arabistan’dan geliyoruz. Bu ülkenin (Arnavutluk) durumunu görüyoruz, Tür-
kiye olarak şerefli görevinizi lütfen yerine getirin, kardeşleriniz olarak biz si-
zin arkanızdayız yeter ki beraber olalım.” Bu söz beni hem çok düşündürdü 
hem de sevindirdi. Niçin böyle söylediğini size söyleyeceğim. Arnavutluk’un 
başkentinde Ethem Paşa caminde, o tek camide, Cuma namazımızı kıldık. 
Orada Turgut Bey’in yanında ben varım, bakanlar vardı. İmam efendi’nin 
ayağına giydiği çorapta iki veya üç yerde yama vardı. Ülkenin ne kadar fakir 
olduğunu anlayabilirsiniz. O Suudi ekibin bana anlatmak istediği işte buydu.  
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Gecemizi gündüzümüze katacağız, ülkemizi mamur hale getireceğiz, maddi 
manevi her türlü dünyaya örnek olacağız. Allah’ın izniyle ona göre zamanı-
mızı değerlendirelim. Bu sadece hocalarımızın değil, hepimizin, hatta bütün 
İslam âlimlerinin görevidir. Güzel bir söz vardır; altınlar, gümüşler, pırlantalar 
zamanla kazanılabilir, ama zaman altınla, gümüşle kazanılamaz. Peki bunu 
nasıl yapmamız lazım? Erzurum Atatürk Üniversitesinde Profesör olan bir öğ-
retim üyesinin bundan yıllar önce söylediği bir sözü paylaşayım; “Almanya 
da doktoramı verdim, Türkiye’ye döndüm. Bir kürsü profesörü beni çağırdı: 
“Almanya’yı beğendin mi?” dedi. “Efendim beğenmez olur muyum, fabrikala-
rını kurmuş, isteyen çalışıyor isteyen okuyor.” dedim. Evladım dedi: “Sakın bu 
Almanya’nın fabrikalarına, binalarına aldanma! Taş, çimento yığınları senin 
gözünü kamaştırmasın. Adam bana zenginlikten bahsediyor, biz tarlaya gi-
derken çarık bulunca seviniyoruz. Türkiye’nize dönün o mukaddes aile yuva-
nızın değerini bilin yoksa sonra bizim gibi olursunuz.” Evet, aile muhteremdir, 
mübarektir. Bütün Müslümanların için bu böyledir. Ama bazen bazı hadisele-
ri duyduğumuzda ızdırap duymaktan geri durmuyoruz. Türkiye’mizde bunlar 
yaşanmasaydı diyoruz. Çünkü Türkiye’de aile mukaddestir. Aile reisi olarak 
bir bey hanımının, çocuklarının kendisine Allah’ın bir lütfu, emaneti olduğu-
nu bilir. Gerek hanımına gerek çocuklarına iyilikle, güzellikle, çalışkanlıkla 
bilgi arttırmada en güzel örnek olur. Sonuna kadar okutur. Kız olsun erkek 
olsun sonuna kadar okutur. Hanımı da o benim beyimdir, emanettir, anneme 
babama nasıl saygı duyuyorsam öyle saygı duymam lazım, onu incitmemem 
lazım, evi dünyanın cenneti haline getirmem lazım der. İşte bu aile takdire şa-
yandır. O yuva dünyanın cennetidir. Maalesef bir takım olumsuz tesirler var-
dır. Dikkatli olmalıyız. Herkesin bunu düşünmesinde fayda vardır. Biz İslam’ı 
ailede öğreniyoruz, komşu hakkını ailede öğreniyoruz, mektebin önemini ai-
lede öğreniyoruz, öğretmene hürmetin anaya babaya hürmetten daha fazla 
olacağını ailede öğreniyoruz. Ailenin değerinde dikkatli olmalıyız, ona göre 
gözümüzü dört açmalıyız. Hatta muhterem basınımızdan istirhamım bu ko-
nulara dikkat ettiklerinde çok ecir kazanırlar. Böyle üzüntülü, yıkıcı şeylerden 
mümkün olduğu kadar sakınsalar onlara müteşekkir kalırız. Peki biz neyle 
ailenin önemini kavrayacağız? Bunların hepsi ilimle olur. İlimsiz olmaz. Hz. 
Peygamber’in şu 3 hadisi Şerif’ini paylaşmak istiyorum: “İlim amelden daha 
hayırlıdır. Dinin direği de ilimdir.” Yanlışlıklardan savunmak dinin direğidir. 
Ayrıca ilim sahibi de ilmiyle amil olandır. Efendimiz bize bunu öğretiyor. O 
halde, komşu hukukuna saygı göstereceğiz. Niçin Peygamber (sav) bize böyle 
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öğretiyor? Hz. Peygamber buyuruyor ki: “İyiliği komşuna yap, komşu hukuku-
na saygı göster.”

Hepimizin sevindiği, iftihar ettiği bir konu var. Ayrıca burada Kur’an-ı 
Kerim okuyan genci tebrik ediyorum, ne kadar güzel okudu. Âl-i İmran sure-
sinde şöyle buyruluyor: “Allah şahit, melekler, bir de Hak Teâlâ’ya bağlı olan 
ilim sahipleri şahittir ki Allah’tan başka ibadet edilecek varlık yoktur.” Bu-
rada konu şudur; Allah, melekler, bir de hakka bağlı haktan ayrılmayan ilim 
sahipleri şahittir ki Allah’tan başkasına ibadet yoktur. O halde biz dinimizi 
ve hakikatleri öğrenmek için ne yapıp edip Kur’an-ı Kerim ve İslami ilimlere 
elimizden geldiği kadar değer vermeli, kıymetlerini bilmeye çalışmalıyız. So-
nuç olarak hocalarınız gibi ders ortamında ilim kazanmaya gayret etmelisi-
niz. Burada tek mesele, İslam adabına riayet etmektir. Netice olarak şunu 
bileceğiz ki, gerçek ilim İslam’ın hayatıdır, imanın direğidir. Kim ilim öğre-
nip uygularsa, Allah Teâlâ ona sonsuz mükâfat ihsan edecektir. Kim ilmiyle 
amel edecek olursa Allah Teâlâ ona bilmediklerini de öğretir. Sizlerin hepi-
nizi tebrik ediyorum. Diğer üniversite ve fakültelerde okuyan evlatlarımızı 
da tebrik ediyorum. Bilgili, faydalı olmalı ve bize hayat vermeli. Güneş nasıl 
kâinatı aydınlatıyorsa bilgi de bizim hem halimizi hem istikbalimizi aydınla-
tır. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki Hz. Peygamber şunu buyuruyor: “Allah’ım! 
Fayda vermeyen bilgiden, senden korkamayan kalpten, doymayan nefisten, 
kabul olunmayacak duadan sana sığınırım.” Kur’an-ı Kerim’de Allah, bizim 
yaşayışımızda ve uygulamamızda Peygamber Efendimizi örnek almamızı is-
ter. Kur’an-ı Kerim de başta müminler olmak üzere tüm insanlara şöyle bu-
yuruyor: “Ey Müminler! Takva üzere olun, Allah’ın buyruklarına saygılı olun 
ve yasakladıklarından da uzak kalın. Birde doğru sözlülerle beraber olun, 
onlardan olun”. O halde sözümüz doğru olacak ama onu yumuşaklıkla söy-
leyeceğiz, inciterek değil. Çünkü Kur’an bize böyle öğretiyor.

Değerli talebe kardeşlerim, eğer Allah’ın bize lütfettiği nimetlerin 
kadrini bilirsek dünyanın en bahtiyar insanları biz müminler oluruz. Hele 
Türkiye’mizde bir komşu diğerine incitici bir laf söyleyemez. Çünkü Allah 
Teâla Kur’an- ı Kerim’de “Müminlere eziyet veren kimseler ister kadın ister 
erkek, çok büyük bir bühtanda bulunmuştur”. Herkes iyiliği kazanmak ister. 
O halde Kur’an’ın öğrettiği ahlaka uymak lazım. 

Netice itibari ile bugün siz değerli evlatlarıma şunu arz etmek is-
terim. İlimler ocağı olan fakültede talebe olduğunuz için sizleri gönülden 
tebrik ediyorum. Yeri geldiğinde istirahatınızı, yeri geldiğinde ana babanıza 
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ve hocalarınıza hizmetinizi, hürmetinizi, yeri geldiğinde de bilgiyi en sağlam 
şekilde öğrenip hayatınıza geçirmeyi bileceksiniz. İnşallah fakültede hoca 
olduğunuzda da insanlara en güzel örnek olacaksınız. Sizlerin varlığıyla bu 
ülke tüm dünyaya iyilikte örnek olacak. Bugün Allah’ın rahmetine kavuşan 
İbrahim hocamızın eserleri insanımıza faydalı oldu, öğrenciler yetişti. Bu 
vesileyle rahmetle anılacaktır. 

Burada hatırıma gelen bir şiiri huzurunuzda okumak istiyorum:

Adını hayr ile andırmaya sarf eyle himmet

Cihana geldiğinde bir taşı terk etme deli

Taşını da na’şını da mahveder ammâ eyyâm

Ebedî dâim olur elsine de zikr-i cemil!

Taş da gider, taşa yazılan yazı da gider, ama iyilik yapılırsa, dürüst-
lük yapılırsa, ilim öğrenilir ve yararlanılırsa bunları yapan kimseler hayattan 
ayrılmış olsalar dahi daima iyilik ve güzellikle anılırlar. Binaenaleyh, vakti-
mizi iyi değerlendirelim. Güzel bir ifadedir, “Elden kaçırma asla kalbe hayat 
ilimdir/Düşme sakın cehrin eline insan için ölümdür”. O halde ne yapıp 
edip cehalet hastalığından uzaklaşmak için ilme layık olduğu değeri verme-
li, Rabbimizin rızasını kazanmak için onun kullarına en çok faydalı olmalıyız. 
Ama bu arada da şuna çok dikkat etmek lazımdır. 

 فَاْذُكُروٓني۪ َاْذُكْرُكْ َواْشُكُروا لي۪ َوَل تَْكُفُروِن۟
Âyetin de emredildiği gibi başarılara ulaşmanızı temenni ediyorum. 

Peygamber Efendimizin iki mübarek hadis-i şerifini okuyup mealini de verip 
huzurunuzdan ayrılmayı düşünüyorum. “Üç özellik vardır ki her kimde bu-
lunursa o kişi çok büyük sevaplar kazanmış olur, imanını da kemale erdirir. 
Birincisi, insanlar arasında güzel geçim yapacak üstün bir ahlaka sahip ol-
ması; ikincisi, şüpheli olan şeylerden, Allah’ın haram kıldıklarından sakın-
ması; üçüncüsü, o kadar halîm o kadar olgun davranır ki haddini bilmeyen 
kimseler bir yanlışlık yapsa onlarla cedelleşmeye girmeden oradan uzak-
laşması”. Okumak istediğim Hadis-i Şeriflerden birisi buydu. Diğeri, Muaz 
b. Cebel, Hz. Peygamber’e gelip, “Bana nasihatte bulun ya Rasulullah!” de-
mesi. Efendimiz şöyle buyurur: “Allah’a kulluk et.” Mu’az tekrar sorar, Hz. 
Peygamber derki: “Bir yanlışlık yaptığında derhal onu telafi et”. Mu’az tekrar 
sorar, Hz. Peygamber tekrar: “Dosdoğru ol, ahlakını güzelleştir”. buyurdu. 
Değerli gençler Peygamber Efendimizin bu nasihati sadece sahabeye değil, 
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hepimizedir. Sizlerin benim düşündüğümden daha güzelini yapacağımız-
dan da eminim. 

Şu konuyu da izah edeyim. Hz. Âdem (a.s.)’den bu yana şu beş ana 
esasta insanlık ittifak halindedir. Bunlar dini, aklı, nefsi, malı ve canı mu-
hafazadır. Bunlar bize Allah’ın emanetidir, dikkat etmemiz gerekmektedir. 

Sonuç olarak beni dinlediğiniz için siz değerli evlatlarıma, ilahiyat 
fakültemizin dekanından asistanına herkesi takdirle, hürmetle anıyorum. 
Bu milletimize de gönülden teşekkür ediyorum, çünkü böyle bir mekânı 
bizim fakültemize hazırlamışlar, bizde istifade ediyoruz. Cenab-ı Allah he-
pinize üstün başarı versin. Ben tekrar Berat kandilinizi tebrik ediyorum. 
Hepinizi Allah’a emanet ediyorum, Allah hepinizden razı olsun. Selametle.



PROF. DR. CELAL TÜRER
GAZİ ÜNİVERSİTESİ POLATLI İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Bismillahirrahmanirrahim. 

Muhterem hocalarım, değerli öğrenciler; Allah’ın selamı, rahmeti, 
bereketi üzerinize olsun. Sadece dua kabilinden birkaç kelam edeceğim. 
Öncelikle başımız sağ olsun. Geceniz ve gecemiz mübarek olsun. Fikir mey-
danınız sempozyumunuz hayırlı ve bereketli olsun. Emeği geçenlere Eyüp 
Baş hocamızın şahsında selam olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. 
Saygılarımla.



PROF. DR. EYÜP BAŞ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

İLAMER AKADEMİK KOORDİNATÖRÜ

Sayın Dekanım, Sayın Mütevelli Heyet Başkanım Lütfü Doğan 
Hocam, Kıymetli meslektaşlarım, Sevgili öğrenciler! 

Öncelikle açılış kısmında olamadığım için hepinizden özür dile-
rim. Bilginiz dâhilindedir, İslam Tarihi Anabilim Dalı başkanımız Prof. Dr. 
İbrahim Sarıçam Hocamız ahirete irtihal ettiler. Cenaze töreni münase-
beti ile açılış kısmına katılamadım. Kendilerine Yüce Mevlâ’dan rahmet 
niyaz ediyorum.

Abdülmecid Hocam açılışta gerekli ayrıntıları vermişlerdir, ben 
ayrıntısına girmeyeceğim. Sönmez Kutlu Hocamıza da çok teşekkür edi-
yorum. Hakikaten İlamer Öğrenci Sempozyumu’nun bu yıl ki ana tema-
sına uygun çok özlü, teferruatlı, anlamlı, değerli bir sunum gerçekleş-
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tirdiler. Ben de yetişemeyeceğim diye üzülüyordum ama dinlemek de 
nasip oldu.  Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından 
gelen bütün öğrencilerimize, gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hoş 
geldiniz diyorum. 

Sempozyumumuza bu yıl on dokuz farklı fakülteden, bir de yurt 
dışından, Kırgızistan Oş İlahiyat’tan olmak üzere, farklı, çeşitli bir katı-
lım söz konusu. Abdülmecid Hocam bu konularda detaylı bilgi verdiler, 
ben üzerinde durmayacağım. Oturumlardaki bütün konuşmalar ana te-
maya çok yakın. İlgi ile takip etmenizi arzu ederim. Emek sarf ettiler 
öğrenci kardeşlerimiz, genç akademisyen adaylarımız, biz bu şekilde 
nitelendiriyoruz. Çünkü lisans akademik destek programının hedefi bu-
dur. İnşallah en güzel şekilde yararlanacaksınız ve katılmamış olanlar 
da bu örneklik üzerinden katılmayı ileri ki sempozyumlarda düşünürler. 

Sempozyumun ana başlığındaki geçmişten günümüze ifade-
si çok şey anlatıyor. Her biri başlı başına bizim alanımıza yönelik çok 
önemli niteleme ve kavramlar. Bu yıl bu konuyu özellikle tercih ettik. 
Biliyorsunuz ki din Yüce Yaratıcımızın insanlara huzur vermek üzere 
Peygamberler aracılığıyla ulaştırdığı prensip ve öğretilerden oluşuyor. 
Yüzyıllarca tarih boyunca bu insanlığa ulaşmış, ümmetler oluşmuş, 
ancak ne yazık ki sürekli din anlayışı noktasında farklılıklar meydana 
gelmiş. Nihai olarak son dinimize kadar bu böyle gerçekleşmiş. Son di-
nimiz İslam üzerinde de Hz. Peygamber (S.A.V.) ‘den itibaren günümüze 
kadar İslam özelinde de anlayış farklılıkları ne yazık ki bitmemiş. Bunla-
rın olumlu taraflarında sorun yok elbette, ama Hocamızın belirttiği gibi 
mezhepçilik yapılarak toplumlara insanlara zarar verilen kısımları, ha-
reketlilikleri dikkate alındığında, ne yazık ki bu sorgulama, insanın dinle 
olan ilişkisini sorgulamaya dönüşüp ateizm ve deizme kadar gidebiliyor. 
Bu tehlikeyi görerek bunun alet edilmesini özellikle 15 Temmuz vesile-
siyle gördüğümüz için sempozyuma ana tema olarak belirlemiş olduk. 
Katılan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum, hepsine başarılar diliyorum. 
Huzurlarınızdan ayrılırken hepinizi saygıyla selamlıyorum.



PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÜNAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

Muhterem Lütfi DOĞAN Hocam, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğ-
renciler, hepiniz hoş geldiniz.

Aslında hocalarımız konuşmuşlar, Lütfi DOĞAN Hocam konuştuk-
tan sonra bizim konuşmamıza ihtiyaç yoktu, ama sadece sizlere hoş geldi-
niz demek için çıkmış olduk. Bu vesileyle de bu gün defnettiğimiz İbrahim 
SARIÇAM hocamıza da Cenab-ı Hak’tan rahmet dileyelim. O’na dua edelim 
inşallah. O da burada konferanslar yaptı, paneller yaptı. Kitaplarıyla bizlere 
çok büyük hizmetlerde bulundu. İlim âlemine çok büyük katkıları oldu. Çok 
iyi bir insan, çok iyi bir âlimdi. Pek çoğunuz “Hz. Muhammed ve Evrensel 
Mesajı” adlı eserini okumuşsunuzdur. Yüz binlerce defa basıldı, pek çok 
dile tercüme edildi. Türkçede Peygamberimizi anlatan en iyi kitaptır. En iyi 
Siyer kitabıdır. Bu eserini, arkasında Hayru’l-Halef olarak bıraktı. Onunlave 
yaptığı hizmetlerle inşallah amel defteri kıyamete kadar açık kalacak.
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Sizin yaptığınızla, Hocamızın ve diğer hocalarımızın yapmış olduğu 
faaliyetlerin bir başlangıcı olarak bu öğrenci sempozyum, Eyüp BAŞ Hocamın 
rehberliğinde ve Muhterem Lütfi DOĞAN Hocamızın himayelerinde altı-yedi 
senedir devam ediyor. Öğrencilik döneminizden buna başlayarak bundan 
sonraki hayatınızda da bu ilmi disiplini muhafaza ederek hayatınızı sürdürür-
seniz hiç kimse sizi aldatamaz, kandıramaz, yanıltamaz. Yeter ki siz bilinçli 
olun, bilin. İlmin, bilimin ve Cenab-ı Hakkın verdiği aklın üstünde hiçbir şey 
yoktur. Eğer siz başkalarına aldanıyorsanız kendi potansiyelinizden haberiniz 
yok demektir. Cenab-ı Hakkın verdiği nimetlerden haberdar değilsiniz demek-
tir ve bunun hesabını Cenab-ı Hak öbür alemde mutlaka sorar. Yani; “Falan-
canın arkasından neden gittin? Ben sana akıl vermedim mi? İlim öğrenecek 
kadar aklın yok muydu?” şeklinde mutlaka Cenab-ı Hak sorar. 

Değerli kardeşlerim, burada Sönmez Hocamız bize ne güzel konfe-
rans verdiler. İslam dünyasındaki dini anlayışların tipolojilerini, farklılaşmala-
rını bize yansıttılar. İnsanlar çeşit çeşit, bunu kendisi de ifade etti. Dolayısıyla 
herkesin farklı anlayışı vardır. Bundan kaçınılamaz. Fakat bu anlayışları baş-
kalarını dışlamak için başkalarını ötekileştirmek ve tekfir etmek için kullanır-
sanız o zaman siz de kaybetmiş olursunuz. Çünkü siz ne iddia ediyorsunuz; 
Ben en iyisini biliyorum. Peki sizin en iyi bildiğiniz şey başkalarını ötekileş-
tirme, din dışına itmek mi sizin göreviniz. Allah size bunu mu emretti. Pey-
gamberler böyle mi yapıyorlardı. Peygamberimizin ve diğer Peygamberlerin 
Sünnetini takip etmiş olsak insanlara güzellikle, yumuşaklıkla ve iyi niyetle 
yaklaşarak onlara doğruları anlatmaya gayret ederiz. Empoze etmeye gerek 
yok. Siz örnek olun, anlatın insanlar kendileri seçimlerini yapsınlar ve karar 
versinler. Herkes kendisinden mesuldür. Efendim ben doğruyu söyledim beni 
takip etmiyor. Etmeyebilir. Falanca adam arkasına birilerini takmış götürüyor. 
Ben demi takılayım arkasına, neden takılayım? Allah bana arkasından git-
mem gereken bir Peygamber göndermiş, akıl vermiş, Peygamber vasıtasıyla 
bir de din göndermiş. Arkasına takılacağım insan bunları nasıl biliyor, nasıl 
yorumluyor? Bunların hepsiden sorumluyuz değerli kardeşlerim. O yüzden 
sevgili öğrenciler, bu gibi sempozyumlar vb. ilmi faaliyetler sizin için hep ufuk 
açıcı olacak, ilerideki çalışmalarınız için önemli bir başlangıç olacak ve bun-
dan sonra da daha verimli çalışmalara imza atacaksınız. Ben tekrar sizlere 
hoş geldiniz diyorum. Başta Muhterem Lütfi DOĞAN Hocam olmak üzere,  
Eyüp BAŞ Hocamıza, Sönmez KUTLU Hocamıza ve buraya teşrif eden diğer 
Hocalarımıza teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum, sağ olun, var olun.



AÇILIŞ KONFERANSI
“DİN ANLAYIŞLARININ TİPOLOJİLENDİRİLMESİ”

PROF. DR. SÖNMEZ KUTLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHIYAT FAKÜLTESİ
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Sayın Eski Diyanet İşleri Başkanımız, saygıdeğer dekanlarım, sayın 
meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, çok kıymetli misafirler! Hepinize hoşgel-
diniz diyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan evvel 
saygıdeğer meslektaşımız İbrahim Sarıçam Hocamıza Allah’tan rahmet di-
liyorum, Allah mekanını Cennet eylesin. O, İslam’ın  ve onun Peygamberi 
Hz. Muhammed’in doğru tanınması konusunda çok büyük katkılarda bu-
lundu, İnşallah bu hizmetler sürdürmek sizlere ve bizlere nasip olur. İslam 
dünyasında Peygamberimizin vefatından günümüze dek dini anlamak, an-
lamlandırmak, yorumlamak ve yaşamak üzere pek çok dinî-siyasî ve dinî-
toplumsal hareket ortaya çıkmıştır.  Kurumsallaşmış  örneklerinin başında 
mezhepler, tarikatleşmiş yapılar ve cemaatler gelmektedir. Kısaca tarihte 
olduğu gibi günümüzde de çok sayıda İslam’ın yorumu ile karşı karşıyayız. 
Bu yorumların tamamı insanîdir ve tarihin belli bir dönemine ait olduğu için 
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tarihseldir. Müslümanların Kur’an’dan, Peygamber’in hadisi ve sünneti ile 
insanî birikimden hareketle ortaya koydukları din yorumları veya din söy-
lemleri bizim için çok değerlidir.  Bunları görmezden gelemeyiz, bunları dik-
kate almak ve tutarlı olanlardan yararlanmak durumundayız. Ancak bugün 
bazı mezhep, tarikat ve cemaatler, varoluş amaçlarının dışına  mensupları 
tarafından İslam’ın önüne geçirilmesi veya mezhepleri İslam’ı tanımlayıcı 
bir vasıf olarak kullanılması sözkonusudur. 

Mezhep olgusunu doğru bir şekilde anlayabilmek için dinin ne de-
mek olduğuna kısaca bir göz atmakta fayda var. Geçmiş ulemamızın, güzel 
bir din tanımı vardır. Bu tanıma göre din: “Akıl sahiplerini kendi iradeleriy-
le doğruya ulaştıran ve onlara dünyada mutluluğu, ahirette ebedi saadeti 
temin eden ilahi bir kuruldur, ilahi manzumeler bütünüdür.” Burada dik-
katimizi çeken bazı noktalar var. Din olarak gönderilen İslam, akıl sahibi 
insanları muhatap alır. Aklı olmayanın dini yoktur. İkincisi, bize gönderilen 
kişisel bir şey değil Allah’ın ortaya koymuş olduğu ilahî emir ve yasaklardan 
oluşan, yani bizim uymamızı ve yaşamamızı istediği mutlak hakikatlerdir. 
Üçüncüsü, her bir insan bu dine özgür iradesiyle inanmak durumundadır. 
İradenin ve aklın ortada olmadığını ihtiyarın işin içinde olmadığı bir iman-
dan ve küfürde hayır yoktur. İnanıp salih ameller yaparak kurtulmak veya 
günah işleyerek helak olmak aklıl, ihtiyatiyar ve iradeye bağlıdır. Nitekim 
Kur’an-ı Kerim’de kurtuluşun da helak olmanın da delile dayalı olmasından 
bahsedilir.1    

Din tanıımında ortaya çıkan bir başka husus ise, İslam’dan zorla-
manın olmadığı bir din olarak bahsedilmesidir. Buna göre din, şiddet, güç 
ve icbar olmadan kabul edilirse makbuldür. Ayrıca insan, dinî ibadetlerini 
yerine getiriken, toplumsal ilişkilere dair emir ve yasaklara uyarken, haz ve 
mutluluk duyamalıdır. Çünkü İslam, hem bu dünyada hem ahirette mutlu 
edecek bir hayat tarzı sunmaktadır. Son olarak dinin, insanlar arasında ve 
toplumda barışın, güvenin yerleşmesine katkı sağlamayan bir işlevi olmak 
durumundadır. Bunları sağlayamayan bir din insanlara yük olmaktan, zarar 

1. “Sizin (Bedir) vadisinin bir ucunda, onların da ta öteki ucunda ve kervanın sizden
aşağılarda olduğu o gün(ü hatırlayın). Ve (düşünün ki,) eğer bir savaşın patlak vereceğini
bilseydiniz, muhakkak ki, böyle bir meydan okumayı göğüslemekten kaçınırdınız: Ama
(her şeye rağmen) Allah, yapılması(nı irade buyurduğu) işi gerçekleştirsin de yok olup gi-
decek olan, hakkın açık tecellisiyle yok olup gitsin, kalıp yaşayacak olan da (yine) hakkın
açık tecellisiyle yaşasın diye (savaş böylece olup bitiverdi). Allah her şeyi işiten, her şeyi
bilendir.” (8. el-Enfâl, 42)
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vermekten başka bir işe yaramaz. Bu sebeple de evrensel din niteliği kaza-
namaz. Böyle bir din mutluluk kaynağıdır. Tarihin belli bir dönemine hapse-
dilemez. Bütün hakikatleriyle ahirete kadar diri olarak kalacaktır. 

Peki, İslam’ın inanç, ahlak, ibadet ve sosyal ilişkiler (muamelat) ko-
nusundaki ilkelerini anlamak, açıklamak, yorumlamak ve yaşamaya geçir-
mek için varolan dinî toplumsal yapıların, özellikle mezhepleri dinî söylemler 
olarak nasıl ele alabiliriz. Yani İslam’ın temel konuları nelerdir ve mezheplerin 
onlar üzerine yaptığı yorumların kıymeti nedir? Eğer dinin ana konularına ba-
kacak olursak aslında din hepimizin de bildiği gibi inanç, ibadet, ahlak ve 
muamelattan oluşur. Burada bu dört alan İslam’ın ana konularını- haritasını- 
oluşturmaktadır. İslam’ın inanç sistemine ve onunla ilişkili bazı siyasî mesele-
re dair ileri sürülen görüşler ve çözümler, sitemli hale getirilerek kurumsallaş-
tırmışsa ve belli bir toplum tarafından benimsenerek savunuluyorsa, bu fikrî 
yapılara siyasî-itikadî mezhepler diyoruz. İslam’ın ahlak sistemini açıklamak 
için ileri sürülen görüşlere ve kurumsallaşmış yapılarına, tasavvufî oluşumlar 
diyoruz. İslam’ın  ibadetler ve muamelat kısmı ile ilgili yorumlar ve çözüm 
öneriler konusunda ortaya çıkan kurumsallaşmış fikî yapılara ise, amelî-fıkhî 
mezhepler diyoruz. Bu ayrımlar, itikadın ahlak, ahlakın inançla ilgisi olmadığı 
anlamına gelmiyor. Aynı şekilde fıkıhta ahlak dikkate alınmaz demek değildir. 
Aksine inanç, ahlak, ibadetler ve muamelat temelde birbiriyle iişkilidir. De-
mek istediğim, itikadî ve siyasî mezhepler, İslam’ın siyasî ve itikadî sorunları 
üzerinde; tasavvufî oluşumlar İslam ahlakının değerleri ve insanın ahlakî ter-
biyesi üzerinde; amelî-fıkhî mezhepler ise, dinin şeriat boyutuyla, yani amelî 
kısmıyla, daha çok ahlak üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu konuda bazı tespiter-
de bulunduktan sonra farklılıkları nasıl anlamamız gerektiği üzerinde durmak 
istiyorum. 

Hz. Muhammed (s.a.v) vefat ettiğinde, İslam, ahlak boyutuyla, inanç 
boyutuyla, muamelat kısmı olan amel boyutuyla tamamlandığı tarihsel bir 
gerçekliktir. Hz. Peygamber’e gelen son vahiyle birlikte, bu din kemale erdi. 
Dolayısyla İslam’ın ana konuları ile ilgili ortaya konulan görüş ve yorumlar, 
kemale ermiş bir dinin daha iyi anlaşılması ve yaşanılmasına bir katkı olarak 
görülebilir.  İslam’ın tamamlamak olarak anlaşılamaz. Dini doğru anlamak, 
yaşamak ve doğru anlamlandırmak olarak görülebilir. İkincisi, Hz. Muham-
med döneminde herhangi bir mezhep, tarikat ve cemaat yoktu. Müslüman-
ların hepsini içine alan iman toplulu adını verdiğimiz bir topluluk vardır. Hz. 
Muhammed’in hayatında sorun çözme yöntemi şu şekildeydi: ya soruna ce-
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vap olacak bir vahiy bekleniyordu, ya da Hz. Muhammed (s.a.v) kendi görüş-
leriyle bunu çözüyordu veya sahabeden birinin görüşüne başvuruyordu ya da 
istişare ederek toplumun ortak aklı ile çözüyordu. Ancak Peygamberimizden 
sonra peygambersiz hayata intibak konusunda sorunlar yaşandı. Bu sorun-
ları maalesef Cemel, Sıffin gibi siyasî hadiseler takip etti. Yaşanan toplumsal 
değişimler, beraberinde İslam toplumuna uyum sorununu gündeme getirdi. 
Müslüman birey ve toplum, kendi sorunlarını kendileri çözmek durumunday-
dı. Sorunların çözümünde İslam bize bir harita vermişti. Eski Diyanet İşleri 
Başkanımız Sayın Lütfi Doğan Mekâsıdu’ş-Şerîa olarak bilinen bu beş esas-
tan söz etti. Fakat bunları tekrar hatırlatmak ve biraz açmak istiyorum. İster 
mezhep ve tarikat, ister cemaat yapıları olsun, ortaya koyacakları farklı din 
yorumlarında ve anlayışında bu beş küllî kaideyi korumayı amaç edinmelidir. 
Eğer yorumlar ve anlayışlar, bu beş şeyden birine ters düşüyorsa ya da bu 
beş şeyden birini ihlal ediyorsa, bunun adı  ne İslam ne İslam’ın dinî bir yo-
rumudur. Aksine dinî tahrif etmek veya dine zarar vermek için ortaya atılmış 
görüşlerdir. Örneğin, bir dinî topluluk, ayet ve hadslere dayanarak   hayat hak-
kımız elimizden almayı meşru göstermeye – bizi öldürmeye kalkıyorsa- böyle 
bir yorum İslamî olamaz. İslam hayatta tutmak için vardır, öldürmek için değil. 
Savaş ve silaha başvurma, insanların beş dokunulmazı saldırı ve tehdit altın-
da olması durumunda meşrudur. Müslümanların en son başvurabileceği bir 
çaredir. Ayrıca cihad, sadece silahla yapılmaz. İnançsızlara karşı en büyük ci-
had Kur’an’ın ikna edici gücüyle yapılır. Eğer bir düşünce topluluğu, mezhep, 
tarikat ve cemaat, insanların düşünce özgürlüğünü elinden alıyor ve aklını 
çalıyorsa; insanları kendine kul ve köle yapıyorsa; onlardan kendi görüşleri-
ni sorgulamadan ve eleştirmeden Allah’ın emriymiş gibi kabul etmelerini ve 
itaat etmelerini istiyorsa, bu İslamî meşruiyetini kaybeder. Böyle bir tutum ve 
söylem sorunludur. Allah, kendi irade ve ihtiyarı ile hareket eden özgür kullar 
olarak görmek istiyor. Allah’ın karşısındaki özgürlüğümüz, kullar karşısındaki 
özgürlüğümüzle doğru orantılıdır. Kula kulluğun olduğu yerde Allah’a kulluk-
tan bahsedilemez. Allah’tan başka kimselere kulluk kaldırılmıştır. Allah’tan 
başka hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz. Eğer bir düşünce sistemi ya da dinî-
toplumsal yapı, ticarî bir çıkar sağlamak için malın dokunulmazlığına ve eme-
ğin kutsallığına tecavüze kalkışıyorsa ve bunu meşrulaştırmaya çalışıyorsa, 
böyle bir tutum ve davranışta din istismarı vardır.

Kur’an sıklıkla şunu vurgulamaktadır: Zerre kadar iyilik yapan veya 
zerre kadar kötülük yapan herkes Allah tarafından hesaba çekilecektir. 
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Yani sorumluluk, suç, ceza ve mükafat bireyseldir.  Hangi mezhebe men-
sup olursa olsun, hangi cemaate mensup olursa olsun, hiç kimsenin he-
saba çekilmeden Cennet’e veya Cehennem’e gitmesi söz konusu değildir. 
Zira, Peygamberimiz dahi hesap verme bilinciyle hareket ediyordu. Müs-
lümanlığın en önemli şiarı mebde’ ve me’ad üzere düşünüp yaşamaktır. 
Mebde, yaratıldığına uygun hareket etmek; me’ad ise, hesabını vereme-
yeceği davranışlardan uzak durmaktır. Ben buna “anlamlı bir varoluş bi-
linciyle yaşamak” adını veriyorum. İşte “takva” budur. Kurtuluşun bireysel 
olduğu Kur’an tarafından belirtmesine rağmen, birçok mezhep, tarikat ve 
cemaat kendi mensuplarının kurtuluşa ereceğini, kendi dışındakilerin ise 
kutulamayacağını Cehennem’e gireceğini ileri sürmüşlerdir. Bu tamamen 
İslam’ın ve Kur’an’ın felsefesine terstir. Hiç bir insan, hiçbir mezhep, hiçbir 
topluluk bütünüyle yanlış veya bütünüyle doğru değildir. İnsan olan herke-
sin, insanlardan oluşan her cemaatin veya  her mezhebin doğruları yanlış-
ları vardır. Biz onların görüşlerini eleştiriye ve değerlendirmeye tabi tuttuk-
tan sonra doğrularını kabul etmek, yanlışlarını reddetmekle yükümlüyüz. 
Yanlışa yanlış diyebilmeliyiz. Bu konuda en güzel örneğimiz Hz. Muhammed 
ve onun görüşlerini değerlendirme hakkını kendinde gören Sahabedir. Pey-
gamberimiz, her hangi bir konuda sorulan soruya cevap verdiğinde, saha-
be onun görüşü üzerinde düşünüyordu. Eğer kafalarına yatmazsa, sahabe 
Hz. Muhammed’e, “Bu sizin fikriniz mi yoksa vahiy mi?” diye soruyordu. 
Eğer Peygamberin çözümü vahiy ise, onu aynen kabul ediyorlardı. Şayet  
kendi görüşü ise, sonuçlarını düşünerek hemen uygulamıyorlardı. Alternatif 
başka fikirleri de, değerlendiriyorlardı. Yani onun görüşüne rağmen veya 
bazen ona tamamen ters başka bir çözüm önerebiliyorlardı. Kur’an’dan da 
Hz. Peygamber’in hayatından da anlamamız gereken ilke budur. Kur’an-ı 
Kerim’de aklını kullanmayanların başının beladan kurtulmayacağı belirtil-
miştir.2 Ayrıca aklını kullandıktan sonra ya kendisi fikir ortaya koyacak ya da 
başkalarının fikirleri arasından en güzel olanı bulup ona uyacaktır. 3 

Akıl sahibi olmak, büyük bir sorumluluk getirmektedir. Aklın ibadeti, 
tefekkür, tedebbür ve tezekkür etmektir. Fikirleri karşılaştırmak, değerlen-
dirmek, sorgulamayı ve eleştirmeyi gerektirir. Eğer insan, fikirleri dinleyip en 
güzeline uyarsa bu onun bir ibadetidir. Her insan kendine özgüdür, biriciktir. 
Çünkü insanın kendine özgü kabiliyetleri vardır. Örneğin Kur’an  insanlardaki 
bu ilgi ve alaka çeşitliliğine bir ayette şu şekilde dikkat çekmektedir: “Herke-
2. 10. Yunus, 100.
3. 39. ez-Zümer, 18. 
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sin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! …”4 Yani her 
bireyin bir yönü, bir amacı vardır. Hatta, “Herkes kendi yapısına uygun işler 
görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir.”5 gerçeği üzerinde durur. 
Nasıl yetişmişse, nasıl eğitim almışsa ve hangi kabiliyetlere sahipse kişinin 
hayatı ona göre şekillenir. Kur’an’da  yer alan sosyolojik ve psikolojik gerçek-
lerden birisi de, “her hizb ve topluluk kendi kutsalıyla övünmesi”6 tespitidir. 
Herkes kendi çıkarına olana, önem atfediyor, onu kutsallaştırıyor; sonra da 
onunla övünüp böbürleniyor. Allah, görüş, inan,  tutum ve davranışlarında 
insanlara aşırıya gitmemeyi, sapmamayı ve saptırmamayı, orta yolu takip et-
meyi7; kesin bilgi olmayan konuların peşine düşmemeyi ve hakkında konuş-
mamayı8, onun yerine bilene sormayı9 önerir. Çünkü Yahudiler, Allah’ı insan-
lara benzeştirecek sıfatlar yüklediler; Hristiyanlar İsa’yı tanrılaştırdılar. Ehl-i 
Kitab’ın inançlarının sınırlarını zorlamaları sebebiyle sapmaları ve başkalarını 
da sapıtmaları dinde aşırılığa gitmek olarak görüldü. Müslümanlar arasında 
da, bu tür aşırılıkların yaygınlaştığı ve doğru yoldan sapma gibi bir tehlike 
ile karşı karşıya oldukları görülmektedir. Oysaki  Allah, kendi ipine (Kur’an) 
sarılmamızı ve ayrılığa düşmememizi değişik vesilelerle vurgulamaktadır. Bu 
ayetlerden birisi şöyledir: “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; 
parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düş-
man kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde 
kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken 
oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru 
yolu bulasınız.”10 Bu ayet bize, ortak payda olarak Kur’an’ı esas almamızı ve 
duygusal yaklaşmamızı önermektedir. Ancak o zaman Müslüman arasındaki 
farklı fikirler, parçalayıcı ve bölen değil toplumu birleştiren bir güç haline ge-

4. 2. el-Bakara, 148.
5. 17. el-İsra, 84.
6. “Ne var ki insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her gurup kendile-
rinde bulunan (fikir ve davranış) ile sevinip böbürlenmektedirler.” (23. El-Müminûn, 53);
“Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, kendile-
rinde olan ile böbürlenmektedir.” (30. er-Rûm, 32)
7. “De ki: “Ey Kitap Ehli! İnançlarınız[ın içerdiği hakikat]in sınırları[nı] ihlal etmeyin; ve
daha önce kendileri sapmış olup bir çoğunu da saptırmış olan ve doğru yoldan hâlâ
sapmakta devam eden bir topluluğun mesnedsiz görüşlerine uymayın.” (5. Maide, 77)
8. “Bilmediğin şeyin ardına düşme; doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden
sorumlu olur.”(17. İsra, 36)
9. “Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak
göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, bilenlere sorun.” (16. Nahl, 43)
10. 3. Âl-i İmrân, 103.
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lecektir. İnananlar arasındaki ilişkileri bozan ve sevgiyi yok eden kin ve nefret 
uzak durulması gereken duygusal ve marazî bir durum olarak nitelenmiştir.11 

Mezhepler, ilk ortaya çıktıkları dönemde, müslümanların siyasî, fıkhî 
ve itikadî sorunlarını çözme gibi bir görev üstlendiler.  Bir alim, bu sorunlara 
bir sitem içerisinde yeni çözüm önerileri sunuyorsa, onun görüşlerinin topla-
mı mezheb olarak, kendisi ise mezhep imamı olarak isimlendiriliyordu. Ama 
şimdi görüşü olmayanlar mezhepçilik yapıyorlar. Bu durum ilk üç asırla günü-
müz arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Kur’an’ın “parçalanmayın” ve 
“dinde fırka fırka bölünmeyin” uyarısı, “Siz de kendi görüşlerinizi belli bir top-
luma dayatmayın, onu dinin yerine koymayın, dininizi paralamayın, toplumda 
bölücülük yapmayın.” demektir. Bu aynı zamanda başkalarına ve fikirlerine 
saygıyı gerektiren bir ahlak kousudur. Müslüman namaza ve ibadete verdiği 
önem kadar bu ahlakî zaafiyetten uzak durmaya da özen göstermelidir. Müs-
lüman, Allah’ın yarattığı insanı öteki konumunda görmemelidir. Çünkü İslam 
tasavvurunda, insan olan “mutlak öteki” değildir.   

Günümüz İslam dünyasında, onlarca, hatta yüzlerce mezhep, tarikat 
ve cemaatle karşı karşıyayız. Öncelikle fırka ve mezheb kavramını ne demek ol-
duğunu tanımlamak istiyorum. Fırka, hepinizin sıklıkla duyduğu bir kavramdır. 
Kopmak, bölünmek, parçalanmak, ayrılmak ve benzeri anlamlarda kullanılan 
bu kelime ve türevleri, Kur’an’da olumsuz çağrışımlara sahiptir. Fırkalaşmak, 
kin ve nefrete, dışlamaya ve bölücülüğe işaret eder. Çünkü iman topluluğu 
veya müslüman toplumun dışında yeni bir topluluk oluşturmak demektir. Öz-
den ve özgünlükten uzaklaşmak demektir. Kavramsal açıdan fırka, “itikadî ve 
siyasî gayelerle vücud bulmuş, fikirler ve şahıslar etrafındaki zümreleşmeler” 
olarak tanımlanmaktadır. Zümreleşme ya bir şahıs veya bir fikir/doktrin etra-
fında olmaktadır. Sorun çözmek için ortaya atılan ve kabul gören bir nazariye 
fırkalaşmanın esasını oluşturur. Başlangıçta lideri olabildiği gibi sonraki sü-
reçte de liderler çıkarabilir. Genel dinî yapıdan veya çoğunluktan ayrılan küçük 
topluluklara fırka adı verilir. Daha çok siyasî ve itikadî amaçla ortaya çıkarlar. 
Dolayısıyla çatışmacı ve ötekileştirici bir din dili kullanımı ağır basar. Mezhep 
kavramı ise daha genel anlamda kullanılır. Fırka, sadece siyasî ve itikadî fark-
lılaşmaları; mezhep ise, hem fıkhî, itikadî ve siyasî,  hem de felsefi farklılıkları 
içerecek şekilde kullanılır. Mezhep, daha kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Fırka 
veya mezhep, tek kişiye ait bi olgu değildir. Varlığını toplumsal taşıyıcılara, sis-
tematik nazariyeye ve sürekliliğine borçludur. Eğer bu özellikleri taşımıyorsa 

11. Mesela bkz.: 59. Haşr, 10.
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biz buna fırka veya mezhep diyemeyiz. Bu giriş niteliğindeki açıklamalardan 
sonra, mezhebi şu şekilde tanımlayabiliriz: “Mezhep, bir takım siyasî, içtimaî, 
iktisadî ve diğer hadiselerin tesirlerinin mezhep kurucusu sayılan kişi veya 
ona uyanlarda fikrî, dinî ve siyasî etkilerin oluşmasıdır. Bir başka ifadeyle as-
lında mezhep, “bir dinin bir cemiyetteki tezahüründen ibarettir ya da bir dinin 
bir cemiyetteki manevî cephesini oluşturur.” Bu açıdan bakıldığında aslında 
din anlayışındaki farklılaşmalar, tarihsel süreçte dini anlama, yorumlama ve 
yaşamaya yönelik ortaya çıkmış fikrî kurumsallaşmalar ve dinî-toplumsal yapı-
lardır. Mezhepler, din değil dinî nitelikli beşerî oluşumlardır. 

Dinî-toplumsal ve dinî-politik yapılar, siyasî ve itikadî, amelî-fıkhî ve 
tasavvufî oluşumlardan oluşmaktadır. Tasavvufî oluşumlar, tarikatlarden 
oluşmaktadır. Günümüzde ise yeni dinî akımlar bulunmaktadır. Bu kadar yo-
rum nası ortaya çıkıyor? Bunları nasıl anlayabiliriz? Mezhepler, klasik kaynak-
larda Peygamber dönemine kadar geriye götürülmekte ve hemen akabinde 
buların her birinin İslam’ı temsil eden oluşumlarmış gibi gösterilmeye çalışıl-
maktadır. Bu konuyla ilgili bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul’da 
bir sempozyumda Şiî bir molla ile Şiiliğin menşei üzerine konuşurken, tar-
tışma öyle bir noktaya geldi ki ona şöyle bir soru sordum. Üstat, “tarihte ilk 
Şiî kimdir?” O, toparlanarak şu cavbı verdi:  “Tabii ki, ilk Şiî Hz. Muhammed 
(S.A.V)’dir.” Bu soruyu klasik bir Sünnî mollaya sorsak, o da “ilk Sünnî Hz. 
Muhammed’dir.” diyecektir. Bu algıda, mezhep ile din aynileştirilmektedir. 
Mezhep, din değildir, dinin bir yorumudur. Mezhep, çok boyutlu bir olgudur. 
Mezhebin psikolojik boyutu da vardır. Ona inanan kişinin bu boyutun şekillen-
mesinde  önemli bir yeri vardır. Mesela Ahmediliğin fikri sitemi, Mirza Gulam 
Ahmed’in psikolojik kişiliği ele alınmadan izah edilemez. Öbür taraftan Mirza 
Hüseyin Ali’nin kişisel özelliklerini dikkate almadan, Bahailik izah edilemez. 
Kısaca bir lider etrafında zümreleşen mezhep, onun kurucu liderinin şahsiye-
tini, geçmişini ve davranışlarını, psikoanalitik tahlile tabi tutarak anlaşılabilir. 

Mezhepler, aynı zamanda siyasî bir olgudur. Mezhepler -Şiî ve Sünni-
ler-; genelde  “İmamlar Kureyş’tendir.” şeklindeki siyasî ilkeyi savunur. Aslında 
bu rivayet kılasik dönemde tartışılmadan kabul edilir. Aslında bu ilke, Arap kabi-
leleri arasındaki iktidar mücadelesinin sonucunda konulmuştur. Şiiler demiştir 
ki; imam/halife Haşimilerden olacak, Sünniler de Kureyş’ten olacak demiştir. 
9. asırlarda siyasî şartlar değişmeye başlayınca, bazı İmam Mâturîdî ve bu ge-
leneğe mensup diğer bazı alimler; “İmamette Kureşlilik-Emevilik ve Haşimilik- 
şarttır” fikrini reddettiler. Siyasî egemenliği, ilahî bir kaynağa bağlamadılar, bila-
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kis Müslümanlar iradesini yönetimde meşruiyetin kaynağı oalrak kabul ettiler.” 

Mezhepler, aynı zamanda toplumsal bir olgudu. Bazı mezhepler 
Farslar; bazıları Araplar arasında, bazıları ise Türk toplulukları arasında ya-
yılmıştır. Bugün de öyle değil mi? Mesela modern dönemde Selefilik daha 
çok Arapların siyasal bir ideolojisine dönüşmüştür. Öbür taraftan Şiilik, 
İran’ın siyasal ideolojisine dönüştü. Hanefilik-Maturidilik, geçmişteki dü-
zeyde olmasa da, Türk topluluklarının dinî yorumu veya Türk Müslümanlığı 
olarak yeniden savunulmaya balandı. Mezheplerle toplumlar arasındaki bu 
ilişkiler, mezheplerin toplumsal olgu olarak incelenmesi gerektirmektedir. 

Her mezhep, tarikat ve cemaatin dinî bir boyutu vardır. Ancak dinle 
aynileştirilmeleri yanlıştır. Eskiden mezhepler bir ayeti yorumlarken, daha 
edepli ve sağlıklı bir yaklaşım sergiliyorlardı.  Yaptığı yorumların arkasında, “Al-
lahu a’lem bi-muradihi”, yani ayetten hareketle benim anladığım budur. Ancak 
asıl muradı Allah bilir.” diyorlardı. Ama şimdi mezhepçilik ve tarikatçılık yapan 
insanlar, Kur’an-ı Kerim’i en iyi kendisinin anladığını iddia ediyorlar ve kendi 
anlayışlarını başkalarına dayatmaya çalışıyorlar. Bunun adı, bir mezhepçiliktir, 
tarikatçılıktır veya cemaatçiliktir. Bu İslam’ın felsefesine uygun değildir.  

Her mezhebin bir doktrini vardır. Mesela Şia’nın bir doktrini, Sünni-
lerin bir doktrini ve diğer mezheplerin mutlaka bir doktrini vardır. Mezheple-
rin aynı zamanda kültürel bir boyutu da vardır. Bugün gerek mezhepler ve 
tasavvufî oluşumlar, gerek cemaatler, her şey kendi mahallî şartları içerisin-
de oluşmaktadır. Örneğin Alevilik, hala bin-iki bin yıl önceki Türk kültürünün 
izlerini taşımaktadır.  Bu kültürel unsurlar sadece Alevilikte değil Mu’tezile’de 
ve Hanefilik’te vardır. Bu iki mezhepte, Arap olmayan müslümanların (mevâli) 
daha önce mensubu oldukları dinler ve kültürlerden unsurlar bulunmaktadır. 
Şiilik’te de Fars kültürünün unsurlarına rastlamak mümkündür. 

Mezheplerin şekillenmesinde coğrafya da çok önemlidir. Örneğin, 
Maveraünnehir ve Endülüs, fikirlerin ve medeniyetlerin kavşağı olduğu 
için buralarda daha akılcı fikirler üretilmiştir. Ama kapalı toplumlarda ve 
bedevî hayat yaşayan toplumlarda, daha katı ve tutucu fikirler yer edinmiş 
ve  gelenekçi-zahirî anlayışlar taban bumuştur. 

Mezheplerin sosyolojik boyutu dikkate alındığında, her bir mez-
hebin yayıldığı toplumun  manevî boyutunu temsil ettiğini görülecektir. 
Bugünlerde Şiilik İran kültürü ile o kadar eklemlenmiştir ki, bu iki olguyu 
birbirinden ayırmak mümkün değildir. Devletlerin dini düşünceleri ve din 
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politikaları, mezhep aynası veya tarikat aynası üzerinden okunabilir. Bu 
mezhepler, bazan bir devletin resmî mezhebine dönüşebilir ve devletin gü-
cünü arkasına alarak diğer mezheplerin özgürlük alanlarını daraltabilir. 

Peki pek çok boyutu olan mezhepleri geçmişte nasıl okuduk, bun-
dan sonra nasıl okuyabiliriz? Mezhepler Tarihi kaynakları ve klasik kaynak-
lar, mezhepleri 73 fırka rivayetini esas alarak hak-batıl, bid’at-sünnet pa-
radigması üzerinden okudu. Yetmiş iki tanesini Cehennem’e, bir tanesini 
Cennet’e gönderdiler. Hatta her mezhep kurtuluşa erecek fırkanın kendisi 
olduğunu savundu. Bu klasik bakış açısının dışına çıkan İbn Haldun olmuş-
tur. O, Mukaddimesi’nde “bedevî umran-hadarî umran” şeklindeki yeni bir 
paradigma kullanmayı denedi. Bu paradigmaya göre, Haricilik ve diğer sertlik 
yanlısı asabiyetçi yapılar bedevilik ile ilişkilendirildi. Hatta o, bazı fakihlerin 
sorunları çözme yeteneği ve yeterliliğini, şehirli olup olmamasına bağladı. Ör-
neğin “İmam Malik ve İmam Ebû Hanife, medenî umranla ilişkileri açısından 
karşılaştırıldı. Ebu Hanife’nin fıkıhta ve ictihad yapmaktaki gücü, şehirli ol-
masına bağlandı. Şehirli/medenî olmak, sorunların çözümünde bir avantaj 
olarak görüldü. Dinî-siyasî veya dinî-toplumsal hareketleri, İbn Haldun’dan 
farklı açıklamaya çalışanlar da oldu. Bazı alimler, fikir ayrılıklarını bir meslek 
veya uzmanlık ayrışması gibi algıladı. Rey Taraftarları ve Hadis Taraftarları’nı 
fakihler ve muhaddisler olarak yorumladılar. Bu iki ekol, aklı esas alan ve ha-
disi esas alanlar olarak tanımlandı. Bazı alimler ise, mezhepleri şeytanın kılık 
değiştirmiş suretleri olarak algıladı. Örneğin Telbisü’l-İblis adlı eserde, mez-
hepler ile alt grupları ve tasavvufî şahsiyetler buna uygun başlıklar altında ele 
alındı. Osmanlının son dönemlerinde yaşayan Sungurî Efendi ise,  mezhepleri 
Cennet ağacı ve Cehennem ağacı şeklinde iki ayrı ağaç üzerinden resmetti. 
Cennet ağacı, kurtuluşa eren fırkayı temsil eder. Diğer ağaç ise sapık mez-
hepleri temsil eder. Ona göre de, şeytan bu mezhepler kılığında dolaşmak-
tadır. Peki bu tür tasnifler, mezhepleri anlamak için bize yeterli alt yapıyı ve 
sağlıklı bir çerçeveyi veriyor mu? Bu ekolleri bugün nasıl okumamız gerekir? 
Tabi ki mezheplerin ortaya çıkmasında bir çok sebep vardır. Ben bu sebepler 
üzerinde genişce durmayacağım. Ancak geçmişte üretilmiş mezhep okuma-
larının mezhepleri anlamada yetersiz olduğu, bunun yerine mezhepleri bir 
din söylemi veye zihniyetler olarak okumanın daha doğru olacağı üzerinde 
duracağım. Bu kadar çeşitliliği acaba “ideal tipler” oluşturarak analiz edebilir 
miyiz? Başka bir ifade ile, onları zihniyetler olarak okumamız mümkün mü? 

Farklı din anlayışları olarak mezhepler, tarikatlar ve cemaatlerin or-



28  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

taya çıkmasında etkili olan üç temel sebepten bahsetmek istiyorum. Bunlar-
dan birincisi, insan unsuru, ikincisi toplumsal yapıdaki değişim, üçüncüsü 
dini metinlerdir. Diğer bütün olaylar bu üçü etrafında dönüp dolaşmaktadır. 

İnsan, dinî yorum farklılıklarının oluşmasında önemli bir rol oynar. 
Bütün yorum biçimleri beşeridir. İnsan psikolojisi incelendiğinde, her bir insa-
nın kendine özgü bir yapısı olduğu görülecektir. Dolayısıyla her bir insan farklı 
düşünebilir, farklı çözümler üretebilir. İnsanların olgulara bakışları ve onlarla 
ilgili algıları farklıdır. Aslında bu farklılık ve çeşitlilik,  yaratılıştan gelen tabiî 
bir özelliktir. İnsanların birbirlerinden etkilenmemesi mümkün değildir. Ama 
her insan, aynı zamnada akıl sahibi, düşünen, sorgulayan, sonuç çıkaran ve 
sebep sonuç ilişkisi içerisinde doktrinler oluşturan bir varlıktır. 

Toplumsal boyuta gelince, insanlar ne kadar bağımsız düşünürse 
düşünsünler içinde yetiştikleri toplumdan etkilenirler. İnsanı toplumun-
dan soyutlayarak değerlendirmek mümkün değildir. İnsanlar anlayışları 
ve algıları üzerinde, ailesinin, mensubu olduğu toplumun, yaşadığı şehrin, 
okuduğu medreselerin etkisi vardır. İnsanlar toplumsal yapı içerisinde kar-
şılaştıkları sorunları çözebilmek için, örgütlenme ve uzmanlaşma  ihtiyacı 
duymuştur. Yani insanlar örgütlenme ihtiyacı toplumsal bir ihtiyaçtır. Bu ör-
gütlenme ve zümreleşme, daha önce dikkat çektiğim gibi, bazen bir nazari-
ye bazen bir lider etrafında oluşmuştur. 

Farklı din söylemleri ve yorularının ortaya çıkmasında dinî metin-
lerin önemine gelince, bu konuda dini metinler olarak, Kur’an ve hadis 
metinlerinden bahsedebiliriz. Kur’an’da bazı ayetler, farklı anlaşılmaya ve 
yorumlanmaya müsaittir. Bunlar ister istemez ayetleri insanların farklı an-
lamasına sebep olmuştur. Bu da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep 
teşkil etmiştir. Hadislerde de aynı durum söz konusudur. Kur’an ve Hadisle-
rin yanısıra, sonraki asırlarda üretilen yazılı kültür de etkili olmuştur. Bazen 
de sözlü kültür, farklı din anlayışlarını doğurabilir. 

Sonuç olarak Humeynî’nin din söylemi, Fazlu’r-Rahman’ın din söylemi, 
Türkiye’de sufi meşrep birinin din söylemi ve  modernistlerin din söylemi ara-
sında farklılıklar vardır. Bu kadar çeşitliliği, ancak zihniyet analizi ile “ideal tip-
ler” ouşturarak anlayabiliriz. Peki zihniyet nedir? Zihniyetlerin oluşumunnda etki 
eden karakterler, eğilimler nelerdir? Zihniyetlerin ele vere göstergeler neler ola-
bilir? Mezheplerin din yorumlarına, bu zihniyetler nasıl yansır? Zihniyetleri tipo-
lojilendirirken iki kavramı terkip olarak kullanıyorum. Birinci kavram, zihniyetin 
insanla ilişkili psikolojik boyutunu; ikinci kavram zihniyetin toplumsal boyutunu 
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ifade etmek için kullanılmıştır. Her insanın yapısında, belli ölçüde şiddet eğilimi 
ve tepkisellik vardır. İnsandaki bu eğilimler, terbiye edilirse yeni bir medeniyetin 
doğuşuna katkı sağlar. Aksi takdirde yaratıcılığını kaybeder ve tahripkarlığa dö-
nüşür. Aynı zamanda her insanda, akılcı veya gelenekçi ya da radikal veya uzlaş-
macı olabilir. Ama bu insanî hal, tutum ve davranışlar, kendine uygun ortamlar 
bulduğunda, toplumsal örgütlenmeler veya düşünce ekollerine dönüşebilir. 

İslam düşüncesinde tarihsel süreçte ortaya çıkan İslam yorumlarını, 
kullandıkları bilgi kuramı ve onu yönlendiren örtülü değerler sistemine, yani 
zihniyetlerine dayalı olarak beş “ideal tip” veya “zihniyet tipolojileri” olarak ele 
alabiliriz. Tipolojilendirme için mukaddime olarak görülebilecek bazı ilkeler 
dikkat çekmek istiyorum. Bu tipolojiler, din yorumlarındaki özgünlük esası-
na veya öncelik tercihine göre sıralanmamıştır. Çeşitliliğin ortaya konulması 
hedeflenmiştir. Ayrıca bunlardan birisini eleştirme diğerini yüceltme yoluna 
gidilmemiştir. Tipolojilendirmede, yöntemin tabiatı gereği, kısmî bir genelle-
me söz konusudur. Ama  bu genelleme ideolojik amaçla kullanılmamıştır. 
Bu zihniyetler, her bir din söyleminin mensuplarında aynı düzeyde de tem-
sil edilmemektedir. Ancak bu söylemin asıl göstergelerini onun mensupları 
arasında şu ya da bu şekilde rastlanmaktadır. Bazı şahsiyetlerde, değişik 
dönemlerde bunlardan bir kaçı görülebilmektedir. Ancak bu, ideal tipler şek-
lindeki bir sınıflandırmayı geçersiz kılmamaktadır. Böyle bir tasniften amaç, 
yorum farklılıklarını görmezden gelmek veya birini diğerine benzeştirmek ya 
da dönüştürmek değildir. Her bir söylemin kendine özgü şiarları/ sloganları 
bulunmaktadır. Bu “ideal tipleri” şöyle sıralayabiliriz:

1.Tepkisel-Kabilevî Din Anlayışı Tipolojisi: Bu din söyleminde, üç
önemli şiar vardır: “Din uzuvlarla yerine getirilen zahirdeki taat veya ta-
atlerdir.”, “Muharebe/savaş, dindendir.” Ve “Din, zâlim sultana isyan ve 
kıyamdır.”12 Bu bakış açısında, bedevî hayat yaşayan Arapların asabiyetçi 
dünya görüşünün izleri vardır. Bazı kabileler, müslüman olduktan sonra, yer-
leşik hayata geçişte intibak/uyum sorunu yaşadılar ve sorunların çözümünde 
tepkisel bir tutum benimsediler. Arap kabilelerinde kabile şefine veya emirine 
mutlak itaat esastır. Diğer yandan kapalı toplumlarda, kabile geleneklerini 
ihlal edenler, dışlanırlar ve cezalandırılırlar. Bu insanlar İslam’ı kabile dini, 
dindarlığı ise, dışa yansıyan şeklî bir yaşam biçimi olarak algıladılar. Bir kim-
se, dinî bir emri yerine getirmediğinde İslam’dan ve müslüman toplumdan 

12. “İnne’d-Dine Ta’atün”; “İnne’l-muhârebe mine’d-Dîn” ve “İnne’d-Dine min Huruc
ve’l-İsyan Ala Sultan-i Zalim”.
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dışlandı ve tekfir edildi. Din itaate eşitlendi. Halbuki dinî davranışlarda ve 
hukukî eylemlerde niyet esastır. Dışa yansıyan eylem,  niçin ve nasıl yapıldı-
ğına göre ve sonuca göre değer kazanır. Zulüm ve haksızlığa karşı çıkmanın 
tek yolunun sultana isyan olduğunu sandılar. Bunlar, zulmü sebep ve sonuç-
larıyla ele alıp teşhisi doğru koyamadıkları için  zulme karşı çıkma adı altında 
daha büyük zulümlere sebep oldular. Bu anlayış, muharebeyi din kabul etti. 

Mezhepler ve din anlayışları, aslında sorunlarını çözmek için ortaya 
çıktılar. Bu amaçla bilgi kuramları ve çözüm önerileri geliştirdiler. Tepkisel-
kabilevî zihniyet, sorunların çözümünde kültürel kodlarında var olan güçle 
veya fizikî müdahele ile çözüm yolunu tercih ettiler. Yani sorunları çözmenin 
yolu güçtür ve güçle çözmek gerekir. Aslında bedevî toplumlarda varolan 
kaba kuvvetle sorun çözme yönteminin İslam kültürüne yamanmasından 
başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu zihniyet, genellikle kabile asabiyeti 
içerisinde yaşamış, eğitimsiz, aşiretlere bölünmüş, kurallarına göre ve hik-
mete uygun düşünmeyen, hukuk sisteminden habersiz, derinlikli bir eğitim 
almamış, kapalı toplum yapısında yaşayan kesimlerde zemin bulmuştur. 

Peki bu zihniyetin başlıca göstergeleri nelerdir? Gerek çağdaş bir 
marzi durum olan IŞİD, gerek klasik dönemin marazî yapılanması olan Ha-
ricilik olsun, gerekse benzeri radikal dinî yapılar olsun, hepsi aynı kavramlar 
üzerinde yoğunlaşıyor ve aynı örtülü değerler sitemine müracaatla sorun 
çözüyorlar. Mesela bunların hemen hemen tamamında medenî hayata ve 
şehir yaşamına uyumsuzluk söz konusudur. Dikkat ederseniz bazı Haricî 
topluluklar, şehir hayatı yerine çadır hayatını tercih etmişler ve çadır haya-
tını konu alan şiirler yazmışlardır. Diğer taraftan katı, sert ve şiddet yanlısı, 
çatışmacı bir dünya görüşünü savunmuşlardır. Sistematik düşünceden yok-
sun oldukları için, olayları enine boyuna düşünmeden tepkisel davranmış-
lar ve meselelerin çözümünde şiddete başvurmuşlardır. Bu anlayışta, katı 
ve mutaassıp bir dindarlık söz konusudur. Örneğin bazı Hariciler, namaz 
kılmaktan dizleri ve alınları nasır bağlamış ama kendi görüşlerine katılma-
yan bir sahabeyi, ailesini ve karnındaki çocuğu öldürebilecek kadar mantık-
sız cinayetler işleyebilmişlerdir. Böyle bir tutum ve davranışa, nasları zahirî 
ve literal okumaları sebep olmuştur. Aynı zamanda bu söylemde dışlayıcık 
ve tekfir, farklı görüşlere tahammülsüzlük sosyal ilişkileri belirlemektedir. 
Diğer yandan cahiliyye döneminin izlerini taşıyan kabile asabiyeti ve kariz-
matik toplum anlayışı, yani kendi topluluğunu kutsama ve yüceltme vardır. 
Siyasî otoritye ve kanunlara göre yaşamak, onlar için  özgürlüğe müdahele-
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dir. Çünkü onlar bedevî hayattaki kuralsız ve hukuksuzluğun hakim olduğu 
bir özgürlükten yanadırlar. Sebep-sonuç ilişkisine, analitik yönteme uygun 
düşünce geleneğine (talîl) veya sistematik düşünceye (nazar ve istidlal) ya-
bancı oldukları için kendi içlerinde de sürekli parçalanmışlar ve görüş ayrı-
lığına düşmüşlerdir. Bu zihniyetin öne çıkan bir başka gösterges de, mutlak 
doğruluk iddiası ve hakikat tekelciliğidir.  

2. Akılcı-Hadarî Din Anlayışı Tipolojisi: Akılcı ve hadarî zihniyette, öne
çıkan şiarlar/sloganlar şunlardır: “Din, akıl, nazar ve istidlaldir.”; “Dini bilme-
nin yolu/kaynağı akıldır. Şeriatı bilmenin yolu Semi’dir.” veya “Akıl önceliklidir, 
naslar ona uygun tevil edilir.” ya da “Din, birlik ve beraberlikten ibarettir.”13 
Bu söylemi benimseyenler, Akıl Taraftarları (Ashab-ı Rey), Mutezile, Mürcie, 
Maturidilik, bazı Eşariler ve bazı felsefecilerdir. Bunlar, sorunların çözümünde 
aklı esas almakta birleşmektedir. Bu anlayış medenî toplumlarda, site dev-
letlerinde, hukuk devletlerinde ve bir de eğitim düzeyi yüksek toplumlarda 
zemin bulmaktadır. Bunların genel özellikleri olarak çoğulcu bir anlayış, siste-
matik düşünce,  akılcılık, bireysel sorumluluk, bireysel dindarlık, akla dayalı 
din ve dünya görüşü, Müslümanların eşitliği, te’vil yapma, sorgulama, farklı 
görüşlere ve anlayışlara tahammül söz konusudur. Dini bilgi üretiminde ve 
sorunların çözümünde akla ve akıl yürütmeye önem vermek, aklın dışında 
başka bir bilgi kaynağını kabu etmemek anlamına gelmemektedir. Bunlar 
bilgi kaynakları arasında vahyi doğru bir haber olarak ve duyuların verdiği 
bilgileri de kabul etmişlerdir. Aklı bunlardan gelen bilgileri anlamada ve doğ-
ruluğunu tespitte hakem olarak görmüşlerdir. Akıl, Allah’ın bir nimetidir. Diğer 
azalarda olduğu gibi aklı da yerli erinde kullanmak insanların dinî sorumluluk-
ları arasındadır. Aklı kullanmamayı, insana telkin eden şeytanın vesvesesidir. 
Çünkü aklın ibadeti olan tefekkür ve imal-i fikir ibadetinden uzaklaştırmak 
istemektedir. Özellikle Hanefî fakihler, aklın sınırlı olduğunu kabul etmekle 
beraber, aklı “Allah’ın hücceti” olarak kabul etmişlerdir. Aklını kullanmadan 
ve akılla temellendirmeden inananın imanını sorunlu görmüşlerdir. Hatta 
İmam Mâturîdî, örfe dayalı konulmuş şerî bir hükmün akılla yürürlüğünün 
durdurulabileceğini savunmuştur. 

3. Gelenekçi-Muhafazakar Din Anlayışı Tipolojisi: Bu zihniyette öne
çıkan şiar/slogan şudur: “Din, ilk üç neslin dini tecrübesinden (asâr) iba-

13. “el-Aklu evvel, ve’n-Nassu müevvel”, “İnne sebile’d-dîni el-aklu ve inne sebile’ş-şer’i
es-semu”, İnne’d-dîne, bi’lakli ve’n-nazari ve’l-istidlali” veya “İnne’d-dîne bi’l-cemaati”
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rettir.” veya “Din, sünnetten ibarettir.”14 Asar ve sünnet demek, sadece Hz. 
Peygamber’in uygulamaları değil, ilk üç neslin dinî görüşleri, ahlak anlayışları, 
siyaset anlayışları, dünya görüşlerininin tamamı için kullanılır. Bu zihniyetin 
örtülü değerler sitemini ilk üç asrın dinî tecrübesi oluşturduğu için,  buna 
uygun bir tarih bilinci oluşturmuşlardır. Buna göre, en faziletli kuşak, sırasıyla 
sahabe, tabiîn ve tebe-i tabiîn kuşağıdır. Kıyamete kadar devam edecek ku-
şakların fazileti bir öncekine göre daha düşük düzeydedir. Onlara göre Müs-
lümanların dinî hayatı, ahlakı hep kötüye doğru gitmektedir. Bunun çaresi, 
kutsallaştırılan altın çağa dönmektir. Altın çağa dönersek bütün sorunlarımız 
çözülecektir. Bu zihniyetin temsilciler,  Hadis taraftarları, Malikiler, Zahiriler, 
Şafiiler, Hanbeliler, Ensaru’s-Sünne, Selefi akımlar ve benzeri yapılardır. Bu 
söylem, Ehl-i Sünnet üzerinde oldukça etkili olmuştur ve temel değerlerini 
dönüştürmeye başlamıştır. Örtülü değerler sistemini asar ve sünnetin oluş-
turduğu bu zahirî din yorumunun dışa yansıyan  göstergeleri arasında, Asr-ı 
Saadet’in yüceltilmesi, ilk üç neslin görüşlerinin kutsallaştırılması, sünnet 
merkezli din ve dünya görüşü, rey düşmanlığı, Kelam ve Felsefe düşmanlığı, 
yeniliklere ve yaratıcılığa karşı olmak, Arapçılık, kurtuluşa ermişlik iddiası, za-
hiri ve literal yorum, te’vile karşı olmak, sanat ve musikiye hoş bakmamak, 
katı ve mutaassıp bir dindarlık, kendine ve fıtratına yabancılaşmak, dogma-
tizm, dışlayıcık ve tekfir etme, farklı görüşlere ve anlayışlara tahammülsüzlük 
ve mutlak doğruluk iddiası gibi değerler yer almaktadır. 

4. Siyasî-Karizmatik Liderci (mehdici)  Din Anlayışı Tipolojisi: Bu din 
söylemini mehdici ve batınî din söylemi olarak tipolojilendirmek de mümkün-
dür. Kişilerin kutsallaştırılması ve siyasî egemenliğin ilahiliğine dayanan bu 
din anlayışında öne çıkan şiar/slogan şudur: “Din, kişi (imam) veya kişilere 
(imamlara) itaaten ibarettir.”15 Bu zihniyetin sahipleri, imamı tanımayı dinin ve 
din anlayışlarının merkezine yerleştirir ve sorunları çözümünü imama havale 
ederler. Onlara göre imam yoksa veya onun yetkilerini elinde bulunduran bir 
merci’ yoksa, Müslümanlar kendi başlarına dindarlıklarını yaşayamazlar ve 
sorunları çözemezler. İmamların aklına ve fikirlerine güven sonsuzdur. Çünkü 
olar bu fikirleri Allah’ın onları kulağına fısıldaması veya kalplerine ilgasıyla söy-
lerler. Siyasî-karizmatik liderci din yorumu, bunalımlı dönemlerde zemin bulur 
ve bualımlı toplumların teolojisi olarak ortaya çıkar. Bir toplumda ekonomik, 
toplumsal ve siyasî buhranlar artıkça, buna eşzamanlı olarak o toplumda kur-
tarıcı beklentisi ve inanışı artmaktadır. Böyle bir toplumda insanlar, bir soya, 
14. “İnne’d-Dine bi’l-Asar” veya “İnne’d-Dine bi’s-Sünne”
15. “İnne’d-Dine Ta’atü Racülin ev Ricalin”
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bir kabileye veya bir aileye, kutsallık atfederek onlardan birisini veya birilerini 
kurtarıcı olarak görme inanışına yönelir. Bu din söyleminin dışa yansıyan gös-
tergeleri arasında, siyasal iktidarın ilahiliği ve naslar tarafından belirlenmişlik, 
velayete iman yani imamın bizzat Allah tarafından atandığına inanma, zamanın 
imamına biat, imamlara mutlak itaat, imamların günahsızlığı, mehdi/kurtarı-
cı bekleme fikri, Ali ve soyuna kutsallık atfetmek, İslam’ın siyasallaştırılması, 
Kur’an’ın batınî yorumunu savunmak gibi hususlar öne çıkmaktadır.

5. Keşifçi-İnzivacı Din Anlayışı Tipolojisi: Örtülü değerler sistemi ola-
rak seçkin kişilerin (evliye ve ebrar) keşif ve mükaşefesini esas alan zihniyette, 
sorunların çözümü seçkin kişilerin keşif ve mükaşefesine havale edilir. Kişiler, 
bireysel çözümlere başvurmaktan kaçınırlar.  Sorunların çözümünde rol ala-
bilmek için, belli bir riyazattan geçmeyi  şart koşarlar.   Seçkin veli ve şeyhle-
rin önderliğinde yaşanacak seyr-i sülûk ile, kalbi arındırmayı ve ondan sonra 
hakikat tecellilerine mazhar olmanın imkanını savunurlar. Yani belli bir velinin 
rehberliğinde riyazat süreçinden geçtikten sonra ilham ve işarî yolla sorunlara 
çözümler bulunabilir. Bu din söyleminin şiarı/sloganı ise, şudur:  “Din, evliya ve 
salih kişilerin keşfiyle elde edilir.”16 Onlara göre sorunların çözümü ve dünya-
ahiret mutluluğu bu yoldan geçer. Bu zihniyet, sufî-irfanîliği benimseyen Sünnî 
tarikat çevrelerinde güçlü bir şekilde temsil edilmektedir.  Bu din yorumu, batınî 
bilgi kuramını kullanması bakımından siyasî-mehdici zihniyetle ortak değerlere 
sahiptir. Ancak bunlar, imamları değil daha ziyade şeyhler, kutuplar, gavsların 
kutsalaştırılmakta ve kurtarıcı olarak onlardan birini beklenmektedir. Bu se-
beple irfanî-batınî din yorumu da, bunalımlı dönemlerin ürettiği bir çözüm yo-
lunu temsil eder. Tasavvufî oluşumların tarihte siyasî, ekonomik ve toplumsal 
sıkıntıların yaşandığı dönemlerde taban bulması ve güçlenmesinin sebebi de 
bu gerçekle ilişkilidir. Keşifçi-inzivacı din anlayışının dışa yansıyan göstergeleri 
arasında, Sufilerin yüceltilmesi, Sufi önderlere ve şeyhlere mutlak teslimiyet, 
metafizik âlem hakkında düşünme, varlıkların birliği, varlıklara karşı sevgi ve 
hoşgörü, keşif ve ilham merkezli din ve dünya görüşü, akıl düşmanlığı, Kelam 
ve Felsefe aleyhtarlığı, kurtuluşa ermişlik iddiası, batinî yorum, duygusallık, 
doğruluğu başkalarında test edilmeyen öznel ve kutsal bilgi ve mutlak doğruluk 
iddiası gibi değerler bulunmaktadır. 

İslam düşüncesindeki din yorumlarını bu şekilde bir tipolojilendir-
mek, bugün bizim mezheplere bakışımızı nasıl etkileyecektir ve mezheple-
rin sorun çözmedeki rolleri ne olacaktır?  Bu konuyu değerlendirmek sure-

16. “İnne’d-Dine bi keşfi’l-Ebrâr ve’l-Evliyâ”
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tiyle sunumumu  bitirmek istiyorum. 

Birinci olarak mezhepler, klasik dönemde sorun çözmek ve dinî ha-
yatın yaşanmasını kolaylaştırmak için vardı. Mezhepler, sonraki dönemler-
de, bunu terkederek insanların dinî yaşamasını zorlaştıran, sıkıntıya sokan 
geçmişi aynen tekrarlayan taklitçi bir yapıya dönüştüler. İkincisi, mezhepler 
sosyal bir ihtiyaç olarak sonradan ortaya çıktı, dinî bir zorunluluk değildi. İn-
sanlar, her hangi bir mezhebe bağlı olmadan da dinî hayatlarını sürdürebi-
liyorlardır. Ama belli bir süre sonra mezhep din ile aynileştirildi. Üçüncüsü, 
Mezhepler, tarihsel süreçte dinî temsil ettiklerini iddia etmeye başladılar ve 
hakikat tekelciliğine soyundular. Bana göre “dinî temsil” kavramı bize batı kül-
türünden geçmiştir. İslam’da dini temsil eden bir makam söz konusu değildir. 
İslam’da temsil değil temessül söz konusu olabilir. İnsanların, “ben senden 
daha dindarım, daha ahlaklıyım.” şeklinde bir iddiada bulunması, İslam’ın 
felsefesine tamamen terstir. Dördüncüsü, din mezheplerin varlık sebebidir 
ama mezhepler dinin varlık sebebi değildir. Hangi anlayış ve yorum olursa 
olsun, İslam onunla baki olmayacaktır ve o var diye İslam var olmayacaktır. 
İslam, mezhepler öncesinde onnlardaan bağımsız  bir gerçekliğe sahiptir. 
Varlığını, mezhep, tarikat ve cemaate borçlu değildir. Beşincisi, mezhepler 
ile dinler arasındaki ilişkide, mezhebî, tasavvufî, cemate ait kimlikler, Şiî İs-
lam, Sünnî İslam, Alevî İslam, Nakşî İslam, Bektaşî İslam veya benzerlerinde 
olduğu gibi İslam’ı tanımlayıcı olarak kullanılamaz. Altıncısı, ne kadar güçlü,  
ne kadar kapsayıcı olursa olsun, her bir yorum İslam’ın yaşanması, anlaşıl-
ması ve anlamlandırılması konusunda Müslümanlara yaptığı katkı ölçüsünde 
değerlidir. Ama insanların din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere beş 
küllî değeri tehdid eden söylemler, İslam’ın yorumu olarak kabul edilemez. 
Yedincisi, mezhepleri hak ve batıl paradigması doğruştusunda tasnif etmek 
yanlıştır. Her bir mezhebin doğruları olabileceği gibi yanlışları da vardır. Keşke 
bugün Mu’tezile de olsaydı. Mu’tezile İslam ümmetinin kendi iç eleştirisini 
temsil etmektedir. Bu olmadığı için akıl bugün pespaye oldu. İnsanlar akıl 
düşmanı haline geldi. Keşke yukarıdaki zikredilen din anlayışları ve onların 
dayandığı zihniyetler, daha güçlü bir şekilde temsil edilebilse ve birbirlerini 
eleştirebilselerdi. Son olarak bir noktaya daha dikkat çekmekte yarar görüyo-
rum. Günümüzde her geçen gün İslam toplumu için daha güçlü bir tehdit ve 
tehlike haline gelen mezhep taassubu ve mezhepçilik fitnesine çözüm bul-
malıyız. Mezhepler, din gibi sunulmaktadır. Gerek İran’da gerek Türkiye’de 
son zamanda tartışılan “Neden genç nesil ateist ya da deist oluyor?” sorunu 
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bununla yakından ilgilidir. Çünkü  bugün genç kuşaklara dini bilgiler mez-
hepçi metinler üzerinden verilmektedir.  Bu metinlerde  gençlerin önüne ya-
şanması zor bir ilmihal dindarlığı sunulmaktadır. Klasik dönemin şartlaarına 
göre hazırlanmış bu kitaplarda, ber bir ibadetin onlarca sünneti, mekruhu ve 
diğer şartları sıralanmaktadır. Genç kuşaklara, onlarca sünneti ezberleyerek 
namaz kılmak zor gelmektedir. Gençler, tabiatları gereği zoru değil kolaylığı 
tercih eder. Gençler heycan ve aktivizme ilgi duyarlar. Klasik fıkıh ve İlmihal 
kitaplarındaki şartlara odaklanan içini ve ruhunu kaybetmiş bir dindarlık, 
buna engel olmaktadır. Bu sebepten bazı gençler, aktivizmi önceleyen Selefi-
liğe ve siyasal islamcılığa daha fazla ilgi duymaktadır. Bu sebeple, ibadetleri 
zorlaştıran bu şartları gözden geçirerek dinimizi kolaylaştırmak ve yaşanabilir 
hale getirmek durumundayız. Toplumda yaşanan şeklî dindarlık ve İslam’ın 
temel öğretileriyle çelişen mezhepçi, tarikatçi ve cemaatçi dindarlık, gençler 
tarafından özgürlüklerine müdahele olarak görülüyor ve İslam’dan uzaklaş-
malarına sebep oluyor. Eğer dinle mezheb, dinle cemaat, dinle tarikat, dinle 
siyaset aynileştirilmeye devam edilirse, mezhebe, cemaate, tarikata ve siya-
sete kızan dinden soğuyor ve İslam ile bu yapıların farklılığı konusunda yeterli 
bilgiye sahip değilse ateizme kayıyor. Onun için bizim İslam’ı genç nesillere 
anatacak daha mantıklı ve makul bir din dili  üretmeliyiz. 

Sonuç olarak yukarıda tipolojilendirdiğimiz beş ayrı din söylemi, gü-
nümüzde batıni-işarî din söylemi, zahirî-selefî din söylemi ve akılcı din söylemi 
olarak temsil edilmektedir. Her ikisi birbiriyle rekabet halindedir. Fakat İslam 
dünyasında galip olan din anlayışları maalesef ilk ikisidir. En zayıf durumda 
olan,  akılcı din anlayışı ve temsilcileridir. Bu zihniyete bağlı olarak dinde yeni 
fikirler ortaya koymak isteyenler, ilk iki zihniyetin temsilcileri tarafından, ya mo-
dernist, laik, dinsiz veya ateist ya da başka isimlerle saf dışı edilmek istenmek-
tedir. Türkiye’de ilk iki zihniyet, akılcılara karşı akıl aleyhtarlığında birleşmekte-
dir. İslam dünyası, İran kültürü ve siyasi ideolojisi ile aynileşmiş Şiilik ve Suudi 
Arabistan’ın siyasî-dinî ideolojisi haline gelmiş Selefilik kutuplaşması ve tehdidi 
ile karşı karşıyadır. Bu kaostan ve krizden kurtulabilmek için Osmanlı’dan ve 
tarihten bizim devraldığımız aklı öne çıkaran Hanefî-Maturidî din anlayışı gibi 
üçüncü yolun imkanına sahibiz. Türkiye, uluslar arası ilişkilerde ve siyasette, 
Selefî-Şiî kutuplaşmasında taraf olmaya zorlanmaktadır. Bu toplumsal yapımız-
da, sufi-selefi kutuplaşmasına doğru evrilmektedir. Bazı Sufî yapılar, Selefiliğe, 
bazıları ise Şiiliğe kaymaya başlamıştır.  Bu eğilimlerin önüne geçebilmek için 
akılcı zihniyet güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer kendi kültürü-
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müzde kök salmış bu reyci/akılcı damarı ihya edebilirsek, sorunlarımızın çö-
zümünde önemli bir imkana sahip olacağız. Bu zihniyeti geçmişte temsil eden 
yapıların fikirlerini aynen taşımak yerine İslam’ı yeniden okumamıza imkan ve-
recek akılcı yöntemi  güncelleştirmek gerekmektedir. 

İslam Dünyası’nın en büyük belası, mezhepçilik, tarikatçilik, cema-
atçilik ve tekfir fitnesidir. Bu eğilimler, dinsizliğin köprüsü haline gelmiştir. 
Bu ifademle mezheplerin gereksiz ve ortadan kaldırılması gerektiğini iddia 
etmiyorm. Sosyal gerçeklikler olarak  bu yapılar olacaktır. İsteyenin istediği 
dinî gruba mensup olması, onun özgürlüğü olarak görülmeldir. Ancak kendi 
mezhebini mutlak hakikat olarak göstererek diğerleri üzerinde tahakküm 
kurmak, onları kendine benzeştirmek ve dönüştürmek istemesi durumun-
da onların bu faaliyeterini kıstlayan hkukî müeyyideler devreye girmelidir. 
Kısaca mezhebiniz olsun ama mezhepçilik yapmayın. Müslüman’ım diyeni, 
Müslüman olarak kabul edelim. Fikirlerinden dolayı onu tekfire kalkışmak, 
onu dışlamak, ona kin ve nefret beslemek yanlıştır. Aradaki fikir ayrılıklarını 
şahsileştirmekten kaçınmalıyız. Osmanlı döneminde alimler arasında tar-
tışma adap ve ahlakında öne çıkan bir ilke vardı: “Zat-ı âlinize diyeceğim 
yok ama fikrinize karşıyım”. Tartışmalarımızda bu nezakete uymamız top-
lumsal barış açısından öemlidir. Ama maalesef günümüzde bunu kaybettik. 
Fikirler değil, onu ileri sürenlerin  kişilikleri tartışılıyor ve çoğu kere kavga-
ya, kin ve nefrete dönüşüyor. Bu üslup doğru değildir. Onun için mezhebî 
ayrılıklar veya görüş ayrılıkları bizi parçalayan değil, daha da güçlendiren 
zenginlikler olmalıdır. Bu farklılıklar, yeni bir medeniyet yolunda çeşitli im-
kanlar olarak değerlendirilmelidir. Görüş ayrıkları, aradaki sevgi ve dostluğa 
mani olmamalıdır.17 Eğer buna bağlı kalırsak o zaman biz yeni bir medeni-
yet kurabiliriz ve İslam ile ilgili doğru yorumlar yapabiliriz. İnşallah bunu bir 
gün başaracağımıza inanıyorum. Ama bunun önündeki en büyük engelin 
İslam’ın hakikatlarının mezhepçilik, tarikatçilik ve cemaatçilik üzerinden 
inşa edilmesi olduğu kanaatindeyim.  

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor; selam ve 
saygılar sunuyorum.

17. “İhtilafu’r-re’yi la yüfsidü li’l-vüddi kaziyyetün”.
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Özet: 

Her din beraberinde getirdiği tanrı (kutsal varlık), insan ve toplum anlayışı 
ile kendine özgü bir karakter kazanır. Esasen dinin mensuplarına kazandırdı-
ğı zihniyet ve dünyaya görüşü de bu bağlamda şekillenir. Hz. Peygambere ilk 
vahiylerin gelmesinden itibaren yavaş yavaş Müslüman kimliğinin şekillen-
meye başladığı görülmektedir. Kuşkusuz Bu kimlik İslamiyet’in iman, ibadet 
ve ahlak esaslarından beslenerek teessüs ve teşekkül etmiştir. Hz. Peygam-
berin vefatı ile vahiy kesilmiş, bundan sonraki süreçte yaşanan problemlerin 
Kur’an-ı Kerim ve sünnet ile çözümlenmesi, bu süreçte ihtiyaca göre içtihadın 
da devreye girmesi temel prensip haline dönüşmüştür. Saf Tevhit inancına 
dayalı bir din olan İslamiyet sosyal anlamda da vahdeti istemektedir. Gerek 
Hz. Peygamber gerekse Sahabe döneminde Kur’an, yani vahiyle doğrudan 
ilişki kurulurken, bu ilişki sahabe döneminden sonra gittikçe artan bir şekilde 
dolaylı hale dönmüştür. Özne-özne (aktörler arası) ilişkisi özne-nesne ilişki-

“TARİHSEL SÜREÇTE MEHDİ İNANCININ AÇMAZLARI VE 
FARKLI DİN ANLAYIŞLARI”

Yusuf YAPICI

(Ankara Üniversitesi İlahiyat 2.Sınıf, İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma 
Grubu Öğrencisi)
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sine (aktör ile gözlemci farklılığı)  tahvil olmuştur. Ayrıca cahiliyye dönemin-
den kalma arzular, İslamiyete başka inançlardan giren sızıntılar ve aşırı yo-
rumlamalar ister istemez din anlayışlarından ve dindarlık biçimlerinde köklü 
farklılıklar beraberinde getirmiştir. Mehdi ve mesih inançları bu bağlamda en 
dikkat çekici olanlarıdır. Bu noktada mutlak monoteist bir karakter arz eden 
İslam dini içinde şirk içeren bazı inanç ve uygulamaların gelişmeye/gelişti-
rilmeye çalışıldığı görülmektedir. İslam tarihi boyunca ve günümüzde mehdi 
inançları sürekli paralel bir din inşasına hizmet etmiştir. Sorumluluktan kaç-
ma ve birey olmaktan uzaklaşma anlamına gelen mehdi inancı Müslümanlar 
arasında oldukça yayılmış ve pek çok insan bağlı olduğu tarikat ve cemaat li-
derini mehdi olarak kabul edegelmiştir. Buradaki mehdi söylemi daha ziyade 
liderliği meşrulaştırıcı bir işlev üstlenmiştir. Kuşkusuz bu durum beraberinde 
mutlak tevhide dayalı İslamiyet içinde çok farklı din anlayışlarını gelişmesine 
destek sağlamıştır. Bu tebliğde mehdi inancının problematik tarafı ve berabe-
rinde getirdiği din ev dindarlık anlayışları tartışılacaktır. 

Bu çalışmada Mehdi inancının çıkış, Bu inancı besleyen sosyo-politik ve 
sosyo-psikolojik nedenler, tarihsel süreçte mehdilik inancı üzerine inşa edil-
miş farklı din anlayışları, ve günümüze yansımaları ele alınacaktır.Tebliğ, bu 
içerik çerçevesinde tebliğim yürütülecek ve çözüm önerileri sunulacaktır. 
Konuyla alakalı Arapça kaynaklar incelenecek ve kitaplarında bu konuya 
yer ayırmış olan alimlerden istifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: İslam, Mehdi, Mesih, İnanç.

Giriş

Her din beraberinde getirdiği yaratıcı, insan ve toplum anlayışı ile kendi-
ne özgü bir karakter kazanır. Esasen dinin mensuplarına kazandırdığı zih-
niyet ve dünya görüşü de bu bağlamda şekillenir. Hz. Peygambere ilk vahiy-
lerin gelmesinden itibaren yavaş yavaş Müslüman kimliğinin şekillenmeye 
başladığı görülmektedir. Kuşkusuz bu kimlik İslamiyet’in iman, ibadet ve 
ahlak esaslarından beslenerek teessüs ve teşekkül etmiştir. 

Son Peygamber Hz. Muhammed vefat ettikten sonra arkasında bir İs-
lam devleti ve kusursuz bir din bırakmıştı. Hulefa-i Raşidin dönemi hem dini 
yorumların zenginleşmesi, hem de kurumsal yapının oluşması anlamında 
önemlidir. Bununla birlikte Hz. Peygamberin vefatından sonra yeni dinin ge-
leceğinin ne olacağı, bu bağlamda sürekliğinin nasıl sağlanacağı, değişim ve 
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gelişimlere nasıl uyum gösterileceği soruları merkezi bir rol oynamıştır. İman 
ve muamelat ile ilgili konularda ortaya çıkan aşırı yorumlar, kabileci anlayışın 
yeniden hortlaması, iktidar kavgaları ve iç savaşlar çok erken dönemde Müs-
lümanlar arasında bölünme ve parçalanmanın başladığını göstermektedir. 
Sosyolojik açıdan bu süreci doğal karşılamak gerekir. Zira çok hızlı bir büyü-
me ve yayılma gösteren İslam dini kısa sürede Mısır, Suriye, Irak ve İran’nın 
fethiyle farklı kültürlerle temasa geçmek durumunda kalmıştır.  Söz konusu 
fetihlerle birlikte hem Müslümanlığı kabul eden Yahudiler, Hıristiyanlar ve Me-
cusiler eski inançlarından bazı hususları İslam’a taşımışlar hem de çok çeşitli 
kurum ve yapının az ya da çok değiştirilerek İslam medeniyetine intibakına 
hizmet etmişlerdir. Burada bir yandan İslam kültür ve medeniyetinin gelişme-
si söz konusu olmuşken bir yandan da yorum, bakış ve algılama açısından 
çeşitlilik ve zenginlik ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Kur’an’ın cem edilmesi,  teş-
kilat yapısının belirlenmeye çalışılması,  hadislerin tedvini ve iman ve ibadet 
esasların tespit edilmesi ana dini bünyeyi temsil ettiğini iddia edenlerin temel 
kaygısı olmuştur. Çünkü onlar kendi kabullerine göre İslam’ın özünü koruma 
refleksiyle hareket etmiştir. Öte yandan ana dini bünyeyi temsil ettiğini iddia 
edenlere yönelik itirazlarda da yine aynı refleks yani dinin özünü koruma ar-
zusu ön plandadır. Farklı sosyokültürel coğrafyalarda ortaya çıkan yorumlar 
ve aşırı yorumlar kıskacında iman, ibadet ve ahlak esasları bakımından farklı 
din anlayışları ve dindarlık biçimleri ortaya çıkmıştır. Mehdi inançları da bu 
kapsamda önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada beklenen kurtarıcı inan-
cının nasıl zuhur ettiği, insanları Mehdi inancına iten Saiklerin neler olduğu 
ele alınmıştır.  Ayrıca mehdiliğin temel dini metinlerdeki delilleri ya da delilsiz-
likleri incelemiştir. 

Mehdi İnancı ve İnançlarda Etkileşim ve Bulaşıcılık

Bilindiği üzere Kurtarıcı Mehdi beklentisi farklı inançlarda önemli bir 
yere sahiptir. İslâmî gelenekte de özellikle halk dindarlığı ile tasavvufi din-
darlıkta mehdi inancı adeta dinin zorunlu inanç esaslarından birisiymiş gibi 
algılana gelmiştir.  Hatta resmi kitabi dindarlık içinde de mehdi inancı belli 
ölçüde varlığını korumuştur. 

Kurtarıcı denilen şahsiyetin peygamber, geçmişte yaşamış önemli bir 
kişi yahut karizmatik bir lider olması mümkündür. Müslüman toplumlarda 
da kurtarıcı bekleme sürekli var olmuştur. Bu noktada sormak gerekir: Bu 
inanç İslam’a özgü bir inanç mıdır yoksa başka kültürlerden İslam’a akta-
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rılmış, başka bir deyişle bulaşmış bir inanç mıdır?  Bu inancın tarihsel arka 
planına baktığımızda Yahudi ve Hristiyanlarda bir Mesih inancı olduğunu 
görüyoruz.1 Kurtarıcı Mehdi inancı da Yahudi ve Hristiyan Mesih inancından 
doğup şekillenmesi de muhtemeldir.

Burada şunu vurgulamak gerekir ki Mehdi beklentisini tek bir bakış açı-
sıyla izah etmek isabetli değildir. Zira bu inanç tarihsel, teolojik, ideolojik, 
sosyolojik, ekonomik, psikolojik vb. olmak üzere birbiri üzerine geçmiş çok 
çeşitli faktörden beslenerek şekillenmektedir. Esasen insanların bu inanç-
ta ısrar etmesi ya da bu inancı terk etmemesi, yani mehdi inancında ısrarcı 
oluşları çok farklı nedenlerden beslenerek asırlar boyunca betonlaşması ile 
yakından ilişkilidir.  Bu nedenle mehdi inancı ve beklentisi üzerinde konu-
şurken bu hususları dikkate almak bir hayli önemlidir.

İnsanları bu mitolojik inanca iten birçok saik olabilir. Zulüm, haksızlık, 
ezilmişlik, bir savaş sonrası yenilgi, doğal afet veyahut bir dini inancı temel-
lendirme çabaları bu bağlamda ilk akla gelenlerdir. Fakat bu saikler sadece 
Müslümanlara özgü saikler değildir. Kadim kültürlere ve inançlara baktığı-
mızda oralarda da beklentisinin olduğunu görmekteyiz. 

Gerek Hz. Peygamber gerekse Dört Halife döneminde bir mehdi bek-
lentisi mevcut değildir. Bununla birlikte ahir zamanda zülüm ve haksızlık, 
sıkıntı, fakirlik ve ihtiyaçlarla bunalan insanları kurtaracak, nihayet dünya-
yı adaletle dolduracak, bolluk ve bereket getirecek bir mehdi anlayışı ve 
iddiasını hicri birinci asrın son yarısından itibaren Müslüman toplumlar-
da rastlanmaktadır.2 İslam dininin özünde var olmayan ait mehdi inanç 
ve beklentisinin oluşumunda, birtakım sosyo-kültürel etmenlerin yanında, 
özellikle Emeviler’in kuruluşundan itibaren yaşanan bazı siyasî gelişmele-
rin de bir hayli etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Dördüncü halife Hz. Ali’nin 
şehit edilmesinden sonra Muaviye tarafından idareye el konması, ardından 
da saltanat sistemine geçilmesi, başta Hz. Ali’nin soyu olmak üzere Ha-
şimiler’in uzun süre muhalefette kalmalarına sebep olmuştur. Alioğulları 
ve Abbasoğullarının başını çektiği Haşimi gruplar, hep birlikte mücadele 
ederek sonunda Ümeyye iktidarına son vermişlerdi. Ancak bu defa, onların 
en önemli kolu olan Alioğulları tekrar dışlanmış, hilâfet isteklerinden dolayı 

1. Ethem Ruhi Fığlalı, “Mesih ve Mehdi İnancı Üzerine,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi, c.XXV.
2. Avni İlhan, “Kütübü Sittedeki Hadislere göre Mehdilik,” Dokuz Eylül İlahiyat Dergisi, s.101.
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amca çocukları Abbasîler tarafından sürekli baskı görmüşlerdi. İlk olarak 
Emeviler, ardından da Abbasiler’in baskısından bunalan bir kısım Alioğlu 
taraftarı, yoğun uğraş göstermelerine rağmen amaçlarına bir türlü ulaşa-
mamışlardı. Sonunda, bir çıkış yolu olarak, Hz. Peygamber neslinden gelen 
saygın kimseleri kurtarıcı Mehdi olarak beklemeye başlayarak bu şekilde 
teselli bulmuşlardı. Başlangıçta sadece sosyal ve psikolojik bir durumun 
yansıması olarak gündeme geldiği anlaşılan bu beklentiler zamanla itikadi 
bir boyut kazanmış ve usulü’d-din konularından biri haline gelmiştir. Bu sil-
sile ise beraberinde Kurtarıcı inancını doğurmuştur.3

Çalışmamızın mahiyeti genel anlamda Mehdilik inancından beslenen 
din anlayışları ve dindarlıklar olduğundan dolayı itikadi konulara girmeksi-
zin, mehdilik inancının referans kaynaklarından olduğu ileri sürülen Hadis-
lere kısaca temas etmek istiyoruz. 

İslami Literatürü incelediğimizde Kütüb-i Sitte müelliflerinin hadis kitap-
larında bu inanca dair bazı haberler yer almaktadır. Fakat İbn Haldun’un 
da dediği gibi mehdi ve mehdilikle ilgili hadislerin sübut ve senet açısından 
tartışmalı olduğu aşikârdır.4

Mehdilik düşüncesi etrafında yapılan faaliyetler, mehdi olduğunu iddia 
eden kişiler ve onları mehdi olarak benimseyen kitleler tarihte olduğu gibi 
günümüzde de hemen hemen her İslam ülkesinde mevcut olmuştur. Bu tür 
mehdi hareketleri masumane bir davranış gibi görünse de onlar çoğu kere 
oldukça kirli planlar içermektedir. Bunların peşinden gidenler masum ve 
saf inanmış insanlar olsa da mehdi olarak ortaya çıkanlar ya şizofrenik bir 
yapı göstermekte ya da oldukça akıllı olup saf halkın ve inançlarını sömür-
mektedirler. Dahası dinin teolojik boyutu büyük bir darbe almakta ve dinde 
olmayan bir inanç adeta asıl akide gibi inanç mevzuu haline gelmektedir/
getirilmektedir. İnsanları etkilemek kolay değildir. Din üstünden yapılan bir 
meşrulaştırma etkilemeyi hem artırmakta hem de güçlendirmektedir. 

19. yüzyıl yazarları ve düşünürleri arasında bir toplumun bir önderle mi
yoksa kolektif hareket ve sosyal bilinçlenmeyle kurtulabileceği hususu sık-
lıkla tartışılmıştır. Tolstoy kurtuluşun bir önderle yani tek bir kişiyle mümkün 

3. Cemil Hakyemez, “Mehdî Düşüncesinin İtikadîleşmesi Üzerine,” Gazi Üniversitesi Ço-
rum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, c. III, sayı: 5, s. 128.
4. İbn Haldun, Mukaddime.
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olamayacağını söylerken Petrov  sosyal bilinçlenme  olmazsa zaten kitleleri 
harekete geçirecek  bir önder ortaya çıkmaz demektedir5. Buna göre meh-
di beklentisi sosyal kurtuluş arayışı olmaksızın bir lider ya da önderin her-
kes adına mücadele etmeksizin sorunları çözmesi anlamına gelmektedir. 
Hemen her devirde zülüm ve haksızlığa uğrayan insanlar ya da gerçekten 
uğramasalar bile böyle bir algıya sahip olanlar kurtulmak için kendi üzer-
lerine düşen vazifeleri yapmaksızın bir kurtarıcı bekleme peşindedir.  Gü-
nümüze kadar çeşitli zaman ve yerde sayısız mehdi çıktı. Bundan sonrada 
çıkacağını iddia etmek de kehanet değildir.6

Mehdi İnancı Nedir, Ne Değildir?

Mehdi kelimesi Arapçada (heda) doğru yolu bulmak, mastarından ismi 
mef’uldür. Sözlük anlamı itibariyle “kendisine rehberlik edilen”, “kendisine 
doğru yol gösterilen” demektir. Ayrıca bütün yollar ve istikametler Allah’tan 
geldiği için ‘Mehdi’ kendisine Allah tarafından yol gösterilen kişi anlamına 
da gelmektedir.7

Mehdi kelimesinin kökenini oluşturan HEDA kelimesine Cahiliye dev-
rinde rastlanılmaktadır. Buradaki anlamıyla “heda” doğru yolu göstermek, 
hayra delalet etmek anlamındadır. Heda kelimesi Kur’an’da da mevcuttur, 
fakat direkt olarak “Mehdi” şeklindeki kullanım Kur’an’da yoktur.8

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Mehdi Düşüncesi bir iman esası de-
ğildir, ancak bir ikna ve etkileme düşüncesidir. Dolayısıyla şer’i bir temeli 
olmadığı halde “ben/biz Mehdinin geleceğini inanıyorum/inanıyoruz” şek-
lindeki bir ifade psikolojik ve sosyolojik açıdan beklenti, ikna ve davranış 
içeren bir cümledir. Mehdi beklentisi bireysel ve toplumsal bir inanç halini 
alabilir, ancak bundan zaruratı diniyye kapsamında subutu ve delaleti kati 
kesin bir inanç çıkarılamaz. Zira Kur’an ve hadislerde bu konuyu açıkça bel-
geleyen ifadeler mevcut değildir. Kur’an üzerinden yapılan yorumlar batini 
tevil kapsamında olup aşırı yorumdur. Hadiler ise zaten sıhhat açısından 
problemlidir.  Dolayısıyla mehdi inancı şer’i bir dayanaktan yoksundur.

5. Grigory Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Zafer Yayınları,  s.3-4.
6. Avni İlhan, “Kütübü Sittedeki Hadislere göre Mehdilik,” Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, s.101.
7. Ethem Ruhi Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, s. 268.
8. Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri,  s. 268.
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Mehdi hakkında başlıca beş görüş vardır:

Hazret-i Hasan b. Ali’nin çocuklarındandır. 

Hazret-i Hüseyn b. Ali nın çocuklarındandır.

Hazret-i Abbas b. Abdülmuttalib’in çocuklarındandır. 

Hazret-i İsa dır. 

Her doğru kişi ve doğru yöneticidir. 9

 Mehdi meselesi Hızır meselesini de karıştırılmamalıdır. Hızır meselesin-
de doğaüstü/metafizik bir taraf vardır. Hâlbuki Mehdi meselesi doğaüstü 
değildir, yani Mehdi Hızır gibi bir varlık değildir.

İslam’da Mehdiliğin Ortaya Çıkışı

Mehdi nitelemesi ilk defa Hassan b. Sabit’in bir şiirinde Hz. Peygambere 
yönelik olmuş, daha sonra Hulefa-i Raşidin’in yanı sıra Hüseyin b. Ali ve 
bazı Emevi halifeleri için de kullanılmıştır. Fakat buradaki Mehdi kelimesi-
nin arka planında bir inanç bulunmamaktadır. Mehdi düşüncesinin terimle-
şerek bir iman konusu olmaya başlaması Abdullah b. Sebe mensublarının 
Ali b. Ebu Talib’in ölmediğini ve kıyamet kopmasından evvel dünyaya dönüp 
hidayet dağıtacağını söylemiyle oluşmuştur.10

Bir başka rivayete göre ıstılahi anlamda Mehdi kavramının İslam tarihinde 
ilk olarak kullanılması Haşebiyye, Keysaniyye gibi Gulat Şii çevrelerde ortaya 
çıkmıştır. Daha açıkçası Ebu İshak Muhtar es-Sakafi hicri 66 yılında Hz. Hu-
seyin’in intikamı almak amacıyla Kufe’de isyan ettiğinde Hz. Ali’nin Havle bint 
Ca’fer isimli hanımından doğan oğlu Muhammed b. Hanefiyye’yi imam ve 
ilahi referanslı “Muntazar mehdi” diye tanıtmıştır. Başka bir ifade ile gaybete 
gidip daha sonra tekrar geri dönecek Mehdî inancının bazı Müslüman grup-
lar arasında gündeme gelmeye başlaması, Muhammed b. el-Hanefiyye’nin 
ölümünden sonra olmuştur. Muhammed b. el-Hanefiyye’nin konumunun bu 
duruma çok uygun olması, bazı Müslümanlar arasında böyle bir düşünceyi 
gündeme getirmiş ve onu, dönüşü beklenen Mehdî ilân etmişlerdir.11

9. İzmirli İsmail Hakkı, Mehdi Meselesi, Hikmet Yurdu, c:3,Temmuz-Aralık 2010, s. 339.
10. Yusuf Şevki Yavuz, “İslam İnancında Mehdi, Din ve Hayat,” İstanbul Müftülüğü Der-
gisi, sayı: 16, s. 68.
11. Cemil Hakyemez, “Mehdî Düşüncesinin İtikadîleşmesi Üzerine,” Gazi Üniversitesi
Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, c. III, sayı: 5, s. 128.
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İslam Mezhepleri tarihi kaynak eserlerine göre, Muhammed b. el-Hane-
fiyye’nin ölümünün ardından, Küseyyir b. Abdurrahman el-Huzaî ve Kümeyt 
b. Zeyd el-Esedî şöyle demişlerdi: “Muhammed b. el-Hanefiyye ölmemiştir, 
diridir. Mekke ile Medine arasında Radva dağındadır. Sağında aslan, so-
lunda kaplan, ortaya çıkıp kıyam edinceye kadar onu koruyacaklardır. O, 
Âl-i Muhammed’in Kaim’i ve Resulüllah’ın yeryüzünü doğruluk ve adaletle 
dolduracağını insanlara haber verip müjdelediği Mehdî’dir.12”

Hadislerde Mehdilik

Abdürrezak b. Hemmam El- Musannef 11 Rivayet

İbn Ebu Şeybe El –Musannef 16 Rivayet

Ahmed b. Hanbel El- Musned 12 Rivayet

İbn Mace Es-Sünen 7 Rivayet

Ebu Davud Es-Sünen 13 Rivayet

Tirmizi Es-Sünen 3 Rivayet

İbn Hibban Es-Sahih 7 Rivayet

Hakim en-Nisaburi El-Müstedrek 12 Rivayet

Görüldüğü gibi söz konusu 8 kaynakta Mehdi ile ilgili toplam 85 hadis 
bulunmaktadır.13

Öncelikle Mehdi ile ilgili hadislerin ‘sahih’ olarak toplandığını ifade eden 
iki kaynak kitapların sadece İbn Hibban’ın Sahih’i ile Hakim en-Nisaburi’nin 
el-Müstederek’i vardır. Şunuda belirtmek gerekir ki Mehdilik ile alakalı Ha-
disler Buhari ve Müslim’in eserlerinde bulunmamaktadır. Aslında bu Meh-
dilikle alakalı Hadislerin Buhari ve Müslim’de bulunmaması çok önemlidir. 
İbn Haldun ve İzmirli İsmail Hakkı’nın mehdilikle ilgili yaptığı eleştiriler ve 
tetkikler özellikle dikkat çekicidir.14

Mehdi ile ilgili hadislerin büyük çoğunluğunun zayıf veya uydurma oldu-
ğu görülmektedir. Bestevi’nin mehdi hadislerinden 42 merfu rivayetin zayıf 

12. Cemil Hakyemez, “Mehdî Düşüncesinin İtikadîleşmesi Üzerine,” Gazi Üniversitesi 
Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, c. III, sayı: 5, s. 128.
13. Ahmet Yücel, Mehdi Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı, Beklenen 
Kurtarıcı İnancı, KURAMER, s.141
14. Yücel, Mehdi Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı, Beklenen Kurtarıcı 
İnancı, s.264.
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ya da sadece 8 rivayetin sahih veya hasen olabileceğini söylemiştir.15 Yani 
Mehdi ile ilgili rivayetlerin Mütevatir olmaları bir yana sahih oldukları bile 
tartışmalıdır. 

Mehdilikle ilgili aktarılan hadisler meşkûk olduğu halde bu tür rivayetler 
kaynaklarımıza girmiştir. Bununla birlikte gerek modern dönem hadisçile-
rimizin gerekse kadim hadisçilerimizin ortak kanaati bu hadislerden ortak 
bir inanç oluşturulmayacağıdır.

Mehdi İnancı Bağlamında Oluşan Din Anlayışları ve Dindarlık

Metinler suskundur, dahası her metin kişinin, grubun, mezhebin, meş-
rebin, ideolojinin, kısaca sosyo-kültürel ve coğrafi yapıda oluşan ve bireyde 
içselleşen bakış açılarıyla anlam kazanır. Bu anlam kazanma sürecinde 
toplumda azınlık konumunda olmak, iktidardan rahatsızlık duymak, üst 
grup içinde iç grup oluşturmak, içe kapanmak, kötümser dünya görüşüne 
sahip olmak, birey olamamak, kitle (sürü) psikolojisi içinde davranmak gibi 
çok çeşitli psikososyal faktörler dini otorite ve söylemlerle meşrulaştırılması 
insanları mehdi inancını kabule hazır hale getirebilmektedir. 

Çoğu kere kutsal metinlerin ne dediği değil, ondan ne anlamlar çıkarıldı-
ğı daha önemli hale gelebilmektedir. Tarihsel ve sosyokültürel atmosfer bu 
süreçte her zaman etkilidir. Toplumların değişime ihtiyaç duydukları, sosyal 
yapıdan rahatsızlık duydukları dönemlerde mehdi hareketleri artmaktadır. 

Mehdi beklentisi genellikle tasavvufi dindarlık içinde daha yoğun olarak 
görülmektedir. Bununla birlikte kitabi unsurlarla sihri mitik unsurların iç içe 
girdiği halk dindarlığı içinde de mehdi inancının mevcudiyetini görmekteyiz. 

İnançlar sosyal yapıda kabul görmeye başlayınca kararlılık, süreklilik ve de-
ğişmeye direnç gösterir. Mehdi inancı içinde aynı şey geçerlidir. Burada İran ve 
Bizans dini kültürlerinin etkisi ile Yahudilik ve Hıristiyanlığın inanç öğretilerinin 
kılık değiştirerek bulaşması hususunun altını çizmek gerekir. İşte bu noktada 
mehdi inancını savunan dini grupların saf ve sahih din üzerinden değil saf ve 
sahih olmayan heterodoks bir dindarlık algısından beslendiği söylenebilir. 

Tarikat ve cemaatlerde şeyh ya da lider olarak ortaya çıkan kişiler çoğu 
kere meşruiyyetlerini ve kendilerine tabi olan kişileri harekete geçirebilme 

15. Yücel, Mehdi Hadislerinin Temel Hadis Kaynaklarındaki Anlamı, Beklenen Kurtarıcı
İnancı, s.264.



48  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

kabiliyetlerini mehdilik üzerinden yapmaktadırlar. Bunlar ya zımmen ya da 
alenen kendilerinin mehdi olduklarını ilan ederler. Böyle bir ilan yapmasalar 
bile mehdi beklentisi oluşturarak gruplarını sıkı ve canlı tutmak peşindedirler. 

Sonuç

İslami ve Kur’ani bir temeli olmayan mehdi inanç ve beklentisi başka 
kültürlerden İslam’a sızmıştır. Her din beraberinde getirdiği iman, ibadet 
e ahlak esasıyla mensuplarına sağlam bir dünya görüşü vermek ister. Aynı 
durum İslam için de ziyadesiyle geçerlidir. Bu bağlamda İslam dini pek çok 
hususu tahkim etmiş ve oralardan yabancı unsurların bünyesine girmesine 
müsaade etmek istememiştir. Tevhit ilkesi, vahiy ve ahiret inancı ile birlikte 
ibadetler ve ahlak esasları bu bağlamda dikkat çekicidir. Ancak anlaşıldığı 
kadarıyla mehdinin olmadığı konusundaki tahkimat çok sağlam olmamıştır. 
Bu nedenle zayıf tahkimatın olduğu yerden başka inançlar sızmıştır. Bize 
düşen bu alanları sağlam bilgi ve değerlendirmelerle kuvvetlendirmek ve 
halkı mehdi beklentisinden kurtarmaktır. Zira Kur’an’ı Kerim bireysel kur-
tuluş olmadan sosyal kurtuluşun olamayacağını, kişinin ancak çalıştığı ka-
darını elde edebileceğini söylemektedir. Tüm Müslümanlar evlerinin önünü 
ve içini temizleyerek inançlarını sağlam ve sahih bir temele dayandırma 
hususunda sorumludur. İlahiyatçılar da bu işte öncülük etmelidir. Bunun 
içinse önce ilahiyat öğrencilerinin kafalarını kiraya vermeden merdiven altı 
din eğitimden uzak durarak İslam’ı ve İslam tarihini ana kaynaklardan öğ-
renmeye gayret etmesi gerekir. Ancak bu yeterli değildir.  Psikoloji, sosyoloji, 
felsefe başta olmak üzere sosyal bilimlerde kendilerini geliştirmeli ve per-
geli sabit tutarak hüküm çıkarabilmeli, yorum yapabilmelidir.
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Özet 

73 fırka adıyla bilinen iftirak hadisi İslam toplumunda ayrılıkçı söylemin 
dayanak noktasını oluşturmaktadır. Sahihliği açısından ciddi tartışmalara 
neden olan hadisin birçok farklı metni bulunmasının yanında fırkaların ken-
di yorumları da mevcuttur. Her fırka kendisinin kurtuluşa eren fırka (fırka-i 
nâciye), diğerlerinin ise ehl-i bid’at olduğu kanaatinde… Sorun ise 72 fır-
kanın cehenneme gideceğini söyleyip onları tekfir etmek; kendi cemaatine 
de cenneti rezerve etmektedir. Fakat bilinmelidir ki cennet hiçbir cemaatin 
veya fırkanın tekelinde değil; cennete girebilmenin garantisi de bir cemaate 
aidiyet değildir. Bu çalışma iftirak hadisinin incelenmesi ve anlaşılmasına 
yönelik olup; hadisin mezhepler düzeyinde din anlayışımıza etkisini ortaya 
koymaya çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fırka, 73 Fırka Hadisi, Fırka-i Naciye, Ehl-i Bid’at, 
Tevhid, İftirak.
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Abstract

The iftiraq hadith which known as 73 sects hadith constitutes the ma-
instay of separatist discourse in the Islamic society. The hadith, which cau-
ses serious controversy on its soundness, has many different texts as well 
as their own interpretations. Each division believes that it will be group of 
salvation (al-firqa al-najiya) and others are deviants (al-firqa al-dalla)… The 
problem is saying that 72 divisions will go to Hell and reserving the para-
dise its own congregations. But it should be known that Paradise is not 
under the control of any sect or congregation; the guarantee of entrance 
the Paradise is not pertain of a congregation. The study is directed at the 
examination and understanding of the iftiraq hadith; here it will try to put 
impact of hadith on religious understanding in the level of sects.

Key Words: Division, 73 Sects Hadith, al-firqa al-najiya, al-firqa al-dalla, 
tawhid, iftiraq.

Giriş

Fırka kelimesi sözlükte “ayırmak, bölmek; açıklayıp hükme bağlamak” 
manalarına gelen fark kökünden isim olup insanlar arasından ayrılmış belli 
bir grup ve topluluğu ifade eder. Terim olarak, İslam fikir tarihinde kendile-
rine has siyasi düşünce veya itikadi telakkilere sahip bulunan gruplar için 
“siyasi akım” ve “itikâdi mezhep” anlamında kullanılmıştır.1 İslam ilimle-
rinde fırka kelimesi ayrılıkçı dini görüşünü ifade etmekte; nitekim 73 fırka 
hadisi de ayrılıkçı dini tutumu meşrulaştırmaktadır. Bu nedenle 73 fırka 
hadisi; kelam, hadis ve mezhepler tarihi alanlarında ayrılıkçı görüşlerin ve 
tartışmaların temelinde bulunmakta ve fırkalar sahip oldukları görüşlerle 
fırka-i nâciye olduklarını savunmaktadır.

Hadisin sahihliği çok tartışılagelmiştir ve bu hadisi âlimler üç farklı şekil-
de yorumlamışlardır. Birinci grup sahih olduğunu ve nedenlerini açıklamış, 
ikinci grup sahih olarak görmemiş, üçüncü grup ise hadisi hiç görmemeyi 
tercih etmiş ve hakkında söz söylememişler. Sahih olduğunu düşünenler 
ise metnin ne kadarının sahih olduğunu tartışmışlar; bununla da kalmayıp 
72 narda olan fırkayı belirlemek için bir taksimata girişmişler. Durum böyle 
olunca birçok alanda 73 fırka hadisi kullanılmaya başlanmış ve bu konuda 
her gün yeni çalışmalar ortaya çıkmıştır. İlk incelemem hadisin farklı riva-

1. Bekir Topaloğlu, “Fırka”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara 1996, c. XIII, s.35.
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yetlerinin incelenmesine yönelik olup sonrasında sıhhat durumlarına yöne-
lik inceleme yapmaya çalışacağım.

I. Rivayetlerin İncelenmesi2

1- Ümmetin Sadece Kaç Fırkaya Ayrılacağını Haber Veren Rivayet-
ler; bu tür rivayetler Sünen’lerde yer alır ve Yahudi-Hıristiyan dâhil olmak 
üzere ümmetin kaç fırkaya ayrılacağı hakkında ifadeler vardır. Tirmizi (v. 
279/892)’nin Sünen’indeki rivayet bu gruba örnektir:    

“Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar. Hıristiyanlar da bir o kadar fırka-
ya ayrıldılar. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır.”3

2- Bir Fırkanın Cennette, Diğerlerinin Narda Olacağını İfade Eden Ri-
vayetler; bu tür rivayetlerde narda olacak fırkanın da bulunduğu söylenir, 
fakat kaç fırkaya ayrılacağı rivayetler arasında çeşitlilik gösterir. Ahmed b. 
Hanbel (v.241/855)’in Müsned’inde yer alan rivayet 73 fırka adıyla andığı-
mız hadis üzerindeki algımızı değiştirir. Şöyle ki:

“Şüphesiz İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldılar. Siz de bu kadar fırkaya ayrı-
lacaksınız. Bir fırka hariç onların hepsi nardadır.”4

Bu rivayete baktığımızda nardaki fırka sayısının 71 olduğunu anlaya-
biliriz. Fakat böyle düşündüğümüzde hadis üzerine yapılan yorumlar ve 
nardaki fırkaları hesaplamaya yönelik çalışmalar neticesiz kalıyor. Çünkü 
hadisi sahih kabul eden âlimler fırkanın 73 olduğu varsayımı üzerinden 
hesaplamalarını yapmışlardır.

3- Cennette Olacak Fırkanın Belirleyici Kimliğini Açıklayan Rivayetler; 
bu gruptaki rivayetlerde ümmetin kaç fırkaya ayrılacağı değişmekle birlikte 
kurtulan fırkanın adı “cemaat” olarak belirtiliyor. Bu tür rivayetlere örnek 
olarak İbn Hanbel (v.241/855)’in Müsned’inde yer alan bir rivayeti göste-
rebiliriz:

   “Şüphesiz İsrailoğulları 71 fırkaya bölündüler. Bunların 70 fırkası he-
lak oldu, birisi kurtuldu. Muhakkak benim ümmetim de 72 fırkaya ayrıla-
caktır. Bunlardan 71’i helak olacak bir fırka ise kurtulacaktır. Dediler ki; 

2. Bu alandaki tasnif Prof. Dr. Mevlüt Özler’in “İslam Düşüncesinde 73 Fırka Anlayışı” 
adlı kitabından alınmıştır.
3. Et- Tirmizi, Kitabu’l- İman, bab no: 18, hadis no:2640.
4. İbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed, el- Müsned, İstanbul, 1402/1982, 3, 120.
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ey Allah’ın Resulü! Bu kurtulacak olan fırka hangisidir? Resulullah (s.a.s) 
buyurdu ki: Cemaattir, cemaattir.”5 

Bu rivayette de görüldüğü üzere Hz. Muhammed (s.a.s.) ümmetinin 72 fır-
kaya ayrılacağını belirtiyor bu da yaygın kullanımından farklı bir sayıyı ifade et-
mektedir. İbn Mace’den alıntıladığımız rivayet, bu türdeki en yaygın kullanımdır 
ki burada 73 fırka olarak belirtilmiş ve literatürümüze geçmiştir. Şöyle ki:

“Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Birisi Cennet’te, 70’i Cehennem’dedir. Hı-
ristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. 71’i Cehennem’de, birisi Cennet’tedir. Mu-
hammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, şüphesiz benim 
ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Birisi Cennet’te, 72’si Cehennem’de ola-
caktır. Denildi ki: Ey Allah’ın Resulü! Onlar kimlerdir? Buyurdu ki: Cemaattir.”6

4- Tüm Fırkaların Cennette, Sadece Birisinin Narda Olacağını Bildiren
Rivayetler; bu rivayetlerde ise cennette olan fırka sayısı fazlayken narda 
olan fırka bir tanedir. Bu rivayetlerden biri Makdisi (v. 356/ 966)’ye aittir 
fakat o rivayeti verirken isnad zincirini es geçtiği için güvenilirliğini zedele-
mektedir. Rivayet şöyledir; 

“Ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Bunlardan 72’si cennette, biri nardadır.”7

Bu rivayet konusunda benim naçizane görüşüm rivayetin kayda geçer-
ken yanlış alıntılandığı ya da anlaşıldığıdır; bu tür rivayetin sahih olması 
diğer tüm rivayetlerle çakışması anlamına gelir ki bu durumda kaynağının 
sağlam olması gerekir fakat isnad zincirinin belirtilmediğini yukarıda be-
lirtmiştik. Bu nedenle de bu rivayet; kaynağı, isnad zinciri, diğer rivayetlere 
ters düşmesi açısından bağlayıcı değildir.

II. Sahihliğinin İncelenmesi

İncelediğimiz rivayetlerdeki fırka sayılarının değiştiğini, ayrıca cennete 
girecek fırka sayısının bazı rivayetlerde 72’ye dahi yükseldiğini gözlemledik. 
Özellikle dördüncü gruptaki rivayetlerle ikinci ve üçüncü gruptaki rivayet-
ler birbirine taban tabana zıttırlar, fakat ben bu gruptaki rivayetin isnad 
açısından içinde bulunduğu durum ve yaygın kullanıma ters olması açısın-
dan dördüncü gruptaki rivayetleri elemeyi ve kategoriyi üçe indirmeyi dü-

5. İbn Hanbel, 3, 145.
6. İbn Mace, Kitabu’l Fiten, bab no: 17, hadis no: 3992.
7. Mevlüt Özler,  İslam Düşüncesinde 73 Fırka Anlayışı, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2010, s. 20.
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şündüm. Bu düşüncemde Makdisi’nin isnad zincirini vermemesi, Suyuti (v. 
911/1505), İbn Arak el- Kinani (v. 963/1555), Aliyyu’l Kari (v. 1014/1605), 
el- Acluni (v. 1162/ 1748) gibi hadis âlimlerinin sahih olmadığına dair görüş-
leri etkili olmuştur. İbn Hazm ise bu tür rivayetleri sahih görmemiş fakat ne 
kadarını sahih görmediğini de belirtmemiştir,8 bu nedenle görüşü biraz ha-
vada kalmaktadır. Bu nedenle M. Özler’in ulaştığı sonuç benim için de bağ-
layıcıdır, şöyle ki;“ Bizim dört ayrı grupta ele aldığımız hadislerin, dördüncü 
grupta yer alan rivayetlerinin sahih olmayıp, mevzu (uydurma) oldukları; ilk 
üç grupta kaydedilenlerin ise, özellikle üçüncü gruptakilere yönelik bir iki 
muhalif görüşün hilafına, sahih ve sağlam oldukları anlaşılmaktadır.”9 

İbn Mace’den alıntılanan rivayette önceki dinlerdeki durumun ortaya ko-
nulduğunu ve buna bağlı olarak son din olan İslam üzerinde de ayrılıkların 
devam edeceğine yönelik bir önsezinin sunulduğunu ifade edebiliriz. Fakat 
dikkat çekici unsur son Peygamber’in (s.a.v) ümmetinin daha fazla fırkaya 
ayrılacağı kısmıdır. Benim hadise dair incelemem narda olacağı varsayılan 
72 fırkayı belirlemeye yönelik olmayıp, nitekim Yahudi ve Hıristiyan âlimleri 
bile böyle bir çabaya ya da taksimata girişmemişler, ayrılıkçı tutumların tespi-
ti ve önlemenin gerekliliği üzerinedir. Ayrıca sadece bir fırkanın kurtulduğunu 
diğerlerinin de cehennemlik olduğunu ilan etmenin keyfiyeti de ayrı bir tartış-
ma konusudur ve cehennemlik olduğuna kani olduğumuz kişi ve grubun (!) 
da son nefeste imanla gitme ihtimali ve tövbe kapısının açık olduğu gerçeği 
de Kur’an-ı Kerim’de defalarca belirtilmiştir.10 Hal böyleyken bir kişinin cen-
netlik veya cehennemlik olduğuna nasıl karar verebilir; hatta fırkalar içerisin-
de kişileri topluca cehennemlik olarak niteleyebiliriz.

Hem sunni, hem şii kesimden, hem de diğer mezhep ve fırkalar tara-
fından geniş kitlelerce kabul gören 73 fırka hadisi, Kütüb-i Sitte’den el- 
Buhari (v.256/870) ve Müslim (v. 261/875)’in Sahih’leri ile el- Nesei’ (v. 
303/915)’nin Sünen’inde yer almamasına rağmen iftirak hadisi, hadis lite-
ratüründe yaygınlık kazanmış ve bir bütün olarak sahih olduğu genel kabul 

8. Muhammet Emin Eren, “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadi-
sinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:2 
(2014), s.74.
9.Mevlüt Özler,  İslam Düşüncesinde 73 Fırka Anlayışı, İstanbul, Rağbet Yayınları, 2010, s. 27.
10. Maide Suresi 5/74; Tevbe Suresi 27, 102, 104, 106; Hud Suresi 11/3, 90; Ta’ha 
Suresi 20/82; Kasas Suresi 28/67; Şura 42/25
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görmüştür.11Nitekim Malati (v. 377/987), Bağdadi (429/1037), İsfereyani 
(v. 471/1078), Şehristani (v. 548/1153), el- İci (v.756/1355) vb. âlimler 
tarafından kabul edilmekle kalmayıp nardaki 72 fırka da belirlenmiştir. Zik-
redilen kişilerin hepsi kendi dönemlerindeki mevcut fırka ve grupları dü-
şünmüş, fakat bu hadisin geçerliliği onlardan sonra da devam ettiği için 
sonradan ortaya çıkan fırkaların da hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca 
sayıyı denk getirebilme konusunda da ciddi sorunları olmuştur. Nitekim ana 
fırkaları hesapladıklarında 73’den az, tali kolları da katınca fazla olmuştur. 
Bu durum ise 73 sayısını diğer rivayetlerdeki farklılığa rağmen sahih kabul 
edenleri fazlasıyla uğraştırmıştır. Ne var ki; dinen böyle bir taksimata giriş-
menin, son nefesteki durumun bilinemeyeceği ve tövbe kapısının açık olu-
şunu ayetlerle kanıtlamıştık. Mantıken bu taksimatın olamayacağının kanıtı 
ise kişinin kendi dönemi ve öncesini sınıflandırabilmesi, sonrasında çıkan 
fırkaları doğal olarak bilememesidir. Ayrıca Sıffin savaşı (657) sonrası Ha-
rura’da toplananların oluşturduğu Haricilikle başlayan süreçten günümüze 
73 değil, 773’den fazla fırkanın ortaya çıkmış olabileceğini söyleyebiliriz.12

III. Hadis’in Din Anlayışımıza Etkisi

73 fırka hadisi;  Kaderiye’nin ümmetin Mecusileri olduğu13 Haricilerin 
okun yaydan çıktığı gibi dinden çıktığı14 şeklindeki hadislerle birlikte din an-
layışımızı etkilemiş, tekfir sorunuyla yeni bir boyut kazandırmıştır. Mezhepler 
düzeyinde geniş yankı bulan bu tür rivayetlere Gazali ve Eş’ari müsamahakâr 
davranırken, Bağdadi 72 fırkayı belirleyip bazı hususlarda İslam ümmetin-
den sayılamayacağını belirtmiştir. Gazali Faysalu’t-tefrika adlı eserinde, 73 
fırka hadisinin “Ümmetim yetmiş küsur fırkaya ayrılacaktır. Zındıklar hariç 
hepsi cennetliktir” rivayetini kullanmayı tercih etmiştir. O, narda olacak fır-
kaları hesaplamamış, fakat onun ifadeleri de bir kısım kişilerin cehennemlik 
olduğunu ve oradan kurtulma imkânlarının bulunmadığını söylemesi açısın-

11. Muhammet Emin Eren, “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadi-
sinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:2 
(2014), s. 65.
12. Hasan Onat, “İslam Ortak Paydasını Kaybetmiş Müslümanların Açmazı: Şii- Selefi 
Kutuplaşması”,  İlahiyat Akademi Dergisi ( Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), cilt 
1, sayı 1-2 (2015), s. 115.
13. Ebu Davud, Süne, 17; İbn Mace, Mukaddime, 10.
14.  Buhârî, Fezâilu’l-Kur‘an, 36, Menâkıb, 25, Edeb, 95, İstitâbe, 5, Tevhid, 23; Müslim, 
Zekat, 47; Tirmizî, Fiten, 22; Ebû Dâvûd, Sünne, 31; Nesâî, Tahrim, 26, Zekat, 79; İbn 
Mâce, Mukaddime, 12.
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dan şaşırtıcıdır. 15 Gazali’nin de içinde bulunduğu müsamahakâr kesim dahi 
tekfirden ve kimin ne kadar süre cehennemde kalacağı konusunda karar 
vermekten kendini alamamıştır. Aslında bu kesimin müsamahakârlığı sayı 
konusunda sıkı bir hesaplamaya girişmemeleri nedeniyledir, yoksa cennetlik 
ve cehennemlikleri belirlemede gayet cesurdurlar. 

İftirak hadisini gerekçeleriyle reddeden önemli bir isimden, Zeydi âlim 
İbn Matir (v. 1068/1658)’den söz etmemiz gerekir. Onun gerekçelerinden 
ilki haberin ahad olduğu bu nedenle usul oluşturamayacağıdır. Ona göre, 
kesinliği olmayan bu rivayetler metinler itibariyle de mubhem ve kapalıdır 
ve birtakım çelişkiler barındırmaktadır 16 Fakat onun en önemli eleştirisi 
tekfir üzerinedir ve ona göre, kimin cennetlik veya cehennemlik olduğu bi-
zim işimiz değildir ve bunu bilmek de mümkün değildir.17  

Aslında 73 fırka hadisinin en büyük etkisi fırka-i naciye anlayışı, be-
raberinde tekfir sorununu getirmesidir. Günümüz Müslümanları da dâhil 
mezhepleşmeyle gelen algının açmazı her topluluğun, cemaatin, tarikatın, 
mezhebin kendisini İslam’la özdeşleştirmesidir. Müslümanların tekfir me-
kanizmasını kolayca işletebilmesinin de, kolayca çatışmaya sürüklemesinin 
de bu algı biçimiyle irtibatlı olduğu açıkça görülmektedir.18

İslam ortak paydası iman noktasında tevhid, davranış noktasında “dos-
doğru olmak”tır.19 İslamiyet’te amaç,  İslam ortak paydası ile insanları tevhid 
eksenli birleştirmektir. Fakat iftirak hadisi ve benzeri hadislerin yanlış anla-
şılmasından doğan sonuç, cemaatin ipine sarılmayı önceleyip İslam ortak 
paydasını kaybetmek olmuştur. Bu durum ise hayırda yarışan ümmet yerine 

15. Kadir Gömbeyaz, “73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tas-
nifine Etkisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 14, sayı: 2 (2005) s. 151.
16. Muhammet Emin Eren, “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadi-
sinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:2 
(2014), s.78.
17.Muhammet Emin Eren, “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadi-
sinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:2 
(2014), s.79.
18. Hasan Onat, “İslam Ortak Paydasını Kaybetmiş Müslümanların Açmazı: Şii- Selefi 
Kutuplaşması”,  İlahiyat Akademi Dergisi ( Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), cilt 
1, sayı 1-2 (2015), s.112.
19.Hasan Onat, “İslam Ortak Paydasını Kaybetmiş Müslümanların Açmazı: Şii- Selefi Ku-
tuplaşması”,  İlahiyat Akademi Dergisi ( Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), cilt 1, 
sayı 1-2 (2015), s. 114.
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cenneti kendi gruplarına rezerve etmek için yarışan, diğer grupları ise yaptık-
ları taksimatlarla cehenneme yerleştiren bir Müslüman ümmetle bizi karşı 
karşıya getirdi. Watt’ın bu konudaki tespiti ise “Kendi dinî grubunun meziyet-
leri ile övünen bir Müslüman anlaşılabilir ama mezheplerin çokluğu hiç de 
övünülecek bir şey değildir. 73 fırka hakkındaki bu hadis, nasıl olup da Müs-
lümanlar arasında kabul edilegelmiştir? Belki de aşırı derecede mutaassıp 
bir grup, diğer yetmiş iki fırka Cehennem’e giderken kendilerinin kurtuluşa 
eren fırkaya mensup olduklarını iddia etmekle mutlu olmuştur” şeklinde ol-
muştur ve bence gayet doğru bir noktaya temas etmiştir.20

Diğer bir husus ise; her mezhep ya da fırka mensupları kendilerini hak yolun-
da görmüş ve takip etmişlerdir. Nitekim ehl-i sünnet tarafından mesafeli yakla-
şılan Mutezile’nin önde gelen isimlerinden Kâdı Abdülcebbâr (v.415/1025), fır-
ka-i nâciyeyi Mu‘tezile olarak yorumlamaya ve bunu delillendirmeye girişmiştir. 
Ona göre, 73 fırka hadislerinde kurtuluşa ereceği söylenen “Cemâat”, büyük 
çoğunluğu değil, sayıları az da olsa hakka isabet edenleri ifade etmektedir.21 Bu 
da hadis üzerine başka bir tartışmadır, çünkü hadiste de belirtildiği üzere 72’si 
cehennemde sadece bir tanesi cennette olacak deniliyor. Bu durumda azınlık 
olan fırkanın kurtuluşa ereceği sonucunu doğurabilir. Ehl-i sünnet dediğimiz 
kavram, içerisinde Eş’ari, Maturidi ve Ehl-i Hadis’i barındırıyor. Bu mezheplerin 
içindeki küçük grup ve fırkaları da sayarsak Müslümanlar arasında çoğunluğu 
oluşturduğunu fark edebiliriz. Bu temellendirmeye göre Kadı Abdülcebbar’ın 
söylediği daha mantıklı ve Mutezile fırka-i naciye olmaya daha yatkındır. Hadisi 
anlamadaki farklılığımız ve temellendirmelerimiz şimdiye kadar var olagelmiş 
Ehl-i Sünnet algısını Mutezile düzlemine kaydırmaya neden oldu. 

IV. 73 Sayısının Arap Dilindeki Durumu

Araplar tek rakamlı sayılarda 7, çift rakamlı sayılarda 70, yüz rakamıy-
la ifade olunan sayılarda ise 700 rakamını kesret, yani çokluktan kinaye 
anlamında kullanırlar. Bu durumda sayı hasr değil; çokluk ifade eder ve 
dolayısıyla anlatılmak istenen şeyin bu rakama ulaşıp ulaşmaması önemli 
olmaz22 Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim ve hadislerde geçen 7, 70 gibi sayılar 

20. Kadir Gömbeyaz, “73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tas-
nifine Etkisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 14, sayı: 2 (2005) s. 150.
21. Kâdı Abdülcebbâr, Fazlü’l-i’tizâl ve tabakâtü’l-Mu‘tezile, Tunus,1974, s. 186.
22. Mevlüt Özler,  İslam Düşüncesinde 73 Fırka Anlayışı, İstanbul, Rağbet Yayınları,
2010, s. 58.
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Arap dilinde kesret yani çokluktan kinaye anlamında kullanılmıştır. Bu tür 
kullanımlar gerçek anlamları dışında düşünülmeli ve sayıya takılıp verilen 
mesaj unutulmamalıdır. Birkaç örnekle bunu açıklamak gerekirse; “Onlar 
için ister bağışlanma dile, ister dileme (fark etmez.) Onlar için yetmiş kez 
bağışlanma dilesen de, Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah 
ve Resûlünü inkâr etmiş olmaları sebebiyledir. Allah, fasık topluluğu doğru 
yola iletmez.”23 Ayette 70 sayısı kullanılmış ve “ne kadar bağışlanma dilese-
niz de affetmem” anlamı çıkmaktadır. Hakka suresinin 30, 32. ayetlerinde 
de benzer kullanım görülmektedir. 

Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadiste de 70 sayısını kesret olarak 
görmekteyiz, şöyle ki; “Allah’a yemin olsun ki ben günde yetmiş defadan 
daha çok Allah’tan mağfiret isterim.”24 Hadiste Peygamberimiz’in Allah-u 
Teâlâ’dan günde 70’den fazla mağfiret istediğini görmüş oluyoruz, yani ke-
sin bir sayı verilmemiş. Belki hadiste kesin bir sayı verilmemesinin nedeni 
daha fazla mağfiret dilenmesinin önüne geçmemek içindir. Bazı hadisler-
den de yüz defa mağfiret istediğini öğreniyoruz. 25 Bu farklılık bize önemli 
olanın sayı değil mağfiret dilemenin gerekliliği ve ne kadar yapılırsa o kadar 
iyi olduğu mesajıdır. 

İncelediğimiz üzere ayet ve hadislerde belirtilen sayılar kesret ifade eder,  
dolayısıyla ele aldığımız hadisteki 73 sayısı da kesret ifade eden bir sayıdır. Bu 
hadiste odaklanmamız gereken 73’e ulaşıp fırkaları belirlemek olmamalı an-
lamına odaklanmak olmalı; zaten sayılarda rivayetten rivayete değişmektedir.

V. İftirak Hadisinin Anlaşılmasındaki Problematiklik

1- Tekfir algısı;  73 fırka hadisinin en problematik noktası “benim üm-
metim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Birisi Cennet’te, 72’si Cehennem’de 
olacaktır” ifadesindeki kendi fırkası dışındakilerin cehennemde olduğu 
inancına dayanan tekfir ifadesidir. Bu problem İslam ümmetinin 73 fırka-
ya ayrılmasından daha zor bir durumdur; çünkü istenildiği kadar ayrılıklar 
olsun herkes birbirinin görüşlerine saygılı olduğu müddetçe ayrılıklar çatış-
maya dönüşmez. İslamiyet’e girmenin koşulunu kelime-i şehadet getirmek 
ve kalbiyle inanmaktır; kişi Müslüman olduktan sonra ibadetlerini Allah için 

23. Tevbe Suresi 9/80
24. El- Buhari, Kitabu’d Daavat, bab no:3. 
25.Mevlüt Özler,  İslam Düşüncesinde 73 Fırka Anlayışı, İstanbul, Rağbet Yayınları, 2010, s. 60.
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yapar ve mükâfatını da O’ndan bekler. Bu durumda Allah ile kul arasında 
üçüncü bir olgunun varlığından söz edemeyiz ve kulun davranışları hakkın-
da hüküm de veremeyiz, nitekim gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.26 
Bu nedenle tekfir, Allah-u Teâlâ yerine hüküm vermek sayılır ki bu kimsenin 
haddine değildir. Ayrıca Allah tövbe kapısını açık bırakmışken biz nasıl bir 
kişiyi küfürle itham edebiliyoruz hem de bizim gibi düşünmediği için? Bu 
nedenle Ehl-i Sünnet’e mensup mütekellim ve fakihlerin büyük çoğunluğu-
nun tercihine göre Ehl-i Bid’at tekfir olunamaz.27     

 2- Cennete cemaatle gidilmesi algısı; hadiste ifade edilen kurtulan fırka 
olarak anılan “Cemaat” kavramı bir fırkayı toptan ifade edebilir mi? Yani bir 
kişi sırf Ehl-i Sünnete mensubiyeti ya da Şia’ya veyahut Mutezile’ye dâhil ol-
duğu için cenneti garantilemiş midir? Sorunuzun cevabı “evet”se ibadetleri 
yerine getirmenin gerekliliği, sorumluluk sahibi olma ve birey olma bilin-
cinin önemi yok mudur? Ayrıca bu biraz kolaycılık değil midir ya da çeliş-
ki; hem Peygamberimiz asabiyeti ve kabileciliği yıkmaya gelmişken? Diğer 
taraftan Ehl-i Sünnetin cennetlik olduğunu varsayalım, Şia’dan Allah’a ve 
Hz. Muhammed (s.a.v) başta olmak üzere Peygamberlere ve getirdiklerine 
inanan üstelik ibadetlerini Ehl-i Sünnet’e mensup kişiden daha düzenli ve 
eksiksiz yapan kişinin cehenneme gideceğine kim hükmedebilir? 

3- Cemaate ya da fırkaya mensup olma bilincinin Müslüman olma bilin-
cinin önüne geçmesi; sonuç olarak takım tutar gibi mezhep tutan fanatik 
cemaatçiler… Cemaatin dinleştirilme sebebini salt 73 fırka hadisine bağ-
layamasak da kurtuluşa eren fırka olarak kendini gören gruplar, bağlı ol-
dukları fırkaları kuran ilahi bir varlıkmış hissiyatıyla kayıtsız şartsız bağlılık 
gösteriyor, önlerine çıkan diğer fikirleri de küfürle ve sapkınlıkla suçluyorlar. 
Bu bağlılıkları nedeniyle 73 fırka hadisindeki fırka-i naciye olduklarını dü-
şünmeleri kolay görünüyor.

4- Müslümanların tevhid ortak paydasından kopuşları; İslam ortak payda-
sıyla inananları tevhid ekseninde birleştirmek ve hadisi tevhidi sağlama sade-
dinde incelemek gerekir. Hadisin Kur’an-ı Kerim’le çelişmesi mümkün olmaya-
cağına göre bu aşamada “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp 
parçalanmayın…”28 ayetini anlayıp bu minvalde hadisi anlamaya çalışmak 

26. Maide Suresi 5/97, Lokman  Suresi 31/34, Bakara Suresi 2/ 231, Neml Suresi 27/66.
27.Mevlüt Özler,  İslam Düşüncesinde 73 Fırka Anlayışı, İstanbul, Rağbet Yayınları, 2010, s. 91.
28. Al-i İmran Suresi 3/103.
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daha doğru bir yaklaşım olur. Ayet insanlar arasındaki çatışmaların olağan ol-
makla birlikte dikkat edilmesinin gerekli olduğunu “bölünüp parçalanmayın” 
ifadesiyle belirtmiştir. Ayrıca ayet, beraberliğin sağlanması “Hep birlikte Allah’ın 
ipine sarılmak” la olabileceğini belirtmiştir.  Bu açıdan bakıldığında hadiste işa-
ret edilen durum ve mesaj gayet açıktır; parçalanmaların derecesini kesret ifa-
desi olan 70’li sayılar üzerinden vermiştir. İkinci kısımdaki sadece bir fırkanın 
kurtuluşa erme durumu da, kurtuluşa eren fırkayı belirlemek ya da buna işaret 
etmek değil, tehlikenin boyutunu söyleyip insanların daha dikkatli davranması 
içindir, çünkü Peygamberimiz de dâhil Allah’ın bildirmediği sürece kimin cenne-
te kimin cehenneme gideceğini Allah’tan başkası bilemez. 

Sonuç

İftirak hadisinin farklı rivayetlerinin olmasının yanında yakın dönemde ya-
pılan çalışmalar hadisin sahih olduğunun kabulüne dayanmaktadır. Nitekim 
hadisi Al-i İmran 103. ayetle birlikte anlamaya çalıştığımızda ve sayıyı da Arap 
belagatindeki kesret ifadesi olarak düşündüğümüzde ümmet içerisinde ay-
rışmaya dikkat edilmesi, birlik olunmasına dair bir çağrı net şekilde anlaşılır 
ve bu nedenle sahihtir. Bu açıdan hadisi tekrar ele alırsak; son ümmet olan 
Muhammed (s.a.v) ümmeti, önceki ümmetlerde olduğu gibi ayrıldılar fakat 
onlardan daha fazla parçaya… Bu ayrılıklardan korunmanın tek yolu ise Al-
lah’ın ve Peygamber’in yolundan ayrılmamak, çünkü sadece Allah’ın yolun-
dan gidenler kurtuluşa erebilir. Son ümmete bu açıdan bir uyarı ve dikkatli 
olunmasına dair tembih vardır. Tembih edilen tüm ümmettir ve bireylerin te-
ker teker sorumluluklarının bilincinde olarak Allah’ın ipine sarılması isteniyor.  
Hadisi bu şekilde anladığımızda ne tekfir sorunu gündeme gelir, ne de âlimler 
73 sayısını tamamlamak için bir uğraş verir. Hadis üzerine tartışılması gere-
ken sahihliği olmamalı, hadisi anlamamızdaki sahihlik olmalıdır.
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GİRİŞ

Oryantalizm bilim dalı olmanın yanı sıra, siyasî bir ideoloji ya da ideo-
lojik bir dünya görüşü olarak değerlendirilmektedir. Bu ideolojik olgunun 
temelinde “biz-öteki” ikiliği bulunmakta “Biz” kavramını Batı, “öteki”ni ise 
Doğu oluşturmaktadır. Bu durumda oryantalizm, kendini Batı denilen bir 
siyasî-kültürel oluşuma ait hisseden birinin Doğu olarak tanımladığı olu-
şumun unsurları hakkında söz söylemesidir.1 Bu konuşma genel itibari ile 
Doğu’nun dini unsurlarını kapsamaktadır. Yani Batı, Doğu’nun din anlayış-
larını etkilemek hususunda bir bilim dalına sahiptir. Sahip olduğu bu bilim 
dalında yetiştirdiği bilim adamları Doğu’nun din anlayışlarını zaman zaman 

1. Seyfullah Kara, “Hz. Peygambere Karşı Oryantalist Bakış ve Bu Bakışın Kırılmasında
Metodolojik Yaklaşımın Önemi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum,
2005, Sayı.23, s.156.
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tahrif etmesinin yanı sıra, farklı bir bakış, yeni bir anlayış biçimi de kazan-
dırabilmektedir. 

Oryantalizm tarihi, neredeyse Doğu ile Batı’nın varlığı kadar eskidir. Bu 
tarihsel süreç, oryantalizme bugün tanıdığımız çeşitli biçim ve özelliklerini 
kazandırmıştır. Gelişim süreci içinde oryantalizm ele alındığında, bir yanıyla 
Doğu’nun Batı tarafından incelenmesi anlamına gelirken, öte yanıyla da 
Batı’nın kendi bilincine varmasının en önemli aracı olarak gözükmektedir. 
Doğu yoksa Batı da yoktur ve Doğu, Batı’nın en mükemmel ötekisidir.2

Tarihin seyri incelendiğinde “öteki”, “biz” ayrımında “öteki” içerisinde 
birtakım bilim adamları -ki onlar müsteşrik veya oryantalist olarak adlandı-
rılır- subjektif çıkarımlarda bulunarak birtakım sebeplerle İslam adına tah-
rif amaçlı eserler üretmişler, dolaylı olarak Müslümanları olumsuz yönde 
etkilemişlerdir. Bazıları da ilmi çalışmalarında objektif yaklaşmayı tercih 
etmişler, düşüncelerinin etkisinden eserlerini uzak tutmak istemişlerdir. Bu 
ikinci görüşü benimseyen müsteşrikler, tam manasıyla başarılı olamasalar 
dahi, İslam ve Müslümanlar adına katkı sağlayacak eserlerin oluşmasına 
vesile olmuşlardır. 

Montgomery Watt’ın, oryantalistler arasında objektif çıkarımlarda bu-
lunmak isteyen, ilim adamına yakışır metod sergilemeye gayret eden biri 
olduğu söylenebilir. Bu çalışmada hayatının bir kısmına değindikten sonra 
onun oryantalist geleneğe olan etkisinden kısaca bahsedilecek, sonrasın-
da onun İslam geleneğine ve din anlayışlarındaki farklılaşmaların oluşma-
sına etkisi ele alınacaktır. İslam geleneğine olan etkisi, sempozyum bildiri-
sinin sınırları dolayısıyla; 

Watt’ın Hz. Muhammed ve İslam tarihine yaklaşımı, İslam’da tarihselci 
düşüncenin oluşumuna etkisi, 

Watt ve Vahiy,  

Watt’ın Diyalog yaklaşımı, başlıkları altında sınırlandırılıp incelenecektir.

Şunu söylemek gerekir ki Watt, sahip olduğu düşünceler ve eserleri iti-
bari ile, İslam dünyası tarafından gereğince tanınmamış, eserleri üzerine 
yeteri kadar ilmi çalışma yapılmamıştır. Müsteşrik olmasına rağmen İslam 

2. Yücel Bulut, “Oryantalizm, Seyyahlar ve Batı’nın Doğu İmgesi”, Din ve Hayat Dergisi,
İstanbul, 2009, sayı 2, s.65.
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üzerine yaptığı yorumlarda İslam’ı ötekileştiren bir anlayış ile ele almak ye-
rine onun mesajını ve Hz. Muhammed’in dini kişiliğini mutedil olarak ele 
alma yöntemini tercih etmiş gibi görünmektedir. 

WATT’IN KISA HAYATI

14 Mart 1909’da İskoçya’nın Fife bölgesinin Ceres köyünde doğmuş, 
çocukluk ve ilk gençlik yıllarını oldukça dindar bir çevrede Birleşik Özgür ki-
lise ile İskoç Episkopal kilisesinin faaliyetlerine katılarak geçirmiştir. 1934-
1938 yılları arasında Edinburgh üniversitesi Ahlâk Felsefesi Bölümü’nde 
asistanlık yaptığı sırada hazırladığı doktora tezi reddedildiği gibi tezini tek-
rar gözden geçirmek için kendisine zaman dahi tanınmamıştır.3 Annesinin 
ölmesi üzerine Eylül 1937’de evine Ahmedîliğe mensup Pakistanlı Müslü-
man bir öğrenciyi kirasına ortak olması amacıyla almış ve aralarında sık 
sık dinî tartışmalar cereyan etmiştir. İslâm ile ilgilenmeye bu dönemde 
başladığını söyleyen Watt, bu sıralarda Kudüs’teki Anglikan piskoposunun 
İslâm üzerine araştırmalar yapacak birini aradığını duymuş ve bu işe kabul 
edilmiştir. Bu göreve hazırlığın bir parçası olarak da Oxford Üniversitesi’nde 
hızlandırılmış teoloji kursları alıp rahip olmuş ve 1943-1946 yılları arasında 
bu görevde çalışmıştır4. Bu görevini sürdürürken Arapça öğrenmeye baş-
lamış ve aynı yıl Edinburgh Üniversitesi’nde “Free Will and Predestination 
in Early İslam” başlıklı teziyle doktor unvanını almıştır. 1964’te profesör 
olunca Arap ve İslâm Araştırmaları Kürsüsü başkanlığına tayin edilmiştir. 
Üniversitedeki görevi süresince papazlık görevine de devam etmiştir. Watt, 
emekli olduktan sonra Hamilton Gibb’in “Üst seviyede popülarizasyon” de-
diği tarzda eserler vermiştir. Dinine bağlı bir oryantalist olarak Hristiyanlıkla 
İslam dünyasındaki gelişmelerin değerlendirilmesi yönünde çalışmalar ya-
pan Watt, 24 Ekim 2006 tarihinde Edinburgh’ta öldü. William Montgomery 
Watt, bazı ilmi toplantılar vesilesiyle Türkiye’ye de gelmiş 1976’da düzen-
lenen I. Sîret Kongresi ile 1985’teki I. Din Bilimleri Kongresi’ne katılmıştır. 
Bir süre İngiliz Oryantalistleri Derneği’nin başkanlığını yapan Watt, pek çok 
kitap yayınlamış, öğrencileri ve kitapları ile de İslâm dünyasında ve özellikle 
Türkiye’deki fikrî çalışmalarda etkili olmuştur. 5 

3. Tahsin Görgün, “Watt, William Montgomery”, DİA, İstanbul 2013, Cilt 43, s.149.
4. Dilek Çalışkan, “Vefeyat, William Montgomery Watt”, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2007, 
Cilt 5, sayı 2, s. 217-218.
5. Tahsin Görgün, “Watt, William Montgomery”, s.149.
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Watt’ın ilmi hayatını iki dönem olarak incelemek mümkündür. 1980’li 
yılların başına kadar gelen hayatının birinci döneminde özelde Hristiyanlığı, 
genelde dinî olanı, dolayısıyla İslam’ı (tarihsel bir araç olarak kullanarak) 
o devirde etkin olan materyalizmin çeşitli formlarına ve bilhassa materya-
lizme karşı savunmuştur. Hayatının ikinci döneminde ise İslam ve Müslü-
manları artık din savunmasında bir müttefik olarak görmekten ziyade Hris-
tiyanlığın rakibi kabul edip eleştirmiştir. Öyleki Müslümanların, Müslüman
olarak diğer insanlar ile barış içinde yaşayamayacağı, bunu başarabilmeleri
için dinlerinin ve inançlarının en azından bir kısmını değiştirmeleri gerekti-
ğini, Müslümanların İslam’ı son ve hak din olarak kabul etmelerinin dünya
barışını tehdit ettiğini söylemekte, bu bağlamda dolaylı olarak İslamofobi-
nin de taşıyıcıları arasına katılmaktadır.6

Üslubu ve eserleri incelendiğinde Watt, pek çok alanda görüşler öne 
süren ve fikir üreten bir düşünce adamı profili çizmiştir. Nitekim İslam’la 
ilgili çalışmaları da İslamî ilimlerin hemen hepsini ilgilendiren çok geniş bir 
yelpazeyi içine almaktadır. Watt’ın daha çok tefsir alanında güçlü olduğu 
belirtilmekle birlikte, tasavvuf, İslam hukuku, İslam ve orta çağ felsefesi, İs-
lam ile Hıristiyanlık arasındaki ilişkiler, Arap dünyası tarihi ve Arap edebiyatı 
gibi çeşitli konularda da çok sayıda eseri ve makalesi mevcuttur.7

ORYANTALİST GELENEĞE ETKİSİ

XVIII. yüzyıl Avrupa’da Aydınlanma hareketinin, düşünce ve insan aklını
yüceltip, dinsel dogmaları reddeden bir anlayış doğurması ve geleneğe kar-
şı akla büyük önem atfetmesi, diğer bilimlerde olduğu gibi tarih biliminde 
de edebî eser ve metin tenkidine dayalı, objektif gerçekleri aramaya yönelik 
yeni bir tarih metodunun gelişmesini sağladı. XIX. yüzyılda daha çok tarihi 
zeminde kalarak yapılan bilimsel araştırmalara karşı, eleştirel bir yaklaşım 
tarzının benimsenmesi, XX. yüzyılda İslam tarihi ve Hz. Muhammed hakkın-
da bazı objektif ve art niyetten arınmış sayılabilecek çalışmaların beslenip 
gelişmesine imkân verdi. Bu araştırmalarda oryantalistler, değişik yönle-
ri ile ele aldıkları İslam tarihi ve Hz. Muhammed hakkında, genel olarak 
iki farklı yaklaşım sergilemektedirler. Bunlardan birincisi, Peygamber’i dini 
kimliğinden soyutlayarak sosyal bir reformcu olarak gösteren indirgemeci 
bakış açısı; diğeri ise, İslam tarihini ve Hz. Peygamberi tarihi bir vakıa olarak 

6. Tahsin Görgün, “Watt, William Montgomery”, s.150-151.
7. Dilek Çalışkan, “Vefeyat”, s.219.
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gören fenomolojik bakış açısıdır.8

Birinci bakış açısı, Hz. Peygamber’in nübüvvetini yani vahiy aldığını inkâr 
eden ve Kur’an’ın bir insan sözü olduğunu ifade eden bakış açısıdır. Dolayı-
sı ile bunlar, İslam dininin kurucusu olan Hz. Muhammed’in misyonunu se-
küler bir temele dayandırmaktadırlar. Hollandalı oryantalist Reinhart Dozy 
ve İtalyalı Leone Caetani bu gruba örnek araştırmacılardandır. İkinci bakış 
açısında, yani İslam tarihini ve Hz. Peygamberi tarihi bir vakıa olarak gö-
ren fenomolojik bakışta, araştırmacı, Hz. Muhammed’in dini kimliğini kabul 
eder ve Müslümanların algıladığı şekilde incelemeye çalışır. Her ne kadar 
her iki bakış açısında da araştırmacının ön kabulleri, onun objektifliğini et-
kilemekte ise de ikinci yaklaşımın daha objektif olduğu açıktır. Bu bakış 
açısının en önemli temsilcisi ise William Montgomery Watt’dır. Hz. Peygam-
ber’in dini kimliği ile Kur’an ve İslam tarihinin oluşumu hakkında önceki 
teori ve iddialardan nispeten farklı görüşler onun tarafından geliştirilmiştir.9

Diğer oryantalistlerin görüş ve iddialarının aksine Watt’ın geliştirdiği bu 
yöntemin temel özelliği, Hz. Peygamber’in dini kimliğini inkâr etmemesi ve 
O’nun dini samimiyetine inanmasıdır. Zira o Hz. Peygamber’i, dış faktörler-
den etkilenerek dinî reaksiyon gösteren biri olarak değil; bilakis, sosyal bir 
ortama dinî reaksiyon gösteren biri olarak görür. Bu amaçla Watt, dönemin 
Mekke’sindeki sosyal yapıyı sosyolojik ve psikolojik açıdan tahlil ederek Hz. 
Peygamber’in bu sosyal yapıyla uyuşan söylemleri nasıl geliştirdiğini irdeler.10

Watt, bazı Avrupalıların, “Muhammed, duruma göre Kur’an’ı değiş-
tirdi” şeklindeki kanaatlerine itibar edilmemesini tavsiye etmektedir. 
Ona göre, “Muhammed’in Kur’an’ı değiştirmesi diye bir şey söz konusu 
olamaz.”11Ayrıca Watt, tarih çalışmalarında tarafsızlık iddiasını reddedip, 
tek tanrıya inanan bir kişi olarak yazdığını ve bunun da bir eksiklik olduğunu 
vurgular. Ayrıca Hristiyan bir kimsenin Hristiyanlık, İslam ile temas halinde 
olduğu sürece Hz. Muhammed ile ilgili teolojik bir takım tavır benimsemek 

8. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “William Montgomery Watt ve İlk Devir İslam Tarihine Tarih-
selci Bakış”, İslami İlimler Dergisi, Yıl 3, Sayı 2, s.34-36.
9. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “William Montgomery Watt ve İlk Devir İslam Tarihine Tarih-
selci Bakış”, s.36.
10. Özcan Hıdır, “Batı’da Hz. Muhammed İmajı”, Diyanet İlmi Dergi, 2003, Ankara, 
s.300-301.
11. Mehmet Aydın, “Kitap Tanıtımı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1973, 
cilt 21, sayı 1, s.417.
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zorunda olduğunu fakat kendisinin İslam tarihine yaklaşımında böyle bir 
tavır benimsemediğini belirtir. Yine Watt, batı tarih ilminin ilkelerine bağlı 
kaldığını ancak İslam’ın temel akidesinin reddine yol açacak kelimeler sarf 
etmekten kaçındığını söyler.12  Watt’ın bu görüşlerinin, diğer oryantalistlerin 
çıkarım ve teorilerinin tam tersi mahiyette yöntem uygulamanın mümkün 
olduğu gibi anlayışlarının gelişmesine ve sonraki oryantalistlerin İslam’ı 
daha objektif değerlendirmelerine yol açtığını söylemek mümkündür.

2- İSLAM GELENEĞİNE ETKİSİ

Watt’ın İslam geleneğine olan etkisini yukarıda belirtilen üç başlık altın-
da ele alacağız. Ancak Watt hakkında, öncelikle İslam bilginleri tarafından 
yapılmış yorumların bir kısmını paylaşmanın da faydalı olacağını düşündük.

İslam dünyasında oryantalistler ve çalışmalarına karşı genel olarak 
olumsuz bir tavır takınılmasına rağmen, Watt ve üslubu, İslam dünyasın-
daki ilgili alim ve araştırmacılardan yankı bulmuştur. Ahmed Zeki Yemanî, 
Watt’ın Islam and Christianity Today adlı eserinin takdiminde Watt’ı İngiliz 
ve genel olarak İslam hakkında İngilizce eser kaleme alan yazarlar içeri-
sinde farklı bir yere koyarak şöyle demektedir: “Profesör Watt, Batı man-
talitesini, uzun süre Batı dünyasını etkisi altına alan Orta Çağ yazarlarının 
İslam düşmanlığı ve ön yargılarından kurtarmak için çok şey yapmıştır. Uz-
laşmanın zor olduğu bazı meselelerde uzlaşmacı bir tavır takınmanın ver-
diği fenomenolojik zorluklara rağmen o, İslam karşısında dar kafalılıktan 
kurtulmuş ve açık görüşlülüğün zirvesine ulaşmayı başarmıştır.” Yemanî’ye 
göre Watt, en ileri seviyedeki objektifliğin özlemini çekmekte ve bunu da 
bazı yazılarında bizzat göstermektedir. Pakistan’ın çağımızdaki önde gelen 
mütefekkirlerinden Hurşid Ahmed de Watt’ı, Batı’da yapılmakta olan araş-
tırmaların, İslam’a bakışındaki menfî tavrını değiştirme gayretinde olan biri 
olarak sunmakta ve onu hisleriyle hareket etmeyen ve Müslümanlara karşı 
sempatik bir kimse diye tarif etmektedir.13 

İmaduddin Halil ise, Watt’ın görüş ve düşüncelerini değerlendirdiği ça-
lışmasında şöyle demektedir: “Montgomery Watt, gücünün yettiğince çağ-
daşları ve seleflerinin düştüğü hatalara düşmeyen yeni bir araştırmacı ol-

12. William Montgomery Watt, “Hz. Muhammed Mekke’de”, çev. Süleyman Kalkan, İs-
tanbul, Kuramer, 2016, s.17.
13. Özcan Hıdır, “Batı’da Hz. Muhammed İmajı”, s.303.
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duğunu göstermeye çalışır. Üstelik o, çağdaşlarından daha önce kimsenin 
atmadığı bir adım atar, gaybî gerçekler ve siyerin olayları ve hakikatlerine 
karşı biraz saygılı olmaya gayret eder”.14 Bu genel çerçevenin ardından 
Watt’ın temel görüşlerinin daha detaylı ele alınması faydalı olacaktır.

A- Watt’ın Hz. Muhammed ve İslam Tarihine Yaklaşımı, İslam’da Tarih-
selci Düşüncenin Oluşumuna Etkisi

Batı’daki rasyonel felsefî gelenek, onlara kendi kazanımlarına eleştirel 
bakabilme imkânı sağlamıştır. Elisabeth Özdalga’ya göre ise İslam düşünce 
sisteminin buna tekabül eden herhangi bir bakış açısından yoksunluğunu 
Watt, önemli bir eksiklik olarak görür ve şayet İslam dünyası bu eksikliği 
gideremeyecek olursa günümüzün itiraz ve sorunlarını görüp onlara karşılık 
veremeyeceğini savunur. Watt, gelenekçi İslam tarihi anlayışı ile modem 
Batı’nın tarih anlayışı arasındaki uyuşmazlığın, muhtemelen günümüz Müs-
lümanları ve Hıristiyanları arasında ortak anlayışın oluşumuna mâni olan 
en ciddi engellerden biri olduğu kanaatini taşır.15

Watt, İslam tarihinin kaynakları arasında ilk olarak Kur’an-ı Kerim’i ele 
alır. Ancak ona göre, Kur’an’ın kronolojik tespiti çok zordur ve sonuç olarak 
ortaya çıkan sıralamanın kesinliği şüphelidir. Dolayısıyla Kur’an’ın temel kay-
nak olması hususu problemdir. İkinci olarak tarih ile ilgili İbn Hişam, Taberî, 
Vakidî, İbn Sa’d gibi Müslüman tarihçilerin yazdığı eserler onun tarafından 
öne çıkarılır. Hadislerin de İslam tarihi alanında her ne kadar asıl anlamda 
tarihi bir kaynak olmasalar dahi, azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğini 
belirterek içerdiği bilgiler neticesinde önemli bir delil olduğunu vurgular. 16

Watt, tarihselci yaklaşım benimsemesinin bir sonucu olarak, Hz. Mu-
hammed çevresinde gelişen İslam dininin arka planında birtakım unsurlar 
gerektiğini, böylece yeni dinin daha hızlı şekilde yükselmesini sağladığını 
belirtmiştir. Bu unsurların başında ekonomik yapıya dikkat çeker. O, Mek-
ke’nin coğrafi unsurunun sıkıntılı olması vb. sebeplerden hareketle döne-
min Araplarının hayvancılıktan, ticarete kaydığını, ticaretin de bölgenin yer-

14. İmaduddin Halil, “Müsteşrikler ve Siyer-i Nebi”, çev: Nurullah Agitoğlu, Şırnak Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, cilt: IV, sayı: 8, s.167.
15. Elisabeth Özdalga. “Modem Bir Haçlının Kusurlan: Montgomeıy Watt Ve İslam’ı Entel-
lektüelizmle Fethetmenin Zorluklan», (çev. Yasin Aktay). Tezkire. Vadi Yayını, Sayı 11-12, 
Aralık 1997, s. 24.
16. William Montgomery Watt, “Hz. Muhammed Mekke’de” s.18-21.
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leşim yeri olmasında büyük bir etken olduğunu, Arapların artık yerleşik bir 
düzene geçmeye başladığını ve bütün bu gelişmelerin ise 610 yılına kadar 
sürecek olan yarım asırlık bir değişim olduğunu vurgular. 17

Watt’a göre, İslam’da tarihsel bir bakış açısının eksikliği erken dönemlere 
kadar gider. Ona göre tarihe karşı bu kayıtsızlık İslam’ın üzerinde yapılandığı 
Arap kültürünün bir özelliğiydi. Bir örnek olarak: Watt hırsızlık cezası olarak 
ellerin kesilmesiyle zina cezası olarak taşlama konuşundaki çokça tartışılan 
hukuk kurallarına18 işaret eder. Ona göre kısas mantığına dayalı ceza, Arap-
Bedevi kabileleri gibi ilkel toplumlarda amacına hizmet etmiş olabilir, fakat 
bunlar kesinlikle modern bir siyasi bağlama uymaz. Geleneksel toplumda 
merkezi otorite zayıftı ve her kabile veya yerel grup düzeni kendi adına ve 
kendisi için korumak zorundaydı ki, bu da kısası zorunlu kılıyordu. Oysa mo-
dern bir toplumda bu durum böyle değildir. Modern siyası gücün etkiniği “özel 
kısas”a dayanan cezalandırmayı gereksiz kılar. Watt bu tür cezalandırmaları 
ahlak dışı olduklarından değil anakronistik olduklarından dolayı suçlar.19

Watt’a göre ekonomik faktörler tarihte önemli rol oynamaktadır. Bir top-
lumun ekonomik çevresi, dini anlayışları dâhil, toplumun genelini etkiler. 
Dahası ekonomik değişim ile dini değişim arasındaki ilişki basit bir bağ 
değil, nedensel bir ilişkidir. Watt, Mekke’de ticari yoğunluğun artış nede-
nini, büyük ölçüde insanların zarar görme korkusu olmaksızın gelebileceği 
mabet olan Kâbe’nin orada bulunmasına bağlamaktadır. Keza o, Mekke 
şehrinin büyümesini, Bizans ile Persler arasındaki savaşlardan dolayı Irak 
ticaret kervan yolunun güvensizliğine bağlar. Ona göre Mekkeliler bu fırsatı 
iyi değerlendirdiler ve Batı Arabistan’ı bir ticaret merkezi haline getirdiler. 
Böylece Mekke, Hz. Muhammed zamanında yalnızca küçük bir ticaret şehri 
değil, karmaşık finans işlemlerinin yapıldığı gelişmiş ve modem bir finans 
merkezine dönüştü.20

İslam’ın ilk ortaya çıkışı ile bu ekonomik değişim arasındaki bağlantıyı 
göstermek için Watt, Mekke’deki geleneksel göçebe sosyal sisteminin tica-

17. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “İlk Devir İslam Tarihine Tarihselci Bakış”, s.40-41.
18. Watt’a göre, Kur’an’da hırsızlık durumunda ellerin kesilmesine ilişkin delil olmak-
la birlikte zina durumunda taşlamaya dair bir işaret yoktur. İkincisi, Şeriata Muham-
med’den iki kuşak sonra eklenmiştir.
19. Elisabeth Özdalga, “Modem Bir Haçlının Kusurlan” s.24-25.
20. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “İlk Devir İslam Tarihine Tarihselci Bakış”, s.40-41.
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ri ekonomiye dayanan sistemle bir anlamda modifiye edilmesini, toplumun 
yaşamında etkili bir değişim olarak öne çıkarır. Watt’a göre bu değişimin, 
kabile dayanışmasındaki birlikteliğin yok olmasına yol açtığı çok açıktır. Bu 
olay, özellikle serveti elinde bulunduran toplumun zengin ve güçlü tüccarla-
rı arasında bireyselciliğin gelişmesine sebep olmuştur. Cesaret, kahraman-
lık, zayıfları himaye gibi meziyetlerin büyük erdem sayıldığı çölün geleneksel 
ahlaki yaşamının aksine, VII. yüzyılda artık Mekke toplumu güç ve zenginli-
ğin toplandığı bir merkez halini almıştır. Zengin tüccarlar paranın desteğiyle 
her şeyi halledebilir hale gelmiştir.

Bu servet düşkünlüğü ve buna bağlı olarak bireysel tutumların yaygınlaş-
ması toplumdaki dul, yetim ve diğer zayıf insanların korunması gibi gelenek-
sel görevlerin ihmal edilmesine yol açtı. Bu değişiklikler topumun dengesini 
bozmuş halk, yeni ticari toplumun talepleri ile yavaş yavaş azalan kabile ya-
şamının gerekleri arasındaki tezatlık ile mücadele etmeye çalışıyordu. Buna 
rağmen Mekkeliler, kan davası veya kabileye sadakat gibi çöldeki göçebe 
yaşamına uygun sosyal tutum ve davranışlarını korudular. İslam’ın ortaya 
çıkışı sırasında Mekkelilerin durumu göçebe görünüm ve tutumlarıyla, yeni 
ekonomik oluşum arasında zıtlık ve çelişkilerin bulunduğu bir durumdaydı. 21

Watt’a göre, genç ve yeni İslam, hedefsiz bir güruh veya ayak takımının 
bir hareketi değildi. O, Hz. Muhammed tarafından başlatılan dini hareketin 
amacının, özellikle Mekke’nin ticari hayatında önemli yeri olan, aşırı zengin 
kesimin tekelleşmesini önlemeye yönelik bir durum olduğu görüşündedir. 
Watt, ilk dönemlerdeki bazı sosyal olaylarda da ticari izlenimlerin etkisini 
gözlemlemektedir. Örneğin bir grup Müslümanın Habeşistan’a gizlice göç 
etmesini yalnızca zulümden kaçmak olarak değerlendiremeyiz, demekte-
dir. Eğer öyle olsaydı, Mekke’de İslam tek din olunca ve zulüm ortadan kalk-
tığında, gruptan geri dönmeleri istendiğinde niçin dönmemişlerdir? Watt, 
şu sonuca varır: Habeşistan’a bir gurubun gönderilmesi, zengin tüccarların 
ticari tekellerini kırmaya yönelik bir istek niteliğindedir. Keza Hz. Muham-
med’in Taif’e gitmesi ve son hicret de böyledir.

Benzer bir şekilde Watt, Kureyş’in Haşimileri boykotunu da ticari faizler-
le grup ihtilafının körüklenmesi gibi görür. Zengin tüccarlar kendi pozisyon-
larını güçlendirmek ve kendi işlerini bozmaya yönelik çabalara karşı tepki 

21. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “İlk Devir İslam Tarihine Tarihselci Bakış”, s.41.
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niyetine boykotu alet olarak kullandılar. Watt, bütün Haşimi ailesinin hatta 
onlardan bazılarının Hz. Muhammed’in dini coşkusunu paylaşmamaları-
na rağmen üç yıl boyunca boykot edilmesini buna kanıt olarak gösterir.22 
Watt’ın bu yorumları İslam tarihinin oluşumunu sosyo-ekonomik teorilere 
dayandıran, tarihselci yaklaşımını çıkarımlarında yoğun bir şekilde kulla-
nan, Hz. Muhammed ve ona tabii olanların davranışlarını tetikleyen manevi 
boyutun etkisini çıkarımlarında ihmal eden bir oryantalist profili çizmekte-
dir. Ayrıntılı değerlendirmeyi son bölümde yapmak üzere, şimdi vahiy anla-
yışına değineceğiz.

B- WATT ve VAHİY

Sözlükte, gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, îmâ ve işaret etmek, 
seslenmek, fısıldamak manalarına gelen vahiy, dini bir terim olarak, “Al-
lah’ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirmesidir.”23 Watt 
da vahyi şu şekilde tanımlamaktadır: “İlahi bir faaliyet tarzı olup Tanrı’nın 
insanlarla irtibat kurduğu bir araçtır.”24 Watt, vahiy kavramının karşılığı ola-
rak ise “revelation” kelimesini kullanmaktadır. Ona göre bu kelime, “Tan-
rı’nın kendisini açması ya da göstermesi” anlamına gelmektedir.25

Vahiy, Batı’da XVI. yüzyıla kadar, “ilâhî hakikatlerin önerme formunda 
özel bir yolla bildirilmesi” şeklinde anlaşılmaktadır. “Önerme merkezli mo-
del” olarak isimlendirilen bu anlayışa göre, vahiy doğruların Tanrı tarafın-
dan insana bildirilmesidir. Sonraki yüzyıllarda bu kavramla ilgili tartışmalar 
artmaya başlamış, “vahyin imkânı ve lüzumu” konuları ağırlıklı olarak ele 
alınmaya başlamıştır. Sonuç olarak ise, “önerme merkezli modelden ziya-
de, Tanrı’nın belirli nitelikteki olaylarda kendisini açığa vurması şeklinde 
anlaşılan “kişi merkezli model” kabul edilmeye başlanmıştır. “Kişi merkezli 
vahiy” anlayışında, vahiy olarak kabul edilen şeyler, insanın olay ve olgular 
karşısındaki çıkarımlarıdır. Bu anlayışa göre Tanrı, zatını Hz. İsa’da açığa vu-
rur.  Dolayısıyla kutsal kitap evrensel değil tarihsel olup, yalnızca oluştuğu 
dönemin bilgi birikiminin, anlayış seviyesinin ürünüdür.26

22. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “İlk Devir İslam Tarihine Tarihselci Bakış”, .s.41-42.
23. Yusuf Şevki Yavuz, “Vahiy”, DİA, İstanbul, 2012, c.42, s.440.
24. Tuncay İmamoğlu, “W. Montgomery Watt’ın Vahiy Anlayışı”, Din Bilimleri Akademik
Araştırma Dergisi, 2002, sayı 1, s.59.
25. Watt, Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık, s. 99.
26. Ersin Kabakçı, W.Montgomery Watt’ın Vahiy ve Kur’an Algısı, Yüksek Lisans Tezi,
Çorum, 2013, s.40-42
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Müslümanlar bütün tarihleri boyunca Kur’an’ın vahiy kaynaklı ilahi bir 
kitap olduğu konusunda hem fikir olmuşlardır. Ancak durum Hristiyanlıkta 
biraz daha farklıdır. Hristiyanlıkta ilk dönem Tanrı’nın bir dizi hakikati vah-
yettiği, modern dönemde ise Tanrı’nın bizzat kendisini vahyettiği şeklinde 
döneme göre değişen farklı kabul ve anlayış biçimleri söz konusudur.27

İmamoğlu Watt’ın vahiy konusundaki görüşü için şu alıntıyı yapar: 
“Watt, vahyin geliş şekilleri, peygamberin ilahi hakikatin kendisine akışını 
yaşadığı yollar olarak tanımlanabilir der. Peygamberlerin durumunda ayrı 
ayrı görme ve işitme yolu ile, ya da her ikisiyle birlikte veya bunlardan hiçbiri 
olmaksızın gerçekleşen bir tasavvur ve idrak formundan söz edilebilir. Yani 
peygamber ya bir söz işitir ya bir rüyet görür veya basit bir şekilde bilincinde 
sözler bulur.”28 “Watt, Müslümanların vahiy hakkındaki görüşlerini kabul 
ederek işe koyulmakta ve özellikle bazı oryantalistlerin ısrarla kullandıkları 
‘Muhammed, Kur’an’da der ki’ şeklindeki ifadelerin yıkıcı bir etkiye sahip 
olduğunu savunmaktadır.”29

Watt, vahyin geliş şekillerini izah hususunda yaptığı açıklamayı biraz 
daha ilerletmek ister. İlk olarak bu hususta modern bir görüş ortaya atan 
Jung’un görüşünü ele alır. Jung’a göre gerek fertlerin rüya veya hayallerinde 
gerekse toplumun din anlayışında şuur altından, şuur üstüne çıkan şey, libi-
dodan gelmektedir. Fertteki libido, kısmen ferdin kendisine has bir özelliği, 
kısmen de kendisiyle içinde yaşadığı toplum ve nihayet kendisiyle topyekûn 
insan soyu arasında ortaklaşa yaşanan bir özellik olmaktadır. Jung, libido-
nun başkalarıyla ortak olan bölümüne “kollektif alt şuur” adını vermektedir. 
Ona göre, dini fikirlerin çoğu kollektif alt şuurdan, şuur seviyesine çıkan 
şeylerdir.30

Watt, Jung’un görüşü doğrultusunda geliştirdiği vahyin mahiyetini açık-
lamaya yönelik bu modern görüşle, İslam düşüncesindeki geleneksel gö-
rüşü birleştirerek, farklı bir anlayış ortaya koymaktadır. Ona göre vahiy me-
leği, bu sözleri peygamberin kalbine ve şuuruna yerleştirmiş, daha sonra 
bunlar şuur üstüne çıkmışlardır. Tuncay İmamoğlu, Watt’ın bu görüşüne 
benzer bir görüşün, ünlü İslam düşünürü Fazlurrahman tarafından da ile-

27. Ersin Kabakçı, W.Montgomery Watt’ın Vahiy ve Kur’an Algısı, s.42.
28. Tuncay İmamoğlu, W. Montgomery Watt’ın Vahiy Anlayışı, s.60.
29. Mehmet Aydın, “Kitap Tanıtımı”, s.416.
30. Tuncay İmamoğlu, W. Montgomery Watt’ın Vahiy Anlayışı, s.61.
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ri sürülmüş olduğunu belirtir. Fazlurrahman, “Ana Konularıyla Kur’an” adlı 
eserinde, Kur’an ayetlerinde geçen “İşte sana böyle emrimizden bir ruh 
vahyettik” (Şura/52) ve “Allah, emrinden olan ruhu, kullarından dilediğine 
indirir” (Mü’min/15) ayetlerindeki ruh kavramının, peygamberin kalbinde 
oluşan ve ihtiyaç olduğu zaman vahiy şekline dönüşen bir kuvve, bir duyu 
veya bir araç olarak yorumlanabileceğini ifade etmiştir. Ancak ona göre bu 
ruh, bizzat Tanrı tarafından indirilmiştir.31

Watt, vahyin kaynağı hususunda Jung’un teorisinin etkisinde kalması 
sonucu, Kur’an’ın, devrin Arap zihniyetinden, Yahudi-Hristiyan geleneğin-
den etkilenmiş olabileceği iddiasını ortaya atar. Zira Jung’un düşüncesinde 
ortak bilinçaltı “ataların tecrübelerinin birikimi” olarak kabul edilir.  Doğal 
olarak, bu teoriyi temel alan Watt da Arap toplumunun düşüncelerinin, ya-
şayış biçimlerinin, ayrıca bu toplum üzerinde bir şekilde etkisi olan Yahudi-
Hristiyan geleneğinin Kur’an üzerinde etkisi olduğunu varsaymaktadır.32

Watt’a göre, kollektif alt şuur, insandaki hayat enerjisinin gösterdi-
ği faaliyetin bir yönüdür. İmamoğlu, bu durumu şöyle açıklar: “Hayat 
enerjisi,yaşatan bir ilkedir.Örneğin, ana rahmindeki embriyonun gelişme-
sine neden olan ve çocuğun fıtri güçlerinin ortaya çıkmasını sağlayan şey, 
işte bu enerjidir. Hayat bazı bakımlardan, bir fert veya toplum için tatmin 
edici olmaktan çıkarsa, hayat enerjisi yeni muhtevaların ve fikirlerin, bazı 
insanlarda şuur-altından şuur üstüne çıkmasına neden olur. Söz konusu 
bu fikirler, kollektif alt-şuurdan geldiği ve ferdin kendine has dünyasını yan-
sıtmadığı sürece, toplumun başka üyelerinden olumlu karşılık alabilir ve 
bu yolla eğer uygun şartlar bulursa yeni bir dini hareket baş gösterebilir.”33

Watt, kollektif şuur altından kaynaklanan fikirlerin, içlerinde yenilikler 
barındırsalar dahi maziden tamamen bağımsız olmadıklarını, onların, mev-
cudun bir devamı olarak kendilerini belli ettiğini söylemektedir. Buna örnek 
olarak ise Ahd-i Atik’teki peygamberlerin durumunu örnek olarak gösterir 
ve şu cümleleri sarfeder: “Bu peygamberler vasıtasıyla kollektif alt şuurdan 
ortaya çıkan yeni fikirler, daha önce varlık alanına gelen ve toplumca benim-
senen görüşlerin genişletilmiş, düzeltilmiş ve kısmen de gözden geçirilmiş 
şekillerinden ibarettir. Bu yenilerin ortaya çıkması gerekliydi; çünkü eskiler 

31. Tuncay İmamoğlu, “W. Montgomery Watt’ın Vahiy Anlayışı, s.61.
32. Ersin Kabakçı, “W.Montgomery Watt’ın Vahiy ve Kur’an Algısı”, s.81.
33. Tuncay İmamoğlu, “W. Montgomery Watt’ın Vahiy Anlayışı”, s.62
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ya tahrif edilmiş ya da yeni şartlar doğduğundan yeni bir yönün belirlenmesi 
bir zaruret halini almıştı. Aynı şeyi Kur’an için de söylemek mümkündür.” 34

Montgomery Watt, bilinçaltı açıklamasını zararlı bir çıkarım olarak gör-
mez ve İslamî görüşle de pek fazla ayrılmadığını söyler. Çünkü o, Hz. Pey-
gamber’e vahyedilen mesajların ona bilinçaltından geldiğini söylemenin, bu 
mesajların Allah’tan gelmediği anlamına gelmeyeceğini ifade eder; ama bu 
ifadelerin hemen arkasından kullandığı bazı ifadeler onun iyi niyetine karşı 
kuşku ile bakmamız sonucunu doğurur. O, her halükârda tecrübe olunan 
vahiy keyfiyetinin bizatihi sahihlik garantisi olmadığını, çünkü Hz. Muham-
med’in ilk etapta şeytan ayetlerinin hak olduğunu düşündüğünü söyler.35

Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi adlı eserinde vahiy ile ilgili şunları 
söyler: “Son yıllarda Hıristiyan düşünce hayatında görülen önemli akımlar-
dan birine göre, vahiy, Tanrı’nın bir faaliyetidir. Vahiy aktivitesinde Tanrı biz-
zat kendisini malum eder. Zamanla Hz. Muhammed’in vazifesi bir “uyarıcı” 
veya haber ileticisinin görevini çok aştı. Allah’ın elçisi ve peygamberi olarak, 
Hz. Muhammed müminler topluluğunun işlerini yönetmek zorunda idi. İşte 
Peygamber’in bu şekildeki faaliyetlerini de Allah’ın faaliyeti olarak görüp de-
ğerlendirmek mümkündür. O halde Hıristiyanlıktaki vahiy kavramı hakkında 
yukarıda söylenenler, İslami vahiy kavramı için de aynen söylenebilir.” 36

Watt, yine tarafsız tutumuna kuşku ile bakmaya sebep olacak, ilk dö-
nemlerde inen ayetlerin putları inkâr şeklinde gelmediğini, onlara karşı 
daha yumuşak hitaplarda bulunulduğunu, söz konusu ayetlerde, bu putla-
rın Allah’a eş varlıklar değil, ama ondan derece olarak daha alt düzeyde-
ki ortakları şeklinde yansıtıldığı iması bulunduğu çıkarımlarında bulunur. 
Watt, ilk dönem Kur’an ayetlerinde, Allah’ın tek bir tanrı olduğuna ilişkin 
bir argümanın bulunmadığını, Hz. Muhammed’in, İslamiyet’in ilk dönem-
lerinde tıpkı çoğu çağdaşları gibi, Allah’ı “baş tanrı” olarak düşündüğünü 
söylemektedir.37

34. Tuncay İmamoğlu, “W. Montgomery Watt’ın Vahiy Anlayışı”, s.62
35. Seyfullah Kara, “Hz. Peygambere Karşı Oryantalist Bakış ve Bu Bakışın Kırılmasında 
Metodolojik Yaklaşımın Önemi”, s.156.
36.Montgomery Watt, “Modern Dünyada İslam Vahyi”, Çev. Mehmet Aydın, Ankara,1982 
s.24-25 ,Recep Kılıç, “Batı Düşüncesindeki Modern Tartışmaların Işığında İslam Vahyi”, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı 51/1, s.10.
37. Seyfullah Kara, “Hz. Peygambere Karşı Oryantalist Bakış ve Bu Bakışın Kırılmasında 
Metodolojik Yaklaşımın Önemi”, s.157.
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Sonuç olarak, Watt İslam’da vahiy kavramını batıda son yüzyıllarda ka-
bul gören “kişi merkezli vahiy” anlayışı çerçevesinde ele almaktadır. “Bu 
anlayışa göre vahiy, “olay” formunda gerçekleşir. Vahyin olay formunda 
gerçekleşmesini kabul, tarihte olup bitmiş olaylardan “ilâhî muradın” çıka-
rılması anlamına gelir. Bu bağlamda, kutsal kitap evrensel değil, tarihsel ol-
maktadır. Bunun anlamı, kutsal kitabın, oluştuğu dönemin bilgi birikiminin, 
anlayış seviyesinin ve dünya görüşünün ürünü olması, doğduğu zamanın ön 
kabulleriyle yazılmış olmasıdır.”38

Ancak Watt, yapmış olduğu bütün bu açıklamalara rağmen son söz ola-
rak şöyle söylemektedir: “Vahyin peygambere geliş şekli bir sır olarak kal-
maktadır; yine de şu iki şeyden emin olabiliriz: 

Vahiyde insiyatifi elinde bulunduran Tanrı’dır, 

Peygamberin bilincindeki sözlerin formu Tanrı’dan gelen gerçekliği ihti-
va etmektedir.”39 

C- WATT ve DİYALOG

Montgomery Watt, diyaloğun henüz kiliseler tarafından resmi politika 
olarak görülmesinden çok önceleri 1947’de, Müslümanlarla ortak unsurla-
rı vurgulamak, karşılıklı anlayışları geliştirmek ve özellikle İslam’ın dini de-
ğerlerini kabul etme yollarını araştırmalarını Hristiyanlara tavsiye etmiştir.40 

Watt’a göre yirminci asır, sadece insanları değil, kültürleri ve dinleri de 
birbirine yaklaştırdı. Bu yaklaşım, Avrupa’nın düşünce hayatında bir deği-
şiklik meydana getirdi. Şöyle ki, on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın 
başlarında, Avrupa kültürü medeniyetin merkezi olarak görülüyor, diğer top-
lumlar Avrupa’ya yakınlıkları paralelinde medeni olarak görülüyordu. Modern 
ilimlerin, teknolojinin ve kitle haberleşme araçlarının hızla yayılması ve dinin, 
toplum üzerindeki etkisinin kısmen de olsa azalması, bu görüşün değişmesi-
ne sebep oldu. Artık ne Avrupa dünyanın merkezi ne de Hristiyanlık insanlığın 
yegâne doğru diniydi. Ona göre Avrupalıların, modern ilim ve teknoloji üstün-
lüğünü, din ve kültür üstünlüğü şeklinde görmeleri büyük bir hatadır. 41

38. Ersin Kabakçı, W.Montgomery Watt’ın Vahiy ve Kur’an Algısı, s.43-44.
39. Watt, Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık, İz Yayıncılık, çev. Turan Koç, İstanbul, 2016 s.97.
40. Mustafa Alıcı, -Müslüman-Hristiyan Diyaloğu- Yanlış Anlaşılmaların Eleştirisi, İslam
Araştırmaları Dergisi, 2001, sayı 6., s.163.
41. Mehmet Aydın, “Kitap Tanıtımı”, s.416.
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Watt, İslam ve diğer dinleri değerlendirmeye tabi tutması sonucu ken-
di öz inançları hakkında da bazı şüphelere düştüğünü belirtir. Örneğin, 
Kur’an’ın, Tanrı’nın evlat edinebileceğini yalanlaması sonucu, Hz. İsa’nın 
Tanrı’nın oğlu olduğu iddiasının tutarlı olup olmadığı gibi birtakım soruların 
cevabını iç dünyasında tam manası ile veremediğini belirtir. Yine o dönem 
çok rağbet gören “bilimcilik” anlayışı ve Hristiyanlık arasında kurmaya çalış-
tığı diyalog çalışmaları sırasında, bilimcilik karşısında İslam’ı da savunmak-
sızın, kendi öz inançlarını savunamayacağını fark ettiğini belirtir. O, aynı za-
manda “Günümüzde İslam ve Hristiyanlık” eserinin yazımı hususunda, kırk 
yılı aşkın İslami çalışmalar yürüten bir Hristiyan olması sonucu eserin ister 
istemez ortaya çıkan bir “iç diyalog” olduğunu belirtir.42

Watt, “Modern Dünyada İslam Vahyi” eserini Hristiyan ve Müslümanlar ara-
sında gerçek bir diyalog kurulmasına yardım amacıyla kaleme almıştır. O, diyalo-
ğun kurulabilmesi için Hristiyanların, Hristiyanlığın üstün bir din olduğu görüşüyle 
birlikte yürüttükleri misyoner faaliyetlerine son vermeleri gerektiğini vurgulamak-
tadır.  Ona göre bu bakış açısı artık geçerli değildir. İslam ülkeleri söz konusu 
olunca, bu çeşit bir dini propagandanın Hristiyanlık için bir yarar sağladığı söyle-
nemez. Yine o Misyonerlerin, İslam dünyasında tutunabilecekleri bir tek dal ka-
zanamadığını iddia eder ve Afrika Kıtasında ya da başka yerlerde yaşanan Hris-
tiyan-İslam mücadelesinde İslam’ın her zaman kazanan taraf olduğunu söyler.43

Watt, Kur’an-ı Kerim’in iki temel Hristiyan anlayışını reddettiğini açık-
lamaktadır: İsa’nın haça gerilip ölümü ve İsa’nın Tanrısallığı. Watt konuy-
la ilgili Kur’an ayetlerine kendi gözüyle bakmaya çalışır. Ona göre Kur’ an, 
burada İsa’nın haça gerilmediğini zikretmemekte bilakis Yahudilerin İsa’yı 
öldürmediklerini anlatmaktadır. Ona göre Kur’an’ın kesin tavır olarak algı-
lanan bu ayetleri44, Müslümanların Hristiyanlara karşı reddiyeci olmalarına 
yol açmıştır. Yine Watt’a göre Müslümanların Hıristiyanları Ehl-i Zimme kap-
samında değerlendirmeleri, aslında cahiliye devrindeki güçlü kabilelerin 
zayıf kabileleri himaye etme siyasetinin bir uzantısıdır.45

Watt, “Müslüman-Hristiyan Diyaloğu, Yanlış Anlaşılmaların Eleştirisi” ki-
tabında Müslümanların kutsal kitapları ışığında Hıristiyanlara yönelik imaj-

42. William Montgomery Watt, Günümüzde İslam ve Hristiyanlık, s.15.
43. Mehmet Aydın, “Kitap Tanıtımı”, s.18.
44. 4/156-158, 3-55.
45. Mustafa Alıcı, “Müslüman-Hristiyan Diyaloğu”, s.164.
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larını nasıl detaylandırdıklarını aktarır. Birinci detay, ilk dönem Müslüman 
alimlerin en büyük başarıları, ona göre, Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edildiği 
öğretisini geliştirmeleriydi. Watt, tahriften bahseden ayetlerin46 mutlak an-
lamda Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edildiğine işaret etmediklerini iddia eder. 
İkinci detay, ona göre, Müslümanların Kitab-ı Mukaddes içinde Hz. Muham-
med hakkında veya onun gelişini müjdeleyen referansları arama gayretle-
ridir. Ona göre Müslümanları bu konuda teşvik eden Kur’an ayetleri47 de 
vardır. Üçüncü detay, Müslümanların İslam dinini kendi kendine yeten bir 
din olarak görmeleridir. İlk dönem Müslümanlar, İslam’ın tüm insanlığın ih-
tiyaç duyduğu dini ve ahlaki doğruları içerdiğine inanmaktaydılar. Böylece 
onlar başka bir inanç ve ahlaki sisteme kendilerini muhtaç hissetmediler. 48

Watt, gerçek bir diyalog için her dinin kendi inancında mevcut olan me-
sajla bu mesajı savunma arasında bir ayrım yapması gerektiğini söyler. Bir 
dinin savunulması için ortaya atılan görüşler genellikle tahrif unsuruna ve 
aşırılığa yer verirler. Tahrif iddiası da özellikle o dinin temasta bulunduğu 
diğer dinlere karşı olur. Şöyle ki, Hristiyanlık doğduğu dönemlerde, Yahudili-
ğe karşı Hristiyanların Ahd-i Atik’i daha iyi anladıklarını iddia ederek savun-
ma yapmıştır. Daha sonraki dönemlerde de İsa’nın ölümünden Yahudilerin 
sorumlu olduğu görüşü rağbet kazanmaya başladı. İkinci Vatikan konseyi 
bu iddianın bir tahrif olduğunu kabul etti ve düzeltmeye çalıştı. Hristiyanlar 
İslam’a karşı ise, Hz. Muhammed’in şuurlu bir sahtekâr olduğu, İslam’ın 
erkeklerin zevklerine hitap ettiği ve tamamen askeri güce başvurarak ken-
disini kabul ettirdiği şeklindeki iddiaları içermekteydi. İslam da Yahudiliğin 
ve Hristiyanlığın kutsal kitaplarının tahrif edildiği iddiasıyla bu iki dine karşı 
kendisini savunmuştu. Ona göre nerede bir din kendisini başka bir din ile 
karşılaştırırsa gerek kendisi hakkında gerekse diğer din hakkında söyledik-
lerin de tahrife ve belli ölçüde gerçek olmayan unsurlara yer verir.49

Bütün bunlar karşısında, Watt’a göre eğer sağlıklı bir diyalog kurula-
caksa, her iki tarafın da bu çeşit savunmalardan vazgeçmesi ve kişilerin 
kendi dinlerinin diğer dinlerden üstün olduğu görüşünü terk etmeleri ge-
rekir. Ancak şöyle bir görüşte bulunabilirler: “Bu, benim dinimin müspet 

46. 2/75, 4/46, 5/13-41.
47. 7/57.
48. Mustafa Alıcı, “Müslüman-Hristiyan Diyaloğu”, s.164-165.
49. Montgomery Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi, s.166-167.
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mesajıdır ve ben onun doğruluğuna inanıyorum” Yine ona göre sağlıklı bir 
diyalog için, kişinin “Benim dinim son dindir” anlayışında da vazgeçmesi 
gerekir. Ona göre “son” kelimesi diğer dinleri geçersiz kılma ve onlardan 
üstün olma anlamına gelir. Bu durumu üstünlük iddiasında zayıflık işareti 
bulunduğunu öngören modern psikoloji de destekler. Eğer bir insan inanç-
larının doğruluğundan hakikaten eminse, onların diğerlerinden daha üstün 
olduğunu söyleyerek destek arama ihtiyacını duymaz.50

Watt’a göre, Batı’nın ilim ve teknolojisi maddi anlamda dünyayı birliğe kavuş-
turmuş olabilir. Fakat dünya, başka bakımlardan bir birliğe kavuşmuş değildir. 
Son zamanlarda dinlerin yeniden canlılık kazanması da gösteriyor ki, büyük dini 
kültürler önemlerini bugün bile korumaktadırlar. Bütün dinler, bilimle diyalog 
kurma çabasındadır. Belki de onlar, belirli bir dereceye kadar bilime karşı koya-
caklardır; çünkü bilimsel görüşler, insanın manevi ihtiyaçlarını karşılayamaz. Aynı 
zamanda bütün büyük dinler, kendilerini teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı 
durumlara uydurma çabası içindedirler. Bazı dinlerin bu yöndeki başarıları, diğer-
lerine nazaran daha fazla olabilir. Öyle ise bilimle diyalog kurmak ve teknolojik 
kültüre ayak uydurmak, dinlerin ortak bir yönünü oluşturmaktadır. Böyle bir ortak 
yöne rağmen, dinler yine karşılıklı alışverişte bazı güçlükler ile karşı karşıya kala-
caklardır. Bu arada diyalogun ilerlemesi de ağır olacak ve önümüzdeki yıllarda da 
büyük dinler yan yana yürüyeceklerdir. Her din kendi kültür alanı içinde başarılı 
olacak ve bu yüzden hiç değilse belli bir süre için dinler, birbirlerini tamamlıyor 
oldukları gerçeğini kabul etmeyi öğreneceklerdir.51

Son olarak Watt, “Uzun vadede bütün dünya için tek bir dinin olacağı 
ümit edilebilir.” demektedir. O, bu dinin, Sünni İslam’da dört fıkhi mezhebe 
müsaade eden anlayışa benzer bir şekilde kendi içinde bazı görüş ayrılık-
larına yer verebilen tamamlayıcı bir din olduğunu söyler. Fakat ona göre bu 
din birliği istikametinde hareket etmek, kültür birliği istikametinde gerçek-
leşen bir hareketle beraber yürümedikçe fazla uzaklara gidemez.52

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Watt’ın İslam tarihine olan yaklaşımını incelediğimizde, çocukluktan iti-
baren aldığı eğitimin, içerisinde bulunduğu ortamın, Hristiyanlığa sımsıkı 

50. Montgomery Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi, s.167.
51. Montgomery Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi, s.170.
52. Montgomery Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi, s.171.
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bağlı olmasının kendisinde büyük bir iz bıraktığını görüyoruz. Watt, öz fikrini 
ilmi ve fikri dünyasında objektif bir şekilde kullanmaktan ziyade, subjektif 
olarak ele almış gözüküyor. Yani, çıkarımları sahip olduğu tarihselci anlayış 
doğrultusunda gelişmektedir ve muhtemelen birtakım zenofobik duygular 
içerisinde bulunması onu bu düşüncelere itmiştir. Bütün bu etmenler vah-
yin ilk mensuplarına oluşturduğu büyük etkiyi, Rasulullah’ın manevi önder-
liğini, ilk devir Müslümanlarının yaptıkları fedakârlıkların sadece sosyal ve 
ekonomik yönden olamayacağını batının pozitivist aklıyla Watt’ın idrak ede-
mediği anlaşılmaktadır.

Sahabenin pek çok sıkıntı ile karşılaşmasına rağmen dininden taviz ver-
memesi, bazılarının bütün servetini bu uğurda harcaması, canları ve malları ile 
yaptıkları cihad, ensar-muhacir kardeşliğinin maddi-manevi boyutu, oğulların 
babaları ile İslam için karşı karşıya gelmeleri, Peygamberin hadislerindeki sos-
yal hayatın müthiş tanzimi, sonraki devirlerde maddi rahatlığa ulaşan sahabe-
nin infaktan kopmaması, sabahlara kadar ibadet ile meşgul olunması… Bütün 
bu hususların göz ardı edilmesi, Watt’ın değerlendirmelerinde İslam’ın manevi 
motivasyonunu görmeyi bilinçli veya bilinçsiz ihmal ettiğinin göstergeleridir. 

Watt’ın Jung’un ortaya attığı modern görüş ve İslam düşüncesindeki 
geleneksel görüşü birleştirip kendi süzgecinde harmanlayarak oluşturduğu 
çıkarımlar karşısında, akademik bir tutum takınıp, ortaya koymak istediği 
görüşü alt metinlere yerleştiren bir akademisyen ile karşı karşıya olduğu-
muzu düşünmek garip olmasa gerekir. Şöyle ki, Watt’ın sahip olduğu Hristi-
yanlığın kabul ettiği “kişi merkezli vahiy” anlayışının hemen hemen bir ben-
zeri olan kollektif alt şuur anlayışı, Watt’ın Hz. Muhammed’in vahiy aldığına 
inandığına dair görüşlerinin aksine vahiy keyfiyetinin bizatihi sahihlik garan-
tisi olmadığı, Hz. Peygamberin şeytan ayetlerini vahiy sandığı gibi iddiaları 
ortaya atmasına neden olmuştur. Halbuki o, açık açık vahiy aldığına inan-
dığını her ne kadar söylese de alt metinlerde Hz. Muhammed’in vahiy aldı-
ğına karşı şüpheye düşüren çıkarımlarda bulunmuştur. Bilerek yahut içeri-
sinde bulunduğu düşünsel karmaşaların etkisile ortaya attığı bu çıkarımlar, 
söylemlerinin tam aksi bir sonuç çıkarmakta, Watt’ın çizdiği objektife yakın 
profilin Müslümanlar tarafından sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Watt’ın İslami vahiy kavramı hakkında söylediği şu sözler: “Zamanla Hz. 
Muhammed’in vazifesi bir “uyarıcı” veya haber ileticisinin görevini çok aştı. 
Allah’ın elçisi ve peygamberi olarak, Hz. Muhammed müminler topluluğunun 
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işlerini yönetmek zorunda idi. İşte Peygamber’in bu şekildeki faaliyetlerini de 
Allah’ın faaliyeti olarak görüp değerlendirmek mümkündür. O halde Hıristiyan-
lıktaki vahiy kavramı hakkında söylenenler, İslami vahiy kavramı için de aynen 
söylenebilir.” İslam’ın vahiy anlayışını, Hristiyanlıkta kişi merkezli vahiy anlayı-
şına benzeştirmeye çalıştığı bir düşünceyi zihinlerde uyandırır. Böyle bir durum 
dahilinde de Watt en başından beri zikrettiği bütün vahiy görüşlerinin aksine 
bir tutum sergilemiş, kendi çıkarımlarını unutur bir şekilde Hristiyanlığın vahiy 
anlayışı ile, İslam’ın anlayışını özdeştirir duruma gelmiştir. Bütün bunlara büyük 
haritadan bakacak olursak, Watt İslam ile ilgili Müslümanlarca olumlu olarak 
görülebilecek anlayışları sarf ettikten sonra diğer oryantalistlerin aksine vahyi 
reddetmek yolunu seçmemiş, Hristiyanlık anlayışını İslam anlayışına enjekte 
etmeye çalışmış gibi görünmektedir. Hristiyanlıktaki kişi merkezli vahiy anla-
yışı kutsal kitaplarının da evrensel değil, tarihsel olup yalnızca dönemin bilgi 
birikimi sonucu oluştuğunu varsayan bir görüş ise, bu görüşün İslam ile aynı 
olduğunu söyleyen Watt, Müslümanlara dolaylı yönden Kur’an’ı da yalnızca dö-
nemin bilgi birikimini yansıtan bir kitap olarak lanse etmektedir. Bütün bunlar 
ise, Watt’ın mutedil bir oryantalist olduğu profilinin aksine hem Kur’an hem va-
hiy hem de Hz. Muhammed hakkında ortaya attığı Müslümanlar adına olumlu 
olan bütün çıkarımlarını yok eder mahiyette olup, Watt’ın alt metin aracılığıyla 
İslam’ı sımsıkı bağlı olduğu Hristiyanlık ile benzeştirip, Müslümanların inancını 
sarsan bir oryantalist olduğu profilini çizmektedir.   

Watt’ın vahiy ile ilgili görüşlerin de sonuç olarak; oryantalistlerin Kur’an, 
vahiy ve nübüvvet algısını dikkate aldığımızda, Watt’ın önemli bir yerde bu-
lunduğunu görüyoruz. Zira Watt eserlerini tarih boyunca İslam ve Kur’an’a 
yönelik tamamen ötekileştirici veya bütünüyle reddetmek üzerine kurulu 
bir Batılı söylemin yerine, birleştirmeye ve diyaloğa çağıran, oldukça pozitif 
bir dil takınmıştır. Bununla birlikte açıklamalarında genel olarak dolaylı ve 
belirsiz bir söylemde bulunmuştur. Kur’an’ın vahiy ürünü olduğu ancak vah-
yin mahiyeti hakkındaki tutumu, Kur’an’ın sahihlik noktasında bazı hatalar 
içerdiği şeklindeki ifadeleri, aslında Watt’ın Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e 
yönelik söylemlerinde kırıcı ve yıkıcı üslup yerine ılımlı bir üslup benimsedi-
ği ancak çıkarımlarının genel olarak incelenmesi sonucunda ise genel or-
yantalist yaklaşımın görüşlerini muhafaza etme gayretinde olduğu görülür. 

Watt’ın diyalog anlayışını genel hatları ile ele aldığımız zaman, tamam-
layıcı bir diyalog anlayışı güttüğünü görüyoruz. Watt, bilimin son derece 
rağbet bulması vb. kendince makul nedenler görmüş olmalı ki, diyalog hu-
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susunda bilimciliğe karşı büyük dinlerin kültürlerini muhafaza ettiği, dini 
öğütlerini biraz değiştirdiği ama yine de bunun dinlerin birbirleri ile çelişik 
görüşleri barındırmasının önüne geçmemesi gibi sonuçlara rağmen tek bir 
unsur olan “din” algısının doğmasını istiyor. Burada sorulması ve irdelen-
mesi gereken soru şu olacaktır? Acaba Watt, bilimi dinlerin gelecek vadede 
sonunu getirecek bir unsur olarak mı görüyor? 

Müslüman inancını inceleyip Hristiyanlıktan üstün tarafları olduğunu 
söylemesi, diyalog kurulması amacıyla bir çok öneri de bulunması, İsa ile il-
gili Kur’an’da bulunan ayetleri tevile tabi tutması, Müslümanların zamanın-
da Hristiyanlardan aldığı vergiyi ve onları Ehli Zimme sınıfına koymasını dini 
öğretilerin değil de kültürün etkisinde bulunarak yaptıklarını ileri sürmesi, 
Hristiyanların misyoner faaliyetlerinin günümüzde işe yaramadığını bahset-
mesine rağmen haçlı seferlerinin ne denli kırılmalara yol açtığından diyalog 
bağlamında hiç bahsetmemesi gibi pek çok nedenler Watt’ın diyalog fikrini 
zorlama bir çıkarımla oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. 

Bize göre de, Watt’ın da iddia ettiği gibi günümüzde diyaloğun oluşa-
cağı pek mümkün görünmüyor. Gelecek hususunda söylenecek olan her 
şey sadece tahmine dayalıdır. Ancak, şöyle bir gerçeği de söylemek gere-
kir ki; İslam’da dört mezhebin kabul görüp benimsenmesi öğretilerin aynı 
kaynaktan gelip, sadece küçük yorum farklılıkları barındırması sebebiyledir. 
Tekfire dayalı görüş ayrılıkları barındırmayan bu gruplaşmalar, Müslümanlar 
arasında sorun olmak yerine zaman, coğrafya gibi vb. durumlarda kolaylık 
sağlamışlardır. Watt’ın iddiasına karşı, günümüzde birbirine çok zıt öğreti-
ler barındıran büyük dinlerin mezhep kavramına benzer şekilde gelecekte 
birlik oluşturması çok zor görünüyor. Allah’u alem.
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“İSLAM DİNİNDE FARKLI DİN ANLAYIŞLARININ ORTAYA ÇIKI-
ŞINDA ÖZNELLİĞİN AYRIŞTIRICI ROLÜ”

AYŞENUR ETE

(Siirt üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Giriş

“Öznellik, genel olarak yargı ya da önermelerin en azından bir bölümü-
nün doğruluğunun hükmünü veren veya yargıyı kuran kişinin zihinsel hal 
veya tepkilerine bağlı olması durumudur. Daha özel olarak da kişi ya da 
öznenin kendisinin bilincinde olan perspektifi ya da bakış açısıdır.”1 Bu ta-
nım bağlamında her konuda olduğu gibi din konusunda da öznelliğin etkisi 
çoktur. Dinin yoruma kapalı, genel-geçer konuları olduğu gibi yoruma açık, 
te’vil edilecek alanları da vardır. Bu sahada haliyle farklı farklı anlayışlar 
ortaya çıkmıştır. Çünkü insanlar sürekli bir “oluşum” halindedirler. Bu oluş 
insanlar fark etse de etmese de fizyolojik ve psikolojik olarak sürekli yeni-
lenir ve tekâmül gösterir. Oluş halindeki insanlar toplumları oluşturduğuna 
göre dolayısıyla toplumlar da sürekli “oluşum” (etkileşim) halindedir. Din 

1. Felsefe Sözlüğü, sf. 1311.
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ise bu oluşumu hem etkilemekte hem de etkilenmektedir. Bu sahanın sınır-
lılığı İslam’da “Allah’ın ipine sarılma” emriyle sınırlandırılmıştır. “Hep birlikte 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin…”2 İp, bağlama özelli-
ğine sahip bir nesnedir. Buna göre Müslümanlar arasında ayrılıklar olduğu 
zaman Müslümanların ortak bir çatıda buluştuğu Kur’an’da ve Sünnette 
birleşmeleri gerekir.3

Araştırmanın Problemi

Bu çalışmanın problemi, farklı din anlayışlarının öznellik üzerinden ay-
rıştırıcı ve ötekileştirici durumlarını ortaya koyup değerlendirmektir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırma din anlayışlarının öznellik üzerindeki oluşan sosyolojik 
grupların sınıflandırarak belirtilip tarihsel ve sosyolojik olarak bu sınıfların 
olumsuz yani ayrıştırıcı ve ötekileştirici rolleri ele alınmıştır. Ayrıca bu farklı 
anlayışların sebepleri incelenmiştir.

Bulgular ve Yorum

İslam dininin yoruma açık alanları farklı anlayışlar getirirken bu anla-
yışların olumlu ve olumsuz olmak üzere iki şekilde ele almak mümkündür. 
Olumlu boyutu, dinin anlaşılmasına ve uygulanmasına zenginlik katmasıdır. 
Bu doğrultuda fıkhi, kelami ve tasavvufi fırkalar oluşmuştur. Bu oluşum-
lar sayesinde bilhassa dinin uygulanması konusunda kolaylık sağlanmıştır. 
Olumsuz boyutuna gelince bağnazlığa, taassuba, kargaşaya ve kaosa gö-
türebilmektedir.

Öznelliğin din anlayışına getirmiş olduğu üç temel oluşum vardır. Bunlar: 
Mezhep, tarikat ve cemaattir. Bu farklı din anlayışlarına sebebiyet veren 
bazı durumlar şunlardır:

Kur’an-ı Kerim’in düşünmeye teşvik etmesi ve bu konuda özgürlüğe ver-
diği önem,

Vahiylerin üslubundan kaynaklanan farklı anlaşılmalar,

Muhkem ve müteşabih ayetlerin belirlenmesi ve yorumlanması,

2.Ali İmran, 103
3.Mezheplerin Doğuşuna Tesir Eden Sebepler, E.R. Fığlalı,1977
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Kader konusu üzerindeki tartışmalar,

Müslümanlar arasındaki siyasi çekişmeler

Nasların sınırlılığı bununla bitlikte olayların çokluğu,

Lafızların birkaç manaya gelmesi,

Hadislerin sıhhat durumları ve buna bağlı olarak rivayetlerin kabul şartları,

Farklı dinlerden insanların İslam’a girmesi ve İsrailiyyat,

Sosyo-kültürel yapı, insanın yapısı, siyaset ve bulunduğu zaman dilimi-
nin şartları,

Her ferdin bulunduğu sosyal çevrenin, ortamların, gurupların ve ailenin 
din anlayışları üzerinde etkisi görülür.

 Bu oluşumların öznellik üzerinden ayrıştırıcı rollerini üç başlık altında 
inceleyeceğiz. 

MEZHEPLERİN ÖZNELLİK ÜZERİNDEN AYRIŞTIRICI ROLÜ

Mezhep Arapça’ da “gitmek” anlamına gelen “ zehebe” fiilinden türe-
miştir. Kelime olarak “gidilen yol” demektir. “İslam’ın itikadi ve ameli saha-
daki düşünce ekolleri” diyebileceğimiz mezhepler dinin anlaşılma biçimleri 
ile ilgili tezahürleridir.” 4Sosyokültürel yapı, insanın yapısı, siyaset, bulun-
duğu zaman diliminin şartları, iktisadi, coğrafi, tarihi ve benzeri sebepler 
dinin anlaşılmasında belirli şahıslar ve belirli fikirler etrafında odaklanmaya 
sebep olmuştur.

Her ne kadar kaynakların çoğu Hz. Peygamber hayattayken mutabık bir 
Müslüman tipi olduğunu belirtse de insan her dönemde “oluşum” halinde-
dir. Farklı düşünmeye ve farklılığa açıktır. Yani Peygamberimiz hayattayken de 
belli ihtilaflar yaşanıyordu. Örneğin; Huneyn Savaşı sonrasında ganimetleri 
taksim ederken Peygamberimiz, Zu’l Huveysıra et-Temimi adında bir kişi ya-
nına gelmiş ve ona: “Ey Muhammed! Adaletli davran. Adil davranmadın. Bu 
Allah’ın rızası gözetilerek yapılan bir taksim değildir.” dedi ve Hz. Peygamber 
onun bu kaba hareketi karşısında hem üzülüp hem de kızarak: “Yazıklar ol-
sun sana! Ben adalet göstermemişsem kim gösterir? Ben isyan edersem Al-
lah’a kim itaat eder? Allah bana yeryüzünde yaşayan insanlar hakkında güve-

4. H. Onat, Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri
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nirken siz nasıl olur da bana güvenmezsiniz? Ben adalet göstermemişsem o 
halde sen adil olmayan bir imama tabi olmakla hüsrandasın.” buyurmuştu.5 
Zu’l Huveysıra’nın  bu hareketi hem imam hem de Peygamber konumunda 
olan Hz. Peygamber’e karşı bir isyan niteliğindeydi. Şehristani’nin tanımına 
göre; “ Bir kişi hak üzere olan bir imama karşı isyan ettiğinde Harici olarak 
kabul edilecek olursa, Hz. Peygambere isyan eden hayli hayli Harici olarak sa-
yılabileceğinden bu zat Harici zihniyetin ilk temsilcisi sayılmalıdır.”6 Anlaşıldığı 
üzere Hz. Peygamber döneminde bile farklı yaklaşımların izlerini görüyoruz.

Tirmizi’nin el- Cami’u’s- Sahih’indeki rivayetinde “… İsrailoğulları 72 fır-
kaya ayrıldı ümmetimde 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında ötekilerin hepsi 
de cehenneme gidecektir. ‘O biri hangisidir, ey Allah’ın Resulü?’ dediler. 
Cevap olarak: ‘Benim ve ashabımın yürüdüğü yolda olanlardır.’ buyurdu.”7 
İslam topluluğunun 73 fırkaya ayrılacağını bildiren bu hadisin sıhhati hak-
kında söylenenler malumumuzdur. Ayrıca Peygamberimiz şöyle buyuruyor: 
“Bir kimse din kardeşine kafir derse, bu söz ikisinden birine döner.”8 Bu 
hadisten hareketle farklılaşmanın aşırı boyutuna gidilip “tekfir” hareketinde 
bulunmasının iman kaybı gibi çok önemli bir tehlikesi olduğunu belirtiyor. 
Ayrıca bu farklılıkların “ötekileştirme” boyutunda olmaması hususunda Pey-
gamberimiz bir sınır çiziyor. Ayrıştırıcı olması hasebiyle tekfircilik, ilk Harici-
lik ile başlar ve günümüze kadar aynı zihniyet devam eder. Tarihten tekfir 
sorunu ile ilgili bazı örnekler şunlardır:

 Tekfircilik hareketini ilk başlatan Haricilere göre ise iman amelin par-
çası sayılmaktaydı ve bu da insanın günah işleyerek kafir olması demekti.9 

İbn Abdülvehhab’ın “Nevakıdü’l-İslam” adlı risalesinde on tane şirk olan 
hareket tespit etmiştir. Yalnız bu hareketlerin bir kısmını Sünni alimler şirk 
olarak görmemiştir. İbn Abdülvevvab: “Kim müşrikleri tekfir etmezse veya 
onların mezhebini onaylarsa kafir olur.” Şirk olan bir şeye şirk dememek 
Vehhabiliğe göre müşrik olmakla sonuçlandırır.

Günümüz İslam dünyasının baş belalarından, İslam’ın dünya insanları 
üzerinde yanlış izlenime sebebiyet veren DAEŞ’in tutturduğu oluşumdur. Bu 

5. Ebu Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybani Ahmed b. Hanbel,241/855, el- Müsned
6. Şehristani, 548/1153, el- Milel ve’n Nihal
7. et- Tirmizi 11,107 Kahire,1292
8. Buhari, Edeb, 73/ Müslim, İman, 111
9. M. Ali Büyükkara, Hariciliğin Modern Bir Görüntüsü Olarak Tekfircilik. 
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yapı, Cihadi Selefiliğin içinden çıkmış bir oluşumdur. Onlar,  Kelime-i şeha-
det ve namaz kılmayı Müslümanlık alameti olarak görürler. Demokrasi ve 
demokrasiyle yürüyen tüm işler küfrü gerektirir. Bunları yapanları da tekfir 
etmeyenler silsile ile kafirdir. Nisa suresinin 77 ve 97. Ayetlerini kendilerine 
göre yorumlayarak darülislama hicret edip orada cihada katılmak farz ola-
rak kabul edilir. 

Azınlık bile olsalar tekfirde bulunan şahıs ve oluşumlar İslam dünya-
sı için büyük problem arz etmektedir. Cehalet, bununla beraber taassup, 
mezhepçilik hareketleri, cedelci yaklaşım, öfke, intikam ve husumet psi-
kolojisi, sağduyu yoksunluğu siyasal fanatizm (kraldan çok kralcı olmak), 
pragmatik ilişkiler, yersiz ve gereksiz dini heyecanlar tekfirciliğin arkasında-
ki temel nedenlerdendir. 

Görüldüğü üzere tekfir, mezheplerin ötekileştirilip, ayrıştırılmış boyutu-
dur. Genelde gerek tarihte gerekse günümüzde uç yaşayıp uç düşünen ve 
uç hareket eden marjinal oluşumlardır.

CEMAATLERİN ÖZNELLİK ÜZERİNDEN AYRIŞTIRICI ROLÜ

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre cemaat, bir imama uyup namaz kı-
lan kişiler ya da bir dinden veya bir soydan olanların topluluğudur. Sosyoloji 
literatüründe ise cemaat kavramı, “Cemaat üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları 
bir şeye (genellikle ortak bir ideolojiye ya da bir kimlik duygusuna) dayanan, 
özel olarak oluşturulmuş bir toplumsal ilişkiler bütünüdür”10. Cemaatlerin 
en belirgin özelliği “tek adam” merkezli bir oluşum olmasıdır. Cemaatlerdeki 
tek adam özelliği göz önüne alındığında bu durum İslam’ın yapısına terstir. 
Çünkü İslam dini “tek adam” merkezli bir din değildir. Öyle olmuş olsaydı 
Allah tek bir Peygamber gönderirdi. İslam dininde kişi değil vahiy odaklı bir 
anlayış vardır. Kişiler yanılabilir fakat vahiy yanılmaz. Bu yüzden kişi odaklı 
bir din anlayışı düşünülemez. Cemaatler kişi odaklı varlıklarını sürdürürler-
se dine aykırı hareket etmiş olur. Kişilerin belli zaafları vardır. Kişi merkezli 
cemaat yapılanmalarının zararları konusunda en yakın örnek ülkemizde 15 
Temmuz darbe girişiminde rahatlıkla görülebilir. Bu din görünümlü uluslar 
arası şer odağı grup kendi menfaatleri adına dini kullanmaktan hiç çekinme-
miştir. Ve yaptıklarına dini kılıf uydurmaya çalışmaktadır. 

10. Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat, Ankara, 1999.
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3. TARİKATLERİN ÖZNELLİK ÜZERİNDEN AYRIŞTIRICI ROLÜ

Tarikat sözlükte, “yollar” demektir. Allah’a ulaştıran yol manasında kullanıl-
maktadır. Günümüz tarikatlarının bir kısmının İslam’la alakası yoktur. Tarikatın 
İslam’a ve İslam din anlayışına bazı ters hareketleri vardır. Örneğin; “Yetiş ya 
şeyh, gavs var dert yok, benim şeyhim halleder, yetişir imdat eder” ve benzeri 
ifadeler çok tehlikeli ve şirk kokmaktadır. Yukarıda belirtilen cemaatlerin ayrıştı-
rıcı noktasında kişi odaklı olunup şeyh ne derse körü körüne yapmak şeyhe hiç 
soru bile sormamak Tevbe suresi 31. ayette belirtilen Yahudi ve Hristiyanların 
ve o karakterde bulunanların içine düştükleri şirktir. Allah, “Ve biz ona şah da-
marından daha yakınız.” buyuruyor.11 Bu ayet şirkin önünü kesmiş ve Allah’a 
aracı koşmaması gerektiğini bildirmiştir.  Tarikatların oluşumunda da sınır, şirk 
koşmamaktır. Şirk koşulmadığı takdirde zararı yoktur.

ÖNERİLER

Farklı din oluşumlarının din anlayışını etkileyen olumsuz ve ayrıştırı-
cı rollerini bu çalışmamda belirtmeye çalıştım. Farklılıklar İslam’ın temel 
prensiplerine aykırı olmadığı müddetçe zenginliktir. Bunun güzel bir örneği 
de; İmam Şafi, Bağdat’a girdiği gün ilk işi Ebu Hanife’nin kabrini ziyaret 
etmek olmuştu. Sabah namazında o makamda bulunmuş, namazda kunut 
dualarını okumamıştı. Halbuki kendisi sabah namazında kunut duasının 
okunmasını söylerdi. “Neden sabah namazında kunut duası okunmadığı 
sorulduğunda: “Ben İmam Ebu Hanife’nin söylemediği şeyi yapmaktan 
utandım.” demiştir.12 Aynı zamanda İmam Şafi’nin kendi divanında Ebu 
Hanife için şunları söylemiştir: “Müslümanların imamı Ebu Hanife, hüküm-
leri, rivayetleri ve fıkhıyla beldeleri ve üzerinde yaşayanları, Zebur ayetleri-
nin kitap sayfalarını süslediği gibi ziynetlendirdi. Ne doğulular ne batılılar 
arasında ne de Kufe’de onun benzeri yoktur. Rabbimizin rahmeti o sahife 
okunduğu sürece ebedi olarak onun üzerine olsun.13

Öznelliğin sınırının belirlenmemesi durumunda radikal din anlayışları ya 
da gurupları meydana gelmektedir. Öznelliğin nüfuz alanının belirlenme-
siyle müşterek inanç alanları saptanacak ve böylelikle radikal gurupların 
uç düşünceleri daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Bu ayrım yapıldığında 

11. Kaf 16.
12. İmam-ı Şarani, el- Uhud’ül- Kübra, Bedir yayınevi, s.764-765.
13. Divan-ul İmam eş-Şafi, Darü’l-Kütübi’l ilmiyye, Beyrut, 1986,77.
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haliyle bu farklı anlayışlar sadece zenginlikten ibaret olacaktır.

Çalışmanın başında belirttiğim gibi Müslümanlar, Allah’ın ipine sarılırsa 
olumsuz ve ayrıştırıcı sorunlarla karşı karşıya gelmezler. Farklılıklarına rağ-
men bir arada hoşgörü ve huzur içinde yaşarlar.
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“َجدلية َقُبوِل اإلرسائيلياِت كمصدٍر وعدُم قبولها”

ŞEYDA KAPLAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf, İLAMER Arap Dili ve Belagatı 
Öğrencisi)

معنى اإلرسائيليات

أو حادثة تروى عن  ـ كام هو ظاهر- جمع، مفرده إرسائيلية، وهو قصة  لفظ اإلرسائيليات 

مصدر إرسائييل، والنسبة فيها إىل إرسائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو األسباط اإلثني 

عرش، و إليه ينسب اليهود، فيقال: بنو إرسائيل، وقد ورد ذكرهم يف القرآن منسوبني إليه يف مواضَع 

كثرية منها  قوله تعاىل: ]لُِعَن الَِّذيَن كََفُروا ِمن بَِني إرِْسَائِيَل َعَلٰ لَِساِن َداُووَد َوِعيَس ابِْن َمْريََم .َذٰلَِك 

ِبَا َعَصوا وَّكَانُوا يَْعتَُدوَن[، )سورة املائدة :٨٧(.  وقوله: ]َوقََضيَْنا إىَِلٰ بَِني إِرْسَائِيَل يِف الِْكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ 

َذا الُْقرْآَن يَُقصُّ َعَلٰ بَِني  ا كَِبريًا [ )سورة االرساء: ٨٧ ( ، وقوله: ]إِنَّ َهٰ يِف اأْلَرِْض َمرَّتنَْيِ َولَتَْعلُنَّ ُعلُوًّ

إِرْسَائِيَل أَكَْثَ الَِّذي ُهْم ِفيِه يَْختَلُِفون[. )سورة النمل:٦٧(.
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ولفظ إرسائيليات – وإن كان يدل بظاهره عل القصص التي تروى أصال عن مصادر يهودية 

يستعمله علامء التفسري والحديث و يطلقونه عل ما هو أوسع وأشمل من قصص اليهود، فهو يف 

اصطالحهم يدل عل كل ما تطرق إىل التفسري والحديث من أساطري قدمية منسوبة يف أصل روايتها 

إىل مصدر يهودي أو نرصاين أو غريهام، بل توسع بعض املفرسين واملحدثني فعّدوا من اإلرسائيليات 

ما دّسه أعداء اإلسالم من اليهود وغريهم عل التفسري والحديث من أخبار ال أصل لها يف مصدر 

قديم، و إمنا هي أخبار من صنع أعداء اإلسالم، صنعوها بخبث نية، وسوء طوية، ثم دسوها عل 

بنت جحش  زينب  الغرانيق)1(، وقصة  املسلمني، كقصة  عقائد  بها  ليفسدوا  والحديث،  التفسري 

وزواج الرسول منها)2(. وإمنا أطلق علامء التفسري والحديث لفظ اإلرسائيليات عل كل ذلك من 

باب التغليب للون اليهودي عل غريه، ألن غالب ما يروى من هذه الخرافات واألباطيل يرجع يف 

أصله إىل مصدر يهودي، واليهود قوُم بهٍت، وهم أشد الناس عداوة وبغضا لإلسالم واملسلمني كام 

ِّلَِّذيَن آَمُنوا الْيَُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَكُوا...[. ) سورة املائدة:٢٨(. قال سبحانه: ]لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لل

غريهم،  ثقافة  من  أوسع  كانت  وثقافتهم  باملسلمني،  صلًة  الكتاب  أهل  أكث  كانوا  واليهود 

الفتنة  الله بن سبأ رأس  بها إىل تشويه جامل اإلسالم ماكرٌة خادعة، وعبد  التي يصلون  وحيلهم 

والضالل، ومن ورائه سبئيون كثري، تظاهروا باإلسالم، وتلفعوا بالتشيع واملواالة آلل البيت إمعاناً يف 

املكر والخداع، ليعيثوا بني املسلمني فساداً، ويف عقائدهم و مقدساتهم إفساداً، وكان لهم نصيٌب 

كبري من هذا الهشيم املركوم من اإلرسائيليات الدخيلة عل تفسري كتاب الله وسنة رسوله، ومن 

أجل هذا كلّه غلب اللون اليهودي عل غريه من ألوان الدخيل عل التفسري والحديث، فأطلق عليه 

كله لفظ اإلرسائيليات. )3(

1. جاءت هذه القصة يف كتب التفسري بروايات متعدة منها ما ذكره اآللويس يف تفسريه(ج٢٢ ص٣٢ ط. املنريية)
2. وقد أخرج هذه القصة غري واحد من املفرسين بروايات مختلفة منها ما رواه ابن كثري يف تفسريه( ج٧١ ص.٦١ 

-١٦١ ط. املنريية)
3(.الذهبي محمد حسني – اإلرسائيليات يف التفسري والحديث (ص ٣١-٥١) مكتبة وهبة  ط.٤ القاهر
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كيف ترسبت اإلرسائيليات إىل التفسري والحديث؟

العربية  ثقافتنا  إىل  اإلرسائيلية  الثقافة  ترسب  طريق  عن  باألساس  كان  اإلرسائيليات  ترََسُُب 

يف الجاهلية، وتم تحقيق هذا عن طريق عوامل عدة، أولها كان نزوح وهجرة اليهود هروباً من 

بطش تيطس الروماين)4( إىل جزيرة العرب عام سبعني من ميالد املسيح عليه السالم، وقد أقام 

الثقافة  فيها  يدرسون  كانوا  باملدارس حيث  يسمى  كان  ما  لهم  كان  وقد  العرب،  بجانب  اليهود 

الثاين كان رحالت العرب الشتوية لليمن  كان لهم أماكن للعبادة. والعامل  التي توارثوها، وأيضاً 

والصيفية للشام، ويف هذه األماكن كان يكث وجود اليهود، وأساس ترسب الثقافة اليهودية للعرب 

كان عن طريق لقاءاٍت كانت تتم بني العرب واليهود، وخالل هذه اللقاءات كانت تدور مناقشاٌت 

و مجادالٌت وتُسأَُل أسئلة، حيث كان من خاللها يدخل جامعات من اليهود إىل اإلسالم مثل عبد 

الله بن سالم وعبد الله بن صوريا. )5( لكن الترسب هنا كان محدوداً  بسبب ضيق األفق الثقايف 

للعرب قبل اإلسالم. والعامل الثالث جاء بعد اإلسالم حيث انترش يف البداية يف شبه الجزيرة العربية، 

وكان يسكن فيها طوائف يهودية خاصًة يف املدينة وما حولها وعل بعد منها، مثل بني قينقاع وبني 

قريظة وبني النضري ويهود خيرب وتيامء وفدك، حيث كانت تتم أيضاً لقاءات بني العرب واليهود 

بحكم الجوار، وأيضاً كان اليهود يف ذلك الوقت يستعينون بالرسول- صل الله عليه وسلم- ليحكم 

بينهم بالعدل أو إلجابة أسئلٍة كانت تكون إما للتعجيز والتحدي وإما اختباراً لصدق نبوته. فهذه 

اللقاءات واألسئلة والنقاشات التي كانت تدور بني اليهود والعرب آنذاك كانت سبباً رئيسياً لترسب 

كان  أهم سبب  ولكّن  البعض،  ببعضها  والتحامها  البعض  بعضها  إىل  والعربية  اليهودية  الثقافات 

اعتناُق جامعاٍت من علامء اليهود الذين كانت لهم مكانة مرموقة بني املسلمني لإلسالم، مثل عبد 

الله بن سالم وعبد الله بن صوريا وكعب األحبار.

كان تأثري االرسائيليات يف األساس عل ثقافة الدولة االسالمية، وأهمها كان التأثري عل التاريخ 

4. انظرتاريخ اليهود يف بالد العرب، اإلرسائيل والفنون ص٩، وتاريخ العرب قبل اإلسالم، الجواد عل ج ص٦ ص ٣٢، 
وبنو إرسائيل من أسفارهم غزة دوزرة ص٥١٣.

5. انظر سرية ابن هشام ج٢ ص ٣٠١ ط.حجازي. 
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وأنبيائهم  بني ارسائيل  تاريخ  تم ذكر  التاريخ ومؤلفاته  العرب. ففي  والكالم عند  الجدل  وعلوم 

وحوادثهم الكثرية ولكن ليس كل يشء ذكر كان صحيحاً مثل حادثة ابن جرير الطربى. وأما بالنسبة 

لتأثري االرسائيليات عل علوم الجدل والكالم وكتبها فكان عن طريق وجود معتقدات فيها كانت قد 

ترسبت عن طريق اليهود مثل تاريخ ابن األثري عندما تحدث يف تاريخه عن أحمد ابن داوود الذي 

عي َخلَْق القرآن مثل مذهب املعتزلة. أما بالنسبة لالشكال الذي كان بني الثقافة العربية  كان يدَّ

واليهودية فهو حادثة وفاة عيل كرم الله وجهه، حني قال أبو منصور البغدادي يف عقيدة السبئية 

اليهودية أن علياً مل يقتل ولكنه رفع إىل السامء كام رفع عيس عليه السالم وأنَّ املقتول مل يكن علياً 

بل كان شيطاناً. 

يجب القول بأنه كان لإلرسائيليات أثٌر يسٌء عل التفسري والحديث و الثقافة العربية وذلك 

لتقبلها من العامة بشغٍف ظاهٍر بالرغم من وجود األكاذيب واألباطيل فيها، والذي كان يهدف إىل 

إفساد عقائد اإلسالم وجعله دين خرافة وترهات يف أعني أعدائه.

حكم رواية االرسائيليات:

كتب التفسري منذ عهد ابن جرير ال يكاد يخلو تفسري منها من إرسائيليات إال أنها متفاوتة 

قلًة وكثة. نعم هناك مفرسون وقفوا من هذه الروايات موقف الناقد املنكر وبخاصة املتأخرين 

من  فيها  ما  عرفوا  و  ترجمت  أن  بعد  الكتاب  أهل  أسفار  عل  اإلطالع  لهم  تسنى  الذين  منهم 

الناقدين أنفسهم رووا كثريا منها يف  تهافت و تحريف وتغيري إال أن هذا مل يكن شامالً، وهؤالء 

مناسبات كثرية. أورد ابن خلدون يف مقدمته أسباب االستكثار من املرويات اإلرسائيلية فقال: و قد 

جمع املتقدمون يف ذلك - يعني التفسري النقيل-  وأّولوا، إال أن كتبهم و منقوالتهم تشتمل عل 

الغث والسمني، واملنقول واملردود، والسبب يف ذلك أّن العرب مل يكونوا أهل كتاب وال علم، وإمنا 

النفوس البرشية يف  البداوة واألمية، وإذا تشوقوا إىل معرفة يشء مام تتشوق إليه  غلبت عليهم 

أسباب املكونات، وبدء الخليقة، وأرسار الوجود، فإمنا يسألون عنها أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدونه 

منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين كانوا بني 
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العرب يومئذ بادية -أي يسكنون البادية- مثلهم، و ال يعرفون من ذلك إال ما تعرفه العامة من 

أهل الكتاب، ومعظمهم من )حمري(، الذين أخذوا بدين اليهودية، فلاّم أسلموا بقوا عل ما كان 

عندهم مام ال عالقة له باألحكام الرشعية التي يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة، وما يرجع إىل 

األحداث واملالحم، وأمثال ذلك، وهؤالء مثل كعب األحبار ووهب ابن منبه، وعبد الله بن سالم. 

فامتألت التفاسري من املنقوالت عنهم، ويف أمثال هذه األغراض أخبار موقوفة عليهم، وليست مام 

يرجع إىل األحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب العمل بها، و تساهل املفرسون يف مثل ذلك، و 

ملؤوا الكتب بهذه املنقوالت، وأصلها كام قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية وال تحقيق 

عندهم بعرفة ما ينقلونه من ذلك، إال أنهم بَُعَد صيتهم، وعظمت أقدارهم، ملا كانوا عليه من مقام 

يف الدين وامللة، فتلقيت بالقبول من يومئذ. )6)

ولقد اختلفت مواقف العلامء و ال سيام املفرسون من هذه اإلرسائيليات عل ثالثة أقسام: 

١- فمنهم من أكث منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل 

ابن جرير الطربي.

٢- وكثري منهم جردها من األسانيد غالباً، فكان حاطب ليل مثل البغوي. 

٣- و منهم من ذكر كثرياً منها، تعقب البعض مام ذكره بالتضعيف أو اإلنكار مثل ابن كثري.

وقد قسم العلامء حكم رواية اإلرسائيليات إىل ثالثة أقسام: 

األول: مقبول، وهوماعلم صحته بالنقل الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم.

للعظة  القسم تجوز حكايته  والثاين: مسكوت عنه، وهو ما مل يعلم صحته وال كذبه، وهذا 

والعربة، وال نؤمن بصدقة وال كذبه امتثاالً ألمر الرسول- صل الله عليه و سلم- عن أيب هريرة.

يصح  وال  للعقل،  مخالفته  أو  شيعتنا  مع  لتناقضه  كذبه  علم  ما  هو  و  مرفوض،  والثالث: 

6 مقدمة ابن خلدون ص٩٧٢.
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تصديقه وال قبوله وال روايته. )7(

األدلة:

أوالً: املنع وأدته:  

الكثري منها، اليهود والنصارى بدلوا كتبهم وحرّفوها و أخفوا  بآياته أن  الكريم  القرآن  1-دل 

وهذا أدى إىل ذهاب الثقة منها.

2- روى البخاري عن أيب هريرة ريض الله عنه بأن أهل الكتاب -يعني اليهود- يقرؤون التوراة

بالعربية ويفرسونها بالعربية للعرب، وقد قال رسول الله عليه الصالة والسالم ال تثقوا با يحدث به 

أهل الكتاب من التوراة، وما ال يوثق به ال تجوز روايته.

أهل من  بكتاب  وجاءه  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  إىل  ذهب  عنه  الله  ريض  عمر  أن   -3

الكتاب، وعندما قرأ عمر الكتاب للرسول غضب وقال له أتَُشكون يف ديننا يا عمر، ال تسألوا أهل 

الكتاب عن يشء، ألنه لو كان موىس حياً التبعني )النبي محمد عليه السالم(.

4- جاء فيام رواه البخاري أنه كيف تسألون أهل الكتاب، والقرآن هو أحدث األخبار عن الله،

والله أخربكم أن أهل الكتاب بدلوا وحرفوا كتبهم.

5- جاء يف حديٍث أن ال تسألوا أهل الكتاب ألنهم أضلوا أنفسهم ولن يستطيعوا أن يهدوكم.

ثانياً: الجواز وأدلته:

1 - ورد يف القرآن أنه يجب الرجوع أحياناً وسؤال أهل الكتاب عن بعض األشياء يف الدين.

2- حديث النبي - صل الله عليه وسلم- يف  قصة قراءة التوراة عل مريٍض يف الكنيسة تبيح

األخذ عن كتب أهل الكتاب.

3- كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون ألهل الكتاب الذين أسلموا ليسألوهم عن ماذا

7. د. بدر عبد الحميد هميسه – اإلرسائيليات وحكم رواياتها.
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يتحدث كتابهم. ) )8

 )٨( الذهبي محمد حسني-   اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ص١٤-٣٤ مكتبة وهبه ط.٤ 

القاهرة.

اإلرسائيليات وموقف املعارصين منها:

سوف نناقش هنا موقف املعارصين ومنهج املؤلفني حيالها، وقد رست يف ذلك عل طريقة 

أناقش موقف  اإلرسائيليات، هنا سوف  رواية  تجاه  املعارصين  منهج  توصل ملعرفة يشٍء من  قد 

املعارصين من اإلرسائيليات من حيث قبولها أو رفضها وإيرادها يف كتب التفسري، والطريقة التي 

رست عليها تتضمن استعراض كثري من مؤلفات التفسري إضافة إىل آراء بعض الكتاب يف علوم القرآن 

سواًء من ألف كتاباً مستقالً يف علوم القرآن أو يف مبحث اإلرسائيليات عل وجه الخصوص أو كتب 

ا من كتب يف التفسري فإين قرأت ما يفيد البحث يف مقدمته، فإن رأيت أنه التزم  مقالة يف مجلة. أمَّ

بنهج معني قمت بقارنة رسيعة بني ذلك املنهج وعدد من مظان اإلرسائيليات يف كتابه ثم خرجت 

بنتيجة مدى انطباق ذلك املنهج عل كتابه. وإن مل يرش تتبعت بعض املواطن التي يذكر املفرسون 

فيها اإلرسائيليات وأثبت ما رأيته من صنع املؤلف. وأما من كتب يف غري التفسري فقد لخصت رأيه 

يف ذلك من خالل ما قرأت يف كتابه.

موقف اإلمام الشوكاين (ت: 0521هـ( من اإلرسائيليات :

 من ناحية وجودها يف تفسريه: فتفسري الشوكاين ميتاز عن غريه بقلة اإلرسائيليات بل ال تكاد 

توجد فيه إال للرد عليها. 

 من جهة نقده لها: الشوكاين أشد املفرسين انتقاداً لإلرسائيليات فهو مل يدع فرصة متر دون أن 

يوجه نقده الالذع إليها.

ويتلخص لنا موقف الشوكاين يف ما ييل:

8. الذهبي محمد حسني-   اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ص١٤-٣٤ مكتبة وهبه ط.٤ القاهرة.
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أنه أورد عدًدا من اإلرسائيليات يف كتابه لكنه ميتاز بقلته.

أنه ينقد هذه الروايات وال يسكت عنها.

أنه يرى أن رواية اإلرسائيليات سبب االضطراب والتناقض يف التفسري.

أن ما نقل يف التفسري من قصص السابقني الغريبة إمنا هو مأخوذ عن بني إرسائيل وليس منقوالً 

عن النبي - ص- وال هي من كالم السلف.

ترخص مرتخص  فإن   « يقول:  التفسري، حيث  اإلرسائيليات يف  برواية  الرتخيص  يرى عدم  أنه 

بالرواية عنهم ملثل ما روي )حدثوا عن بني إرسائيل وال حرج( فليس ذلك فيام يتعلق يف تفسري 

كتاب الله سبحانه بال شك بل فيام ذكر عنهم من القصص الواقعة لهم« وقد وافقه عل ذلك أحمد 

شاكر والسعدي واأللويس كام سيأيت.

أن املنقول عنهم متناقض ويشتمل عل ماال يعقل يف الغالب.

أن مقصود بعض من أورد هذه املتناقضات هو التشكيك عل املسلمني والتالعب بهم.

يرى أن تفصيل تلك القصص ومعرفة فصولها من التكلف والفضول. 

ويظهر موقفه منها من خالل ما ييل:

بهؤالء  يثق  وال  األخبار(  )أهل  أو  األخبار(  )أرباب  بـ  اإلرسائيليات  أصحاب  األلويس  يسمي 

اإلخباريني، ويرفض قبول رواياتهم، ويتمنى لو مل ترد يف كتب اإلسالميني، حيث يقول يف معرض 

تفنيده لقصة من هذه القصص التي أوردها:« ويا ليت كتب اإلسالم مل تشتمل عل هذه الخرافات 

التي ال يصدقها العاقل؛ ألنها أضغاث أحالم.

يالحظ أن األلويس شديد النقد لإلرسائيليات التي حشا بها كثري من املفرسين تفاسريهم مع 

سخرية منه أحياناً.

أن األلويس ربا أنكر ظاهر بعض القصص اإلرسائيلية ثم يفرسها تفسريا شارياً بعيداً كل البعد 
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عن الحق وروح اإلسالم.

تيارها. يف  وينساق  بعضها  أحياناً  يفوته  أنه  إال  لإلرسائيليات  الشديد  رفضه  مع  األلويس   أن 

وميكن تلخيص منهجه يف النقاط التالية:

 أنه من أشد املفرسين انتقاداً لها.

 قلة روايته لإلرسائيليات.

 يورد بعض اإلرسائيليات ملخالفتها العقل أو املعلوم من الرشع أو إذا كانت متس عصمة األنبياء 

أو لضعف السند والوضع. 

 قد يفرس بعض اإلرسائيليات باإلشارات والرموز.

 أنه فاته بعض اإلرسائيليات فأوردها ومل يعقب عليها ولعل السبب هو إشباع رغبة القارئ 

الشغوف بها.

 أن من اإلرسائيليات ما وضعه الزنادقة من أهل الكتاب لالستهزاء والسخرية بالرسل واتباعهم. 

 يرى أن االلتفات إىل االرسائيليلت من فضول.

موقف الشيخ محمد رشيد رضا )2821/5/72هـ -4531/5/32هـ( من اإلرسائيليات من خالل 

كتابه “املنار”: 

يقول الشيخ يف مقدمة املنار)كان من سوء حظ املسلمني أن أكث ما كتب يف التفسري يشغل 

القرآن بباحث اإلعراب،  العالية والهداية السامية، فمنها ما يشغله عن  قارئه عن هذه املقاصد 

وبعضها يلفته عنه بكثة الروايات وما مزجت به من خرافات اإلرسائيليات(.

لنا  ويظهر  التفسري،  يف  اإلرسائيليات  إدخال  عن  رضاه  عدم  إىل  املقدمة  أشار يف هذه  حيث 

موقفه من خالل ما يأيت:

 هو من أشد املفرسين إنكاراً لإلرسائيليات، وأعنفهم عل من ُخدعوا بها وروجوا لها، وهو 
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يرضب صفحاً عن ذكرها وقد يشري إليها ويبني بطالنها.

من  متخذاً  التوراة  يف  با  يقارنها  ثم  املفرسون  تناقلها  التي  اإلرسائيلية  الروايات  يذكر  قد   

ذلك دليالً عل كذبها، كأمنا التوراة عنده هي األصل املعتمد أو القياس الذي تقاس عليه روايات 

املفرسين املسلمني فام وافقها فهو حق وما خالفها فهو باطل.

 لقد تجاوز الشيخ الحد يف إنكار اإلرسائيليات حتى أنه لينكر األخبار الصحيحة ويزعم أنها 

من قبيل اإلرسائيليات ملجرد غرابتها كام يف قصة الجساسة والدجال ونزول عيس وغري ذلك من 

أحاديث الفنت وأشاط الساعة.

الثقات  بعض  اإلرسائيليات وتضعيف  رواة  الكالم عل  اإلنكار لإلرسائيليات عل   حمله هذا 

والطعن.

 مع كل ما سبق فقد وقع الشيخ محمد رشيد رضا فيام كان يحذر منه من ذكر اإلرسائيليات يف التفسري.

موقف سيد قطب (ت: 6831/5/31هـ( من اإلرسائيليات خالل كتابه »يف ظالل القرآن«: 

مل يبني سيد قطب موقفه يف مقدمته إال أنه أشار يف كتابه إىل أنه يرفض إيراد  اإلرسائيليات يف 

التفسري ويحذر منها ويعدها أساطري ال سند صحيح لها ولهذا فإنه ال تكاد توجد يف تفسريه رواية 

إرسائيلية يوليها اهتاممه.

الدرر«  نظم  و«  استطراداً«  كتابه«أوردته  اإلرسائيليات من خالل  من  البقاعي  اإلمام  موقف 

و«األقوال القومية«:

القومية« فهو يرى أن  الدرر« و«األقوال  القول يف كتابه:« نظم  البقاعي ذلك وأشبع  حقق 

النقل من الكتب القدمية جائز ويستشهد عل صحة ذلك بحادثة الرجم ويذكر عدة أحداث من 

استشهاد النبي -ص- بالتوراة عل صحة ما يدعيه وكل ذلك يذكره البقاعي متهيداً 

للرأي املقبول عنده يف جواز النقل من الكتب القدمية. )9(

9. الذهبي محمد حسني-اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ص١٤-٣٤ مكتبة وهبه ط.٤ القاهرة.
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İlhan AKTEPE: 

Şeyda arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sunumunun Arapça olması mü-
nasebetiyle en azından başlıklarından kısaca bahsetmek istiyorum; arka-
daşımız ilk olarak Yahudilik’ ten İslam dinine geçen ve kullanılan bilgiler için 
israiliyat ifadesinin kullanıldığını belirttikten sonra diğer kısımlarda israili-
yat’ ın manasını teşkil ettiler. Akabinde israiliyat’ın tefsir ve hadis alanına 
nasıl girdiğinden bahsettiler. İsrailiyat ile rivayet etmenin hükmü konusun-
da üç hüküm aktardılar; israiliyat’ ı kabul edenler, israiliyat’ ı kabul etme-
yenler ve israiliyat konusunda görüş belirtmeyen kimselerin varlığından söz 
ettiler. Daha sonra ise konuyla alakalı Muhammed Reşid Rıza, Seyyid Ku-
tup gibi alimlerin israiliyat ile ilgili görüşlerini sundular. Son olarak İslamiyet 
dinindeki israiliyat’ ın bir kısmından bahsedip cümlelerini tamamladılar. 
Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Son tebliğcimiz olan Canan TEKE’ ye 
geçiyoruz. Kendileri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. 
Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda İlamer mezunudur.“Cumhuriyetin kurucu 
ilke ve inkılaplarının din anlayışı farklılıklarına etkisi” başlıklı tebliğlerini 
bize sunacaklar. Buyurun, başarılar dilerim. 



“CUMHURİYET’İN KURUCU İLKE VE İNKLAPLARI’NIN DİN ANLA-
YIŞI FARKLILIKLARI’NA ETKİSİ”

CANAN TEKE

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. Sınıf, İlamer İslam 
Tarihi Ve Sanatları Araştırma Grubu Öğrencisi, cananteke@gmail.com)

Özet 

Ülkemiz son yüzyıl içerisinde pek çok kriz yaşamıştır. Bu krizler karşısın-
da farklı ideolojik yaklaşımlar kendi çözüm alternatifini üretmişlerdir. Os-
manlı ‘nın son döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 
ilk yıllara kadar uzanan dönem, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse kül-
türel alanda pekçok devrimlere sahne olmuştur. Lâle Devri’ndeki ıslahatlar 
ve batılılaşma girişimleri, III. Selim ve II. Mahmut’un reformları,  Tanzimat 
ve Islahat Fermanları gibi reformları Osmanlı’nın son dönemlerinde gör-
mekteyiz. Yani Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan devrimler bir anda ortaya 
çıkmamıştır. Bu süreç içerisinde daha önce konuşulmuş ve bir kısmının da 
planlanmış devrimler olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu bağlamda bizim çalışmamızın konusu; Cumhuriyet Dönemi Devrimle-
ri’nin farklı din anlayışları üzerine etkisini incelemek olacaktır. Amacımız ise; 
Tekke ve Zaviyeler’in kapatılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Şer’iye ve Evkaf 

mailto:cananteke@gmail.com
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Vekâleti’nin Feshedilmesi devrimlerinin 1924-1950 yılları arasında toplumda 
oluşan farklı din anlayışlarına etkisini  Alevilik, Nakşibendilik ve  Diyanet İşleri 
Başkanlığı örnekleminde  somutlaştırarak ortaya koymaktır. Çalışma tarih-
sel dökümantasyon tekniğine uygun nitel bir desenle yapılmıştır. Buna göre 
devrimlerin başlangıcında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temsil ettiği resmi din 
anlayışı pasif bir konumda devrimleri izlerken; Aleviler herhangi bir dini talep-
te bulunmaksızın devrimleri sessizce desteklemiş ve Nakşiler ise durumdan 
asgari etkilenme adına farklı direnme stratejileri belirlemiş görünmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Devrim, Farklı Din Anlayışları, Nakşilik, Alevilik, Di-
yanet İşleri Başkanlığı

Abstract

Our country has experienced many crises over the last century. In the 
face of these crises, different ideological approaches have produced alter-
native solutions of their own. The period starting from the last period of the 
Ottoman Empire until the first years of the establishment of the Republic of 
Turkey has been the scene of many revolutions in the economic, political, 
and cultural field. Reforms and westernization attempts in the Tulip Age, III. 
Selim and II. We see reforms such as Mahmut’s reforms, Tanzimat and Is-
lahat Fermans in the late Ottoman period. In other words, the revolutions 
made in the Republican period did not come out at once. It is possible to say 
that this process has already been discussed and some of them are planned 
revolutions. The topic of our work in this context is; Will examine the effects 
of the Republican Period Revolutions on different religious understandings. 
Our aim is; The closure of Tekke and Zaviyeler, the Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
and the annulment of Şer’iye and Evkaf Deputies revolves between the ye-
ars 1924-1950 in different societies of different religions, in the sample of 
Alevi, Nakşibendilik ve Diyanet İşleri Presidency. The study was conducted 
with a qualitative design in accordance with the historical documentation 
technique. According to this, in the beginning of the revolutions, the official 
religious understanding represented by the Presidency of Religious Affairs 
follows the revolutions in a passive position; The Alevi silently supported the 
revolutions without any religious affiliation, and the Naqshis seem to have 
identified different strategies of resistance in order to be minimally affected. 

Key words: Revolution, Different Religions of Religion, Embassy,   Ale-
vism, Presidency of Religious Affairs
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GİRİŞ

Din tarih boyunca insanları ve toplumları derinden etkileyen bir ger-
çeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın inanma ihtiyacı her dönemde 
varolmuş ve bu durumun her topluluğa yansıması farklı olmuştur. Kimi top-
lumlar monoteist bir tanrı anlayışı benimserken kimi toplumlar ise politeist 
tanrı anlayışını benimsemişlerdir. İnançların toplum hayatına yansımasına 
bakıldığında ise farklı anlayış ve kabullerin olduğu gözlemlenebilmektedir. 
Bu anlamda kurumsal dinlere baktığımızda (Yahudilik, Hristiyanlık, İslami-
yet) ana bünyeye bağlı bazen de ana bünyeden ciddi farklılıklar gösteren 
farklı grupların oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Yahudiliğe baktığımızda; Esseniler, Zelotlar, Sadukiler, Ferisiler olarak 
4 ayrı mezhepten bahsedilebilir.1 Hristiyanlıkta Katoliklik, Protestanlık ve 
Ortodoksluk olarak üç mezhepten sözedilmektedir. İslam dünyasında ise 
ilk dönemden itibaren Harici, Mürcie, Cebriye, Kaderiyye, Mutezile, Şia, Se-
lefiler, Eş’ariler, Maturidiler, Hanbeliler, Hanefiler gibi siyasi, itikadi birtakım 
gruplar ortaya çıkmıştır.

Dini yorumlara baktığımızda, tek ve insicamlı bir yapı arzetmediği aşikar-
dır. Mezhepler, tarikat ve benzeri dini cemaat yapılanmalar ve dini kimlik-
ler birbiriyle içiçe geçmiş durumdadır.  Bugünkü toplumsal yapımız da dini 
anlayışlar açısından bir ebru desenine veya gökkuşağına benzemektedir.2

Yukarıdaki bilgiler bize dinlerin uygulama ve düşünsel anlamda sosyal ha-
yata yansımasının tektip olmadığını göstermektedir. Aynı din mensuplarının 
kaynakları ortak olsa da bu bilgileri yorumlamaları farklı olmuştur. Birbirine 
benzer görüşte olanlar ise bir grup altında toplanmışlardır. Bu durumun sosyo-
lojik açıdan gayet normal bir durum olduğunu söylemek mümkündür. Bahset-
tiğimiz sosyolojik gerçeklik Osmanlı’nın son dönemlerine de yansımıştır. Farklı 
din anlayışları bahsi geçen dönemde dikkat çekmektedir. Bu dönemde birçok 
farklı din anlayışı olmasına karşın hepsini bu çalışmada zikretmemiz mümkün 
olmadığından genel olarak üç ana başlık altında toplamayı tercih ettik. Bunlar:

Ulema İslamı: Şeyhu’l İslam Makamı’nı ve alimlerin din anlayışını temsil eder.

1. Francine Kaufmann , Josy Eisenberg,‘Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik’, terc. Meh-
met Aydın, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29:0 (1987), s:282
2. Sönmez Kutlu, ‘4. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri’, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı
(2009), s:646
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Geleneksel Din Anlayışı: Tasavvuf ve tarikattan etkilenmeyen ve kendi 
dindarlığını inşa edenleri temsil etmektedir. Alevilik gibi..

Sufi İslam: Medrese İslamı’nı temsil eder. Nakşilik gibi..

Bu üç grubun İslamı yorumlama biçimlerinin Osmanlının son dönemine 
ciddi tesir ettiğini, ayrıca bunların Cumhuriyet Dönemi’ne de intikal eden  
farklı din anlayışları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu dönemde altıyüz yıl-
lık düzenin aksine farklı bir düzen ortaya çıkmıştır. Bu yeni düzende bazı 
devrimler yapılmıştır. Yapılan  bu inklapların sonunda birçok dini grup gayr-i 
meşru ilan edilmiştir. Dolayısıyla devrimlerin farklı din anlayışlarına birta-
kım etkileri olduğunu söyleyemek mümkündür. Bu bağlamda bizim çalış-
mamızın konusu; Cumhuriyet Dönemi İnklapları’nın farklı din anlayışları 
üzerine etkisini incelemek olacaktır. Amacımız ise; Tekke ve Zaviyeler’in 
kapatılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin Fes-
hedilmesi devrimlerinin 1924-1950 yılları arasında toplumda oluşan farklı 
din anlayışlarına etkisini  Alevilik, Nakşibendilik ve  Diyanet İşleri Başkanlığı 
örnekleminde  somutlaştırarak ortaya koymaktır. Çalışmamız tarihsel dö-
kümantasyon tekniğine uygun nitel bir desenle yapılmıştır.

Yaptığımız literatür taraması sonucu şunları söylemek mümkündür; tek bir 
grup üzerinden o dönemin din anlayışlarını inceleyen çalışmalar vardır. Örne-
ğin, Yanardağ’ın Atatürk Devrimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 - 1938’3 
adlı doktora çalışması vardır. Bu konuda Günay’ın Toplumsal Değişme, Tasav-
vuf, Tarikatlar ve Türkiye’4 ve Safa’nın ‘Türk İnkılâbına Bakışlar’5 adlı kitapları-
nı da örnek olarak gösterilebiliriz. Sarıkaya ‘nın ‘Cumhuriyet Dönemi Türkiye-
si’nde Dini Tarikat Ve Cemaatlerin Toplumdaki Yeri’6 adlı makale çalışmaları 
mevcuttur. İlgili araştırmalar çalışmamızla ilgili birtakım bilgiler içermektedir. 
Ancak doğrudan ‘Cumhuriyet Devrimleri’nin Farklı Din Anlayışları’na Etkisi’ ve 
bu etkilerin ‘ulema islam anlayışı’, ‘geleneksel islam anlayışı’, ‘sufi islam anla-
yışı’ örnekleminde değerlendirildiği bir çalışmaya rastlayamadık. 

3. Ayşe Yanardağ, ‘’Atatürk Devrimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 - 1938’ (Yayın-
lanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 2012).
4. Ünver Günay, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar Ve Türkiye,  (Erciyes Üniversi-
tesi Yayınları: Kayseri, 1999).
5. Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar, ( Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, 2010).
6. Saffet Sarıkaya, ‘Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde Dini Tarikat Ve Cemaatlerin Top-
lumdaki Yeri’, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1998).
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Devrimlere Giden Yolda Osmanlı Düşünsel Yapısı

Osmanlı’nın son dönemleri siyasi, ekonomik ve eğitim alanlarında birçok 
değişikliklere sahne olduğu bir dönemdir. Ve bu değişikliklerin farklı sonuç-
ları olduğu bilinmektedir. Dönemin padişahları mevcut durumdan memnun 
olmayarak bu durumu düzeltme yollarını aramışlardır. Bir kısmı varolan dü-
zende birtakım ıslahatlar yapmaya çalışırken, bir kısmı ise tamamen değişik-
lik yoluna giderek, batı kaynaklı bir model tasarlama girişimlerinde bulunarak 
bu konuda ciddi adımlar atmışlardır. Bu dönemde yönetici pozisyonunda olan 
padişahların farklı tutumları olduğu gibi ulema ve halk tabanındaki insanların 
da siyasi, sosyal, eğitim alanında gerçekleştirilen ıslahatlara karşı farklı tepki-
leri  olmuştur. Her grup iyileşmeye giden yolun farklı olduğunu iddia etmiştir.

Osmanlının son dönemlerindeki fikir akımlarını üç ana başlık etrafında 
toplamak mümkündür. Bunlar: Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık.

Cumhuriyet  Dönemi  Devrimleri’nin farklı dini anlayışlarına etkisini an-
lamak için, öncelikli olarak bu sürecin düşünsel anlamda başlangıcı olarak 
nitelendirilebilecek bu fikir akımlarının ne olduğunu anlamamızın yerinde 
olacağı kanaatindeyiz.

Ziya Gökalp, bu ana fikir ayrılıklarını Balkan Harbi’nin sonunda yazdığı “Türkleş-
mek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserinde şöyle dile getirmektedir: “Mem-
leketimizde üç fikir cereyanı vardır. Bu cereyanların tarihi tetkik olunursa görülür ki 
mütefekkirlerimiz evvelâ (muasırlaşmak) lüzumunu hissetmişlerdir. Üçüncü Sultan 
Selim Devri’nde başlayan bu temayüle meşrutiyet inkılâbından sonra (İslâmlaş-
mak) emeli iltihak etti: Son zamanlarda ortaya bir de (Türkleşmek) cereyanı çıktı’’7 

‘Türkçülük, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde baş-
layan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm’8 
olarak tanımlanmaktadır. Türkçülüğün önde gelen savunucularından Hüse-
yin Nihal Atsız Türkçünün Türk ırkının üstünlüğüne inanmış olan kişi oldu-
ğunu belirtir. Milli menfaatleri şahısların üstünde tutan, milli mukaddesata 
ve maziye saygı gösteren, vazife ahlakı yüksek olan, haksızlığa savaşta per-
vasız olan bir insan diye tanımladığı Türkçünün, “eyyamperest ve dalkavuk 
olamayacağını” ileri sürmektedir. Ayrıca “ırk” hassasiyetini dile getiren At-
sız; Türkçü’nün “Türk” ten olabileceğini, her Türkçüyüm diyen Türkün de 

7. Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar, s.10.
8. M. Şükrü Hanioğlu, ‘’Türkçülük’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 41; s: 552.
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Türkçü olamayacağını ifade etmiştir.9

Batıcılıra göre ise; Osmanlı İmparatorluğu’nun tek kurtuluş yolu ise “Bu 
yüzyılın fikir ve  ihtiyaçlarına uygun medeni bir devlet ve millet halini al-
maktır, yani ilmî manasıyla Garplılaşmaktır.” Osmanlı Devleti bütün varlı-
ğıyla Batı’ya gitmelidir. “Çünkü ikinci bir medeniyet yoktur.” Bu anlamda 
Batıcıların temel amacı Batı’nın ekonomik ve sosyal hayatını almak, bunun 
yanında Osmanlı toplumunu ilim ve teknik bakımlardan geliştirmektir. Bu 
akımda dikkat çekici olan husus; din konusunda ve diğer alanlarda Batı’nın 
ne dereceye kadar örnek alınması hususundaki belirsizliktir. Aşırı Batıcılar, 
Batı’nın gelişme seviyesine ulaşmak ve saygısını kazanmak için her alan-
da Batı’yı örnek almak gerektiğini savunurken, diğer taraftaki Batıcılar ise 
Batı’dan alınacakları seçerek almak ve ulusal değerlere saygı göstererek 
Doğu ile Batı’yı ahenkli bir şekilde bağdaştırma düşüncesindeydiler.10

İslamcılık’a baktığımızda ise;  Batı’nın sömürgesi haline gelen Müslüman 
Devletleri’ni bağımsızlığa kavuşturmak için geliştirilmiş bir siyasal kurtuluş 
ideolojisi olduğu görülmektedir. İslamcılık siyasal bir karaktere sahiptir. İslam-
cılık, müesseseler kuracak bir fikir ve inanç sistemi olduğunu iddia ettiğinden 
ve gerçekleşmek için de sosyal bir hareketi davet ettiğinden ideolojiktir. Diğer 
taraftan Osmanlı Devleti’ni blok halinde muhafaza etmek ve bütünlüğünü 
sürdürmek için de onu belli bir amaca yöneltmek istediğinden siyasaldır.11

Osmanlı’nın son dönemlerine hakim olan bu üç ana akımın Cumhuriyet 
Dönemi’ne yansımaları olmuştur. Modern ulus-devlet niteliğine sahip Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla beraber, yeni rejim kendi sistem ve idare tarzı-
na uygun politikalar geliştirmiştir. XX. yyın başlarında Türkiye’de Batıcılık ön 
planda olmakla birlikte kısmen de Türkçülük fikirleri resmî ideoloji tarafından 
benimsenmekle birlikte, İslamcılık fikri kabul görmemiş; bu fikir idarî, hukukî 
ve eğitsel düzenlemeler ile bertaraf edilme yönüne gidilmiştir. 12

9. Ferit Salim Sanlı, ‘Türkçülük Akımında Din Olgusu Üzerine Aykırı Bir Yaklaşım: Hüseyin 
Nihal Atsız ve Fikirleri’, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 
2010), s.29.
10. Erol Şimşek, ’Atatürk Dönemi Din-Siyaset İlişkisi’, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2014), s:52
11. Erol Şimşek, ’Atatürk Dönemi Din-Siyaset İlişkisi’’, s.54.
12. Saffet Sarıkaya, ‘Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde Dini Tarikat Ve Cemaatlerin Top-
lumdaki Yeri’, s.2.
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Osmanlı’daki müslüman toplumun dini kimlik önemli olmasına karşın 
Cumhuriyet merkezi, laiklik/sekülerlik politikalarıyla kimlikteki dinsel öğe-
nin önemini azaltırken, diğer yandan batıcılık ve türkçülük politikalarıyla 
kimliklerde oluşacak boşluğun yerini doldurmasını arzuladığı yeni ideolojiyi 
yaymaya çalışmıştır. Böylece “din” ile problemli bir ilişkiler dönemine giril-
miştir. Batıcılık, Pozitivizm, laiklik, ilerlemecilik, gibi kavramlar yeni yönetici 
kadronun temel unsurları olmuştur.13

Cumhuriyet kurulurken benimsenen temel unsurlar olan Batıcılık, Poziti-
vizm, Laiklik, ekseninde birçok devrim yapılmıştır. Bizim çalışmamızın yılla-
rını kapsayan 1924-1950 yılları arasında yapılan ve farklı din anlayışlarının 
ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bazı devrimler ise şunlardır:

Cumhuriyet Dönemi Din Anlayışı’nı Etkileyen Bazı Devrimler (1923 – 1950)

● 3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilerek eğitimde birlik sağlandı.

● Şeriye, Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekâletleri kaldırıldı.

● 2 Eylül 1925: Tekke ve Zaviyeler kapatıldı.

● 10 Nisan 1928: Anayasa değişikliği yapılarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin
bir din devleti olma niteliğine son verildi.

● 1 Kasım 1928: Yeni Türk Harfleri kabul edildi.

● 7 Şubat 1933: Ezan ve kamet İstanbul’da Türkçe okunmaya başladı.

● 3 Aralık 1934: Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve
ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun kabul edildi.14

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun birinci maddesi ile Türkiye’deki bütün bilim 
ve eğitim-öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Medrese-
ler, mektepler, yabancı okullar özel vakıflarca kurulup istedikleri şekilde, eği-
tim verebiliyorlardı. Bu da laik eğitim için büyük tehdit olarak görülüyordu. Ka-
nunun ikinci maddesi ise asıl eğitim-öğretim birliğini sağlayan madde olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu maddeye göre Şeriye ve Evkaf Vekâleti veya özel 

13. Caner Taslaman, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam, (İstanbul Yayınevi: İstan-
bul, 2011) s:112.
14. Erkan Şenşekerci, Atatürk İlkeleri Ve Devrim Tarihi, (Uludağ Üniversitesi Basımevi:
Bursa, 2013) s.163-164



108  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

vakıflar tarafından yönetilen okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.15

‘Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 4. Maddesinde yer alan orta ve yüksek de-
receli din eğitimi kurumlarının düzenlenmesi ile ilgili hükümler, bir taraftan 
yeni bir yapının temellerini oluştururken, diğer taraftan da buna bağlı ola-
rak medreslerin fonksiyonunu yeni kurumlara devrederek, yine kanunun asıl 
amacına hizmet etmek üzere , varlık nedenlerini de ortadan kaldırmıştır’.16 

Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na gelecek olursak; Selçuklulardan itibaren 
Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında daha sonrada Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş ve gelişme dönemlerinde büyük hizmetleri olan Tekke ve 
Zaviyelerin ortaya çıkışı VIII. yüzyıla dayanmaktadır. Bunların kurumsallaşma-
sı da X. ve XI. yüzyılda daha belirgin hâle gelmiştir. Özellikle sınır boylarındaki 
yerleşik ve göçebe Türkmenlerin dinî hayatı üzerinde ve Hristiyan halkın İs-
lam dinine ısındırılmasında, ayrıca Balkanlarda İslamiyet’in yayılmasında çok 
büyük etkileri olmuştur. Ancak Cumhuriyet Dönemi’nde tekke ve zaviyeler 
rejime tehdit olarak görülmüş ve kaldırılmıştır. Mustafa Kemal bu durumu şu 
şekilde ifade etmektedir:  “Efendiler ve ey Millet, biliniz ki Türkiye Cumhuri-
yeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve 
en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır”  diyerek 30 Kasım 1925’te çıkarılan 
bir kanunla Tekke, Zaviye ve Türbeler kapatılmıştır.17 

Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişi de yine bu bağlamda değer-
lendirebiliriz. İslami geçmişle olan bağın kopartılıp Türkçü bir anlayışla se-
küler bir devleti kurmayı amaçlayan reformlardan biri olduğunu söylemek 
mümkündür.18   

Osmanlı toplumunda ‘din’ belirleyici bir etken iken, Cumhuriyet Devrim-
leri’ne baktığımız zaman din belirgin bir özellik arzetmemektedir.  Zira Tekke 
ve Zaviyeler’in kapatılması, ezanın Türkçe okutulması, Şer’i ve Evkaf Vekale-
ti’nin kaldırılması, Hilafetin kaldırılması, dini ayinlerin dışında din adamlarının 

15. Rukiye Demirel, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Atatürk Dönemi Uygulamaları, Yayınlan-
mış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2009), s:29.
16. Zeki Salih Zengin, Medreseden Darülfünuna Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi,( Ankara: 
Çamlıca Yayınları, 2011) s:115.
17. Yücel Çil, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, http://www.ataaof.com/ow_userfiles/plugins/
forum/attachment_3085_54f43df040189_54f43dd63fbfa_unite1.pdf, (12.03.2017).
18. Berna Zengin Arslan, ‘Aleviliği Tanımlamak: Türkiye’de Dinin Yönetimi, Sekülerlik ve 
Diyanet’ , Mülkiye Dergisi, 39-1, (2015), s.141.

http://www.ataaof.com/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_3085_54f43df040189_54f43dd63fbfa_unite1.pdf
http://www.ataaof.com/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_3085_54f43df040189_54f43dd63fbfa_unite1.pdf
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dini kisve taşımamaları yönünde yapılan devrimler, bize şunu düşündürmek-
tedir; Osmanlı’da belirleyici bir etken olan din, Cumhuriyet Dönemi’nde ‘vic-
danlara hapsedilmek istenen din’ olduğu ve ‘sosyal hayatta dini hatırlatan 
birçok şeyin kısıtlanması boyutuna taşındığı görülmektedir. 

Cumhuriyet Dönemi devrimlere baktığımızda oldukça köklü değişiklikler 
olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak bu devrimlere tepkiler çok farklı olmuş-
tur. Zira takdir edilmelidir ki, altıyüz yıllık bir geçmişten kopulması ve kadim 
bir kültürün bir anda terkedilip yerine yepyeni bir düzenin getirilme planı kolay 
olmamıştır. Bazı devrimlere tepkiler bireysel olduğu gibi kitlesel de olmuştur. 
Ve bu tepkileri bastırmak için yeni rejim farklı stratejiler benimsemiştir. Ama 
her direnişin karşısında bir tavır alış şekli olmuştur.  

Devrimlerden özellikle bizim çalışmamızın konusuna giren Tevhid-i Tedri-
sat, Şer’i ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması ve Tekke ve Zaviyeler’in Kapatıl-
ması’nın sonuçları farklı din anlayışlarına doğrudan etki eden  faktörlerden-
dir. Devrimlere gösterilen farklı tepkiler, farklı din anlayışlarının oluşmasına 
zemin hazırlamıştır. Halk tabanında böyle olduğu gibi, ulema çevresinde, 
tarikat ve cemaat çevrelerinde de farklılık arzetmektedir.  Bizim bu farklı an-
layışların hepsini zikretmemiz mümkün değildir. Bu yüzden temel bazı gö-
rüşleri ve bu görüşleri temsil eden bir grup üzerinden konuyu açıklamaya 
çalışacağız.  Bunlar :‘Medrese ve Sufi  İslamı’ temsil eden ‘Nakşiler’  Osmanlı 
Uleması’nın son dönemini temsil eden ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’, Cumhuriyet 
İdeolojisi’ne uyumluluk arzeden ‘Alevilik’  ‘tir. Bu üç grup üzerinden adı geçen 
devrimlerin nasıl farklı din anlayışları oluşturduğunu inceleyeceğiz.

Cumhuriyet Dönemi Devrimleri ve Nakşiler

Nakşilik, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde büyük bir güç ka-
zanmış, özellikle Halidî Nakşibendîliğin, Sünnî eğilimlere de güçlü bir biçimde 
yer vererek sadece Osmanlı İmparatorluğu’nda değil bütün İslâm Dünyası’nda 
özellikle Batı etkisi altındaki değişimlere karşı en güçlü tepkiyi temsil ettiğini 
söylemek mümkündür. Nakşîlik, İmparatorluğun son günlerinde en etkin ve 
yaygın ve en çok tekkeye sahip sufi teşekkül olarak karşımıza çıkmaktadır.19

Cumhuriyet Dönemi’ne geldiğimizde ise;  Cumhuriyet’in görmek istedi-
ği dini anlayış ile Nakşibendilerin dini hayatı anlamlandırma süreci birbi-
rinden farklı olduğunu görmekteyiz. Zira dinin tamamen kişinin vicdani bir 

19. Ünver Günay, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar Ve Türkiye, s.238.
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fonksiyonu olduğu, toplumsal manada söz sahibi olamayacağı anlamına 
gelen bireysel dindarlık kavramı devrimlerin mesajının günümüzdeki ifade 
şeklidir. Oluşumundan bu güne kadar şeriata bağlılığı hep ön planda tut-
muş olan Nakşibendi tarikatınca, sadece vicdanlarda yaşanan bireysel bir 
tecrübe olarak din algısının kabul görmeyeceği aşikardır. Onlar İslamı bi-
reyin kendi özel hayatında yaşayacağı ibadetler yığınından daha kapsayıcı 
olarak siyasi, sosyal, hukuki vb. kurallar bütünü olarak kabul etmişlerdir.20

Devrimlerin din anlayışı ile Nakşilerin din anlayışı arasındaki uçurumu, 
onların Atatürk İnkılapları’na karşı yaptığı protesto eylemlerinde gözlemle-
mek mümkündür. Örneğin, 1925’teki Şapka Devrimi’ne karşı yapılan pro-
testo hareketinden, 1930’daki Menemen Olayı, 1933’te Bursa’da Türkçe 
ezan okunmasına direniş gibi tüm güçlü tepki hareketlerin çoğunlukla Nak-
şî çevrelerden olduğu görülmektedir.21 Ancak bu direniş uzun sürmemiştir. 
Yeni rejimin kurucu kadrosu bu tür eylemlere göz yummamıştır. Nakşiler 
de tamamen tarih sahnesinden silinmek yerine bu yeni durum karşısında 
farklı stratejiler geliştirmeyi tercih ettikleri söylenebilir. 

Bazı araştırmacılar 1925-1950 yılları arasını kapsayan bu dönemde tarikat-
ların varlıklarını camiler vasıtasıyla sürdürmüş olduklarını belirtmektedir. Örne-
ğin, Halidî Nakşiliğine mensup Gümüşhaneviyye, İstanbul’da varlığını camilerde 
sürdürmüştür. Bursa’da imamlık görevi yapmakta olan Nakşi halifesi Zahid Kot-
ku, İstanbulda ,Nakşî şeyhi İstanbul Ümmü Gülsüm Camii imamı Şeyh Abdüla-
ziz Bekkine’nin ölümü üzerine, Nakşî cemaatinin başına geçmek üzere gitmişti. 
Böylece İstanbuldaki camiye sığınan tarikat, Şeyh Mehmet Zahid’in önderliğinde, 
yasaklamaya rağmen gizlilik içerisinde hayatiyetini sürdürebilmiştir.22

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte tarikatların aldığı yeni vaziyet, kuş-
ku götürmez bir şekilde dikkat ve ihtimam temelinde ancak korunabilirdi. 
Hukuki bir tahkikat ve takibata uğrama kaygısı, başta Nakşibendilik ol-
mak üzere Halvetilik, Rifailik, Kadirilik gibi tarikatların İstanbul şartlarında 
varlığını sürdürebilmeleri, onları kurumsal alışkanlıklarının pek çoğundan 
vazgeçmeye, kendilerine yükledikleri ödev ve sorumlulukları azaltmaya 
ve dahası yeni dönemin açığa çıkardığı boşlukları doldurmaya zorlamıştır. 

20.Utku Aybudak, ‘Nakşibendiliğin Politik Evrimi ve İskender Paşa Cemaati’ (Yayınlanmış Yük-
sek Lisans Tezi, Ankara Ünivesitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Ankara, 2014) s.74-75.
21. Ünver Günay, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar Ve Türkiye, s.238.
22. Ünver Günay, Toplumsal Değişme, Tasavvuf, Tarikatlar Ve Türkiye, s.241-2421.
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Böylece ev sohbetleri, vakıf ve dernek temelinde sürdürülen hizmet ve yar-
dımlaşma faaliyetleriyle oluşturulacak yeni vizyon sayesinde, stereo tipler 
değişmiş ve etkinlikler düşük yoğunlukta gerçekleştirilmiştir.23 

Türkiye’de yeni rejimin politikasına uygun olarak, 1933- 1947 yılları ara-
sında din eğitimi yasaklanmış ve bazı inkılaplar yürürlüğe konulmuştur. Bu 
dönemde tarikatların ve dinî cemaatların önemli bir görev üstlendiklerini söyle-
mek mümkündür. Bu görev, hem halkın dinî hayatını sürdürmeyi temin edecek 
nitelikte dinî ilimleri tedris etmiş din  hizmetlileri kadrosunun yetişmesi; hem  il-
mihal bilgileri ve Kur’ân-ı Kerîm kıraatıyla ilgili öğretim esas alınarak halkın dinî 
kültürünün devamlılığının sağlanması yönündedir. Nakşîbendiyye’ nin Müced-
didiyye Halidiyye koluna bağlı dergahlarında bu misyonun tezahürlerine büyük 
ölçüde tesadüf edilir. Çünkü Nakşı Halidiyye kolu Anadolu’da medrese-tekke 
geleneğini birlikte yürütmeyi başarmış bir yapılanmaya sahiptir.24

Sonuç olarak, Cumhuriyet Devrimleri karşısında Nakşilerle ilgili şunları 
söyleyebiliriz; Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla birlikte Nakşibendilik özellikle 
büyük şehirlerde medrese usulü yöntemini kaybetmiştir. Basit tarzda cami 
eğitimini ancak yapabilmişlerdir. Bu durum köklü bir eğitimden yoksun bir 
tarikat anlayışını ortaya çıkarmıştır. Oysaki Nakşilik ve özellikle Halidiyye 
kolu medrese tarikatıdır. Dolayısıyla bu durum Nakşiliği, irfan dolu bir anla-
yıştan bilgiye dayanmayan gönüle dayanan bir din anlayışına sevkettiği gö-
rülmektedir. Osmanlıda Nakşibendilik diğer tarikatlar gibi Meclis-i Meşayih 
çatısı altında meşru toplumsal yapı iken Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti Kanunu 
ile Cumhuriyet Dönemi’nde bu grup tamamen illegal ilan edilmiştir. 

Tekke ve Zaviye Kanunu Nakşibendiliğin ekonomik bağlantılarını kopar-
mıştır. Çünkü bu kanunla devletin tanıdığı bit kurum olmaktan çıkmıştır. Bu 
durumun birtakım sonuçları olmuştur. Ekonomik olarak şeffaf olmayan bir 
yapılanmaya gitmişlerdir. Osmanlı Dönemi’nde bütün bağış ve harcamaları 
kayıt altındayken Cumhuriyet Dönemi’nde kayıtaltında olmayan ekonomik 
kaynakları oluşmaya başlamıştır.

Nakşibendiler kendilerini doğrudan etkileyen bu devrimlere başlangıçta 
aleni tepkiler gösterseler de daha sonrasında faaliyetlerini gizli sürdürmeyi ter-

23.Necdet Subaşı, “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Dinî Hayat”, İslam Araştırma
Merkezi, İstanbul, (2015), s.368-369.
24. Saffet Sarıkaya, ‘Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde Dini Tarikat Ve Cemaatlerin Top-
lumdaki Yeri’, s.96-97.
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cih etmişlerdir. Ev sohbetleri, vakıflar vasıtasıyla ve imamlık vazifesi ekseninde 
cami cemaatiyle faaliyetlerini gizli bir şekilde devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. 
Böyle olunca daha gizli bir din öğretimi sonucu ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin 
ilerleyen yıllarında aleni tepkiden ziyade farklı stratejiler geliştirerek varlıklarını 
hem kamuda, hem de sosyal hayatta devam ettirmişlerdir. Yalnız burada şunu 
belirtmemiz gerekir aleni tepkiden uzaklaşmaları ve daha gizli bir yolu tercih 
etmeleri Cumhuriyet Devrimleri’ni kabul ettikleri anlamına gelmemektedir. 
Nakşilerin bu dönemde ‘Medrese ve Sufi İslamı’ temsil ettiklerini söyleyebiliriz.

Cumhuriyet Devrimleri Ve Aleviler

30 Kasım 1925 yılında yürürlüğe giren “Tekke ve zaviyeler kanunu” Cemev-
leri ve müştemilatını “Tekke ve zaviyeler” kapsamında değerlendirmiş ve kapa-
tılmasını emretmiştir. Aynı yasa şeyhlik, dervişlik, halifelik, seyitlik ve dedelik 
gibi unvanların kullanımını da yasaklanmıştır. Aleviler için, dergahlarını kapatan 
ve dedelik kurumunu yasaklayan bu yasanın etkisi oldukça büyüktür. Bu yasa 
alevilerin ritüel ve ibadetlerini yerine getirmelerini fiilen yasaklama sonucunu 
doğurmuştur. Ayrıca dedelik kurumunun kaldırılması, Alevi köyleri arasındaki 
iletişimin ve ocak ağlarının zayıflaması gibi bir sonucu da doğurmuştur.25    

Dedelik Kurumu’nun yerinden oynatılması ve zayıflatılması Alevilerde çok 
nadiren bir rahatsızlık kaynağı oluşturmuştur. Aleviler hiçbir dini iddia taşı-
maksızın hiçbir dini talepte bulunmaksızın şehirde, modern hayatın değişik 
kanallarıyla bütünleşmeye başladılar. Bazı araştırmalara göre bunu sağlayan 
yine Cumhuriyetle birlikte ortaya çıkan yeni kurumlar ve ilişkilerdir.26 

Alevilerin ne Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan devrimlere, ne de ken-
di cemevlerinin kapatılmasına ciddi bir itirazları olmamıştır. Aksine Aleviler 
bütün icraatlarıyla Atatürk’ün devrimlerinin en büyük destekçisi olduklarını 
belirtmişler, bugün de her fırsatta belirtmeye devam etmektedirler. Alevi-
lerin değişime karşı son derece açık bir tutum sergilemeleri, sadece laik 
değerlerle özelikle siyasi nedenlerle çok kolay uzlaşabiliyor olmalarıyla de-
ğil, bizzat kendi dinselliklerine karşı özgürleşme duygusunu hissetmeleriyle 
açıklamak mümkündür.27 Ayrıca Osmanlı Dönemi’ndeki ‘sünni yönetim’ an-

25. Berna Zengin Arslan, ‘Aleviliği Tanımlamak: Türkiye’de Dinin Yönetimi, Sekülerlik ve 
Diyanet’, s.147.
26. Yasin Aktay, ‘Tarihi, Kültürel, Folklorik ve Aktüel Boyutlarıyla Alevilik’, http://turkoloji.
cu.edu.tr/HALKBILIM/yasin_aktay_alevilik.pdf  (12.03.2017).
27.  Yasin Aktay, ‘Tarihi, Kültürel, Folklorik ve Aktüel Boyutlarıyla Alevilik’, http://turkoloji.
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layışına bir tepki de olabileceği düşünülebilir. 

Alevilerin Cumhuriyet Devrimleri’ni benimsemeleri onların kendi gele-
neklerinden taviz vermek gibi bir neticeyi doğurmuştur. Nakşilikte bahsetti-
ğimiz şeyhlerin imamlığı seçerek ve hattâ bazıları önceden imam olmadık-
ları halde imamlık görevini üstlenerek dergâhlarını adetâ camiye taşımaları 
ve gizliden faaliyetleri yürütme ve bu yolla varlıklarını ve geleneklerini sür-
dürme gibi bir stratejinin Alevilerde varolmadığını görmekteyiz. 

Cumhuriyet Dönemi’nde  şehirlerde Bektaşi tekkeleri zaten yoktu, an-
cak köydeki alevilerin tekke ve vakıf arazileri vardı. Cumhuriyetle birlikte 
bunlar da kapatılmıştır. Dolayısıyla maddi olarak sıkıntı yaşamışlar ve dede-
leri fakirleşmiştir. Ancak halk devrimlere destek vermiştir. Çünkü Osmanlı 
Dönemi’nde sünni bir anlayış hakim olduğundan aleviler kendilerini ‘öteki-
leştirilmiş’ olarak hissetmeleri mümkündür. Cumhuriyetle birlikte bu duru-
mun ortadan kalktığını devletin asli unsuru olduklarını düşünüp yeni rejime 
destek verdiklerini söylemek mümkündür. 

Şer’iyye Ve Evkaf Vekaleti’ne değinecek olursak, zaten Aleviler Meclis-i 
Meşayih içerisinde yer almıyordu. Dolayısıyla bu devrimin onlar üzerinde 
bir etkisi olmamıştır. Tevhid-i Tedrisat için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü 
medrese usulü eğitim bu grupta yoktur. 

Aleviler Cumhuriyet ideolojisi neyi getirmişse bunu kabul ettikleri görülmek-
tedir. 1980 yılına kadar hiçbir dini talep dile getirmemişlerdir. Çünkü devrim-
lerin kendi varlıklarını güçlendirdiklerini düşünmüşlerdir. Seküler bir kaftana 
razı olmuşlar, kendileri bu elbiseyi isteyerek giymiş ve Cumhuriyet’in ideolojisini 
temsil noktasına kadar gitmişlerdir. Kısacası kendilerini rejimin tarftarı olarak 
konumlandırdıkları söylenebilir. Bu bağlamda Alevileri devrimler karşısında ‘se-
küler’ veya ‘folk’ dindarlık kategorisinde değerlendirmek mümkündür. 

Cumhuriyet Devrimleri Ve Diyanet İşleri Başkanlığı

‘Şeriye ve Evkaf  Vekaleti’ni kaldıran 3 Mart 1924 Tarih ve 429 sayılı kanu-
nun 1. Madde si ile İslam dinini itikat ve ibadete dair bütün hükümleri ve işle-
rinin düzenlenmesi ve dini müesseselerin yönetimi için bir Diyanet İşleri Baş-
kanlığı kurulmuş ve bu kurumunda Başbakanlığı kurulmuş ve bu kurumunda 

cu.edu.tr/HALKBILIM/yasin_aktay_alevilik.pdf  (12.03.2017).
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Başbakanlığa bağlı olacağı belirtilmiştir’.28 İlgili  kanunun beşinci maddesi ile 
Türkiye Cumhuriyeti’nde bütün cami ve mescit, tekke ve zaviyenin yönetimini 
imam, hatip, vaiz, şeyh, müezzin ve kayyımlar ve diğer hizmetlilerin atama ve 
görevden alınmalarını Diyanet İşleri Başkanlığı’na vermiştir.29

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın devrimlere karşı tutumu, dönemsel olarak 
en azından 80’lere kadar görece kendini biraz daha kenarda tutmaya, kendi 
halinde kalmayı makulleştirerek varlığını deruhte etmeye çalıştığı yönündedir.  
Kamusal alanda çok fazla kendini göstermemek ve varlığını açıkça hissettir-
memek koşuluyla yasada tanımlanan rolünü sürdürmesine izin verildiğine dair 
pek çok veri bugün bizi bu yöndeki argümanların haklılığına yöneltmektedir. 
Kurumun kendine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini bugün geriye doğ-
ru baktığımızda açıkça görüyor ve fark ediyoruz. Diyanet’in kuruluşundan bu 
yana hangi süreçlerden geçtiği dikkatle incelendiğinde her şeyden önce Türk 
tipi bir dinî devlet pratiğine yoğunlaşmak gerektiğini vurgulamak gerekir.30 

1960’a kadar Diyanet İşleri Başkanına bizzat yöneltilmiş, onun cevap-
laması istenilen sorular var. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan dinin temel ko-
nuları ve ilke ve değerleri hakkında ne düşünüldüğüne dair pek çok soru 
sorulmuştur. Diyanet’in bütün bu sorulara dinde bunun karşılığı ne ise o 
netlikte cevaplar verdiğini, bundan asla kaçmadığına şahit olmaktayız. Hiç-
bir şekilde sözü dolandırmadan sözle oynamadan, din dilinin gerektirdiği 
gibi açıklıkta, muğlaklığa prim vermeden anlattıklarını söyleyebiliriz. Bu-
nunla beraber bu  dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şöyle bir duruş 
sergilediğine şahit olmaktayız: Kendisine sorulmadıkça konuşmadığı, genel 
gidişat hakkında hiçbir şekilde beyanda bulunmadığı, her hangi bir konuya 
ilişkin olarak doğrudan kendisi bir sorumluluk talep ederek ve kendisine bir 
yükümlülük atfederek söz almadığı da ayrıca ifade edilebilir.31

Şeriye ve Evkaf  Vekaleti kanunu ile imam, hatip, vaiz, şeyh, müezzin ve kay-
yımlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atanması gibi birçok vazife bu kuruma 

28. Kürşat Erdil, ‘Laik Düzen Diyanet İşleri Başkanlığının Yeri ve Önemi’, Ankara Bürosu 
Dergisi, 2, (2000), s.67 ss:61-70.
29.Ayşe Yanardağ, ‘’Atatürk Devrimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı 1924 - 1938’ (Yayın-
lanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. 2012), s.147.
30.Necdet Subaşı, “Diyanet ve Dinî Gruplar”, Hayati Hökelekli, Vejdi Bilgin(ed.) Kur’an ve 
Toplumsal  Bütünleşme, Mezhepler ve Dinî Gruplar Arası İlişkiler,  Bursa: KURAV, 2015) 
içinde, s:4 ss. 483-490.
31. Necdet Subaşı, “Diyanet ve Dinî Gruplar”, s.5.



  115 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

verilmiştir. Ancak yinede Şeriye ve Evkaf  Vekaleti’nin kaldırılması ile bu kurumun 
toplumdaki etkisini azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü  fetvalık  kurumu  Osmanlıda 
oldukça önemliydi. Ama Cumhuriyetle birlikte bu etki azalmıştır. Diyanetin Türkçe 
ezana tepki vermemesi gibi olaylar da ilave olunca bu kurumun ilgili dönemde 
uzunca bir dönem halkın gözündeki meşruiyetini kaybettiği söylenebilir.

Tekke ve Zaviye Kanunu ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan doğrudan 
etkilenmemiştir. Hatta bu devrimlerin Diyanet’in lehine neticelendiğini söy-
lemek mümkündür. 

Şeyhülislamlık kurumunun Osmanlıda çok güçlü bir yapısı varken Cum-
huriyetle birlikte kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu kadar etkili oldu-
ğunu söylemek zordur. Resmi İslam olarak nitelendirebileceğimiz bu kurum 
varlığını yeni sistemle uyum içinde devam ettirdiğini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhuriyet Devrimleri’ ne karşı 
açık bir strateji belirlediklerini söylemek zordur. Ne kabul ne de red ettikleri gö-
rülmektedir. Örneğin bu dönemde faizli bankacılık veya başörtüsüyle ilgili fetva 
istendiğinde fetvayı vermiyor, fakat uygulamada da ses çıkarmıyor. Ya da Arapça 
ezan yasağını İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde uyguluyor fakat küçük 
şehirlerde kenar camilerde uygulamıyor. Bütün bunlardan hareketle Diyanet’in 
temsil ettiği dindarlığı ‘geleneksel halk dindarlığı’ ya da ‘resmi dindarlık’ olarak 
nitelendirebiliriz. Bu dindarlık türü ‘pasif direniş’ sahibidir. Aksiyon geliştirmez. 

SONUÇ

Ülkemiz son yüzyıl içerisinde pek çok kriz yaşamıştır. Bu krizler karşısında 
farklı ideolojik yaklaşımlar kendi çözüm alternatifini üretmişlerdir. Osmanlının 
son dönemlerinde yaşanan sorunlara çözüm olarak üç ana fikir akımı doğ-
muştur. Bunlar: İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık’tır. Bu akımların Cumhuriyet 
ideolojisine etkileri olmuştur. Yeni rejim kendisine model olarak daha çok Ba-
tıcılığı ve kısmen de Türkçülüğü aldığı söylenebilir. Bu ideolojiler çerçevesinde 
Cumhuriyet Dönemi’nde birçok devrim yapılmıştır. Biz ise bu devrimlerden 
özellikle; Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Şeriye ve Evkaf  Vekaleti’nin  Kaldırılması, 
Tekke ve Zaviyeler’in kapatılması kanunlarının farklı din anlayışlarına etkisini 
incelemeye gayret ettik. Ve bu araştırmayı yaparken konuyu  ‘Nakşilik’, ‘Alevi-
lik’ ve ‘Diyanet İşleri Başkanlığı’ örnekleminde somutlaştırmaya çalıştık. 

Yaptığımız çalışma sonucunda şunları söyleyebiliriz; Osmanlı geleneğinde ‘din’ 
siyasi, sosyal ve bireysel alanlarda ana belirleyicilik rolü üstlenirken,  yeni rejimde 
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ise dinin ‘vicdan’ lara hapsedilerek sadece ‘bireysel’ alanla sınırlandırıldığını gör-
dük. Yeni rejimin oluşturduğu bu ortamda, önceki dönemden farklı birtakım din an-
layışlarının tezahür ettiğini tespit ettik. Ve bu faklılığı anlayabilmek için belirgin bazı 
gruplarla özdeşleştirdik. Bunlar; Nakşilik, Alevilik ve Diyanet İşleri Başkanlığı’dır.

Nakşibendiliğe ilgili devrimlerin yansımasının şu şekilde olduğunu gördük; 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla birlikte Nakşibendilik özellikle büyük şehirlerde 
medrese usulü yöntemini kaybetmiştir. Basit tarzda cami eğitimini ancak yapa-
bilmişlerdir. Bu durum köklü bir eğitimden yoksun bir tarikat anlayışını ortaya 
çıkarmıştır. Dolayısıyla ilgili kanun  Nakşiliği, irfan dolu bir anlayıştan bilgiye da-
yanmayan gönüle dayanan bir din anlayışına sevkettiği  görülmektedir. Tekke ve 
Zaviye Kanunu ise Nakşibendiliğin ekonomik bağlantılarını koparmıştır. Çünkü 
bu kanunla devletin tanıdığı bir kurum olmaktan çıkmıştır. Böylece ekonomik ola-
rak şeffaf olmayan bir yapılanmaya gittiklerini gördük. Şer’iyye ve Evkaf  Vekaleti 
Kanunu ise grup için şöyle bir sonucu doğurmuştur; Osmanlıda Nakşibendilik di-
ğer tarikatlar gibi Meclis-i Meşayih çatısı altında meşru toplumsal bir yapı iken bu 
kanunla birlikte Cumhuriyet Dönemi’nde bu grup tamamen illegal ilan edilmiştir.

Devrimlere Nakşibendiler başlangıçta aleni tepkiler gösterseler de daha son-
rasında faaliyetlerini gizli sürdürmeyi tercih etmişlerdir. Bu anlamda grubun ‘sufi 
dindarlık’ ya da ‘medrese dindarlığı’ anlayışını benimsediklerini söyleyebiliriz.

Aleviler’ Tekke ve Zaviye Kanunu’nun nasıl etkilediğine bakacak olursak; 
Cumhuriyet Dönemi’nde  şehirlerde Bektaşi tekkeleri zaten yoktu, ancak köy-
deki alevilerin tekke ve vakıf arazileri vardı. Cumhuriyetle birlikte bunlar da ka-
patılmıştır. Dolayısıyla maddi olarak sıkıntı yaşamışlar ve dedeleri fakirleşmiştir. 
Şeriye Ve Evkaf Vekaleti Kanunu’nun Aleviler üzerinde ciddi bir etkisinin olma-
dığını gördük. Zira  Aleviler  Meclis-i Meşayih içerisinde yer almıyordu. Dolayısıy-
la bu devrimin onlar üzerinde bir etkisi olmamıştır. Tevhid-i Tedrisat için de aynı 
şeyi söyleyebiliriz. Çünkü medrese usulü eğitim bu grupta zaten yoktur.  

Aleviler Cumhuriyet ideolojisi neyi getirmişse bunu kabul ettikleri görül-
mektedir. Kendilerini rejimin taraftarı olarak konumlandırdıkları söyleyebi-
liriz. Bu bağlamda Aleviler devrimler karşısında kendilerini ‘seküler’ veya 
‘folk dindarlık’ kategorisinde konumlandırdıklarını görmekteyiz.

Tekke ve Zaviye Kanunu ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan  Diyanet İşleri 
Başkanlığı doğrudan etkilenmemiştir. Hatta bu devrimlerin Diyanet’in lehi-
ne neticelendiğini söylemek mümkündür. Şeriye ve Evkaf Vekaleti Kanunu 
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kapsamında ise imam, hatip, vaiz, şeyh, müezzin ve kayyımların atanma-
sı gibi birçok vazife verilmiştir. Ancak yine de Şeriye ve evkaf Vekaleti’nin 
Kaldırılması bu kurumu oldukça etkilemiştir. Zira Osmanlıda çok etkili olan 
Şeyhu-l İslamlık makamının bu kurumda devam etmediği ve bu kurumun 
toplumdaki meşruiyetini ilgili dönemde büyük ölçüde kaybettiği sonucuna 
ulaştık. Resmi İslam olarak nitelendirebileceğimiz bu kurum varlığını yeni 
sistemle uyum içinde devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Diyanet devrimler kar-
şısında açık bir strateji belirlememiştir.  Bu grubun temsil ettiği dini anlayışı 
‘geleneksel halk dindarlığı’ ya da ‘resmi dindarlık’ olarak nitelendirebiliriz. 

Görüldüğü gibi Cumhuriyet Devrimleri farklı din anlayışlarının oluşması-
na sebebiyet vermiştir. İnkılaplar karşısında bazıları pasif direniş göstermiş, 
bazıları ise yeni rejimi destekleyerek bizzat devrimlerin taraftarlığını yap-
mıştır. Diğer taraftan bazı gruplar ise  inkılapları desteklememiş faaliyetleri-
ni gizli yürüterek varlıklarını devam ettirebilmek için direnç göstermişlerdir.
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İlhan AKTEPE:

Canan TEKE’ ye sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm tebliğci 
arkadaşlarıma güzel tebliğlerinden ve süreyi etkin kullanmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum ve müzakere kısmına geçiyoruz. Şimdi müzakerelerini 
yapmak üzere Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri 
Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı bünyesinde araştırma görevlisi Ha-
kan ATALAY hocamı müzakerelerini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.



ARŞ. GÖR. HAKAN ATALAY

(Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Mezhepler Ta-
rihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

Muhterem hocalarım, saygıdeğer hazirun; hepinizi saygı ve sevgiyle se-
lamlıyorum. Evvela arkadaşların lisans düzeyinde böyle güzel bir girişimde 
bulunmalarını takdirle karşılıyorum. Hepsini teker teker tebrik ediyorum ve 
emeklerine sağlık diyorum. İlk üç tebliği ben müzakere edeceğim. İlk teb-
liğcimiz Yusuf YAPICI’nın mehdilik konulu tebliği ile alakalı olumlu olarak 
değineceğim birkaç husus var; öncelikle metnin konusu günümüzü ilgilen-
diren önemli sorunlardan biridir. Kendisi Kur’an-ı Kerim’den ve hadislerden 
birkaç bilgi verdi ve bazıları çok olumluydu. Mesela hadislerde hangi şe-
hirlerde ne kadar rivayet geçiyor şeklinde bir tabloya yer vermişti metnin-
de, bundan dolayı kendisini kutluyorum. Sonrasında önemli bir husus olan 
mehdi inancının iman akidesi olarak empoze edilmemesi gerektiğine de-
ğindi. Herhangi bir kimse mehdi’nin geleceğine inanabilir fakat bunu iman 
esası olarak dayatmaması gerekir. Aksi takdirde bu bölücülüğe ve tekfire 
sebep olur. Psikoloji Sosyoloji ve Siyaset gibi sosyal bilimlerden faydala-
nılması gerektiğine vurgu yaptı bu da önemli noktalardan birisiydi. Birkaç 
eleştireceğim husus ise şu şekilde; kuramer yayınları tarafından yayınla-
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nan son zamanlarda çıkmaya başlayan “Beklenen Kurtarıcı İnancı” başlıklı 
sempozyumdan yararlanılabilirdi. Afet YAŞAR hocamın “mitolojik kültür açı-
sından mehdilik inancı”, Ömer Faruk HARMAN hocamın “eski İslam Öncesi 
Dini Anlayışların Etkisi” isimli bir makalesi vardı, Sönmez KUTLU hocamın 
“siyasi dini hareketlerde mehdilik tipolojileri” şeklinde tebliğleri vardı on-
lardan faydalanılsa daha verimli olabilirdi. Sonuç olarak arkadaşımı tebrik 
ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.

İkinci tebliğ Sayın Müberra DERYA’ nın 73 fırka hadisi ile ilgili tebliğidir. 
İslam mezhepler tarihi alanında da çok önemli bir konudur. Sayın Müberra 
DERYA, 73 fırka hadisinin ayrılıkçılığa sebep olmasına değindi. 73 fırka hadisi 
kendilerinden olmayan grupları ötekileştiriyor, tekfir ediyor ve islam dairesi 
dışına çıkartıyor. Sönmez KUTLU hocamın da değindiği gibi mezhepler eğer 
din gibi algılanırsa din ile özdeşleştirilirse burada ayrılıkçılıklar meydana ge-
lir. Halbuki din birleştirici bir dile sahip olması gerekir ayrılıkçı değil. Bundan 
dolayı İslam ortak paydasının ön plana çıkartılması gerekiyor. Herkes fark-
lı düşüncelere sahip olabilir fakat tevhid, nübüvvet, ahiret gibi inanç konu-
sunda ortak düşüncelere sahipsek kimseyi farklı görüşlerinden dolayı tekfir 
etmememiz gerekiyor. Ebu Hanife’nin ehli kıble tekfir edilemez düsturunu 
kendimize ilke edinirsek İslam dünyasında ayrımcılıktan ziyade kenetlenme 
olacağını düşünüyorum. Sayın DERYA tebliğinde cennete toplu rezervasyo-
nun mümkün olmadığını belirtmişti. Bu düşüncesine bende katılıyorum. Kur-
tuluş bireysel çabaya bağlıdır. Sırf bir grubu benimsediğimiz için cennet veya 
cehennemliğim diye kendimizi garantiye almak mümkün değildir. Nitekim 
Kurani ilkelerde de bunu görebiliriz, kurani ilkelere de zaten kendisi vurgu 
yaptı. Belki Şeyhistani, Bağdadi gibi önemli mezhepler tarihi kaynakları olan 
milel nihal kitaplarında 73 fırkanın nasıl etki ettiğine değinilebilirdi. Bununla 
beraber tebliğini son derece olumlu buldum, kendisini tebrik ediyorum.

Son olarak Sayın Muhammed Ali TUZLU’ nun Oryantalizm ve Watt ko-
nusundaki tebliğine değineceğim oryantalizm İslam dünyasını ilgilendiren 
önemli hususlardan birisidir. Watt’ta bir oryantalist olarak metot açısından 
özellikle İslam dünyasına katkıda bulunmuştur. Özellikle süreçleri ön plana 
çıkarması açısından mezhepler tarihinde de bir ilke haline gelmiştir. Fikir 
hadise irtibatı ilkesine değiniyor. Muhammed Ali TUZLU “İslam düşünce-
sinde teşekkül devri” kitabına baksaydı daha bilgilendirici sonuçlara ula-
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şabilirdi. Diğer oryantalistlere bakarak daha objektif bir tutum içerisinde 
olmasını ön plana çıkardı. Bunu söylemesi önemliydi, güzeldi. Sonuç olarak 
ben bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Konumuzla ilgili olarak fırka-i 
naciye’ den ve mezheplerden bahsettik. Zamanında ben bir dörtlük yazmış-
tım eleştirel açıdan, müzakeremi onunla bitirmek istiyorum: 

O da haklıdır kendince 

Bey’e Karşı durmak niye?

Herkes doğrudur fikrince

Herkes fırka-i naciye 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 

İlhan AKTEPE:  

Hakan ATALAY hocamıza müzakerelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Diğer üç arkadaşımızın müzakerelerini yerine getirmek için Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Mezhepler Tarihi Anabilim Dalında 
öğretim görevlisi olan Mine DEMİRBİLEK hocamızı kürsüye davet ediyorum, 
buyurun hocam.



ARŞ. GÖR. MİNE DEMİRBİLEK

(KATÜ İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisi)

Kıymetli hazirun sizleri saygıyla selamlıyorum. Müzakereme geçmeden 
önce malumunuz kıymetli hocamız İbrahim Sarıçam’ı bugün son yolculuğu-
na uğurladık. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. 
Umarım böyle hayırla yad edilen bir ömür bizlere de nasip olur. İslam medeni-
yetinin yapı taşları başlıklı sempozyumu her yıl heyecanla düzenleyen başta 
Eyüp BAŞ hocam olmak üzere Aytmirza SATIBALDİEV’e mezun olmaktan onur 
duyduğum ilamer’e ve isilay vakfı mütevelli heyeti başkanlarına teşekkürü 
bir borç bilirim. Müzakereme Ayşenur ETE’ nin tebliğ ile başlayacağım. Daha 
çok metin üzerinden bir müzakere hazırlamıştım ancak metinle, anlatım 
üzerinde tam bir uyuşma göremedim. Genel anlamda çerçeveyi sunmaya 
çalışacağım. Sayın ETE İslam dininin yoruma açık ve tevil gerektiren boyu-
tunu din anlayışında farklılıklara yol açtığından bahsetti ve bu farklılıkların 
neden kaynaklandığı hakkında bilgi verdi. Kronolojiye dikkat edilmesi metnin 
anlaşılmasını daha kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Mezhepler başlığı 
altında bahsettiği gruplardan bir tanesi daeş’ti. Daeş’i bir grup olarak nitelen-
diriyoruz, mezhep olarak nitelendirmiyoruz. Çağdaş bir oluşum olan cihadi 
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selefiliğin içinden çıkmış gruplardan bir tanesi olarak nitelendiriyoruz. Tekfir 
ve ötekileştirme üzerine, tarihten ve günümüzden aşırı yorumların ön plana 
çıkarılması tüm dini anlayışları töhmet altında bırakmaktadır. Örneğin harici-
lik esas alınarak bir mezhep anlayışı ortaya konulduğunda yani ayrıştırmacı 
anlayış haricilik üzerinden anlatıldığında bu tüm mezheplere mal olmaktadır. 
Bu ise yine anlatımı genelleştirdiği için sıkıntı çıkarabilir diye düşünüyorum. 
Sayın ETE’nin cemaatlerle ilgili yaklaşımı göz önünde bulundurulduğunda ise 
birkaç şey zikredeceğim; herhangi bir grubun cemaatleşebilmesi için bir lider 
ya da bir temsilci etrafında kümelenmeleri gerekmektedir. Bu cemaat adını 
almış tüm gruplar için geçerlidir Bu sebeple Sayın ETE, tebliğ sunumunda 
belirtmedi ancak metninde kişi merkezli olmayıp vahiy ekseninde oluşan ce-
maatler zararsızken kişi endeksli oluşumlar zararlı olabilir ifadesini kullan-
mıştı. Bu ifadenin açıklanma ihtiyacı olduğu kanısındayım. Dikkat çekmek 
istediğim bir başka husus ise tebliğde öznelliğin olumsuz ve ayrıştırıcı rolü 
vurgulanmasına rağmen, içerikte farklı din anlayışları sahih ve gayri sahih 
olarak nitelendirilerek aslında ayrıştırıcı bir dil kullanılmış oldu. Belki dili biraz 
daha yumuşatmak daha iyi olacaktır. Dolayısıyla kesin yargılar ve temellendi-
rilmemiş iddialar metinlerin akademik boyutunu zedelemektedir. Bu tarz söy-
lemlerden kaçınılması daha isabetli olur kanaatindeyim. Tebliğinizden dolayı 
tekrar teşekkür ediyorum.

İkinci tebliğci Şeyda KAPLAN. Kendisi Arapça sundu, ben Arapça müzakere 
yapmayacağım. İsrailiyatın kabulü ile ilgili tartışmaları konu edindi. Arapça su-
num yaptığı için cesaretinden dolayı tebrik etmek gerekir. Oturum başkanı ar-
kadaşım tebliğin içeriği ile ilgili belirli başlıklara değinmişti, tekrar başlıklardan 
bahsetmeyeceğim. Direkt müzakereye geçeceğim. İki husus üzerinden müza-
keremi sürdüreceğim; içerik ve kaynaklar. Kaynaklar konusunda metin Arapça 
hazırlandığı için kullanılan kaynaklarda yoğunlukla Arapça olmuş. Bu durumda 
çağdaş çalışmaların ve konuyla ilgili yeni yorumların gözden kaçırılmasına se-
bep olmuş. Kullanılan klasik kaynakların ise kritik edilmeden kullanılması bazı 
hususlarda tartışmalı mevzuaların birebir kabulüne sebebiyet vermiş. Buna ör-
nek olarak İbni Sebe meselesi verilebilir diye düşünüyorum çünkü günümüzde 
İbni Sebe’nin varlığı dahi tartışmalı bir mevzudur. İsrailiyat ile ilgili ağırlıklı olarak 
israiliyat’ın reddi ve İslam’a verdiği zarar üzerinden tebliğ oluşturulmuş. Tebliğ 
modern dönem ile ilgili kısmında örnekler üzerinden anlatılan husus tartışma-
nın bir boyutunu oluşturmaktadır. Burada tebliğin modern alimler üzerinden 
anlatılan başlıktan bahsediyorum. İsrailiyat’ın reddi meselesi Müslümanların 
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çağdaş dönemdeki durumlarından bağımsız olarak düşünülmemesi gereken 
bir husustur. Çünkü dini ihya hareketinin bir yansıması olarak İslam’ın özüne 
ulaşmak İslam’ı bidat ve hurafelerden arındırma nedeni israiliyatında reddini 
gerektirmekte ve dini ihyacı hareketin bir tanesini oluşturmaktadır. Klasik dö-
nemde yine israiliyat reddi ile ilgili tarihçesinde sizinde değindiniz üzere, çeşitli 
yorumlar bulunmakla birlikte biz modern dönemde bu itikadi alanın kaydırıldı-
ğını görüyoruz. Öncesinde rivayetlerin sahihleri üzerinden bir ret mevcut fakat 
Fahrettin Razi ile birlikte bu itikadi alana kaydırılıyor. Bununla ilgili söylenebile-
cek belki katkı bağlamında Mustafa ÖZTÜRK’ ün “İsrailiyat’ı farklı okumak” gibi 
makaleleri var. Böyle bir yaklaşım da israiliyat’ın toptan reddini engellemekte 
ve onların en azından tarihi veri olarak ya da o dönemde tefsirciler hangi ayette 
hangi risaleti kullanmış bunların belirli bir değerinin ve kıymetinin ne olduğu-
nun da altının çizilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben tekrar kendisini tebrik 
ediyorum ve diğer tebliğe geçiyorum. 

Canan TEKE’nin müzakeresine gelecek olursam; kendisi “Cumhuri-
yet’in kurucu ilke ve inkılaplarının din anlayışı farklılıklarına etkisi” başlıklı 
bir tebliğ sundu. Burada üçlü bir tasniften bahsetti; Osmanlı’daki dini grup-
ları, Ulema İslam’ı geleneksel din anlayışı ve Sufi İslam başlıkları altında 
tasnif etti. Tasnifler meseleyi kolaylaştırıcı olmasının yanı sıra içlerinde ge-
nelleme ve gözden kaçırma gibi tehlikeler bulundurması sebebiyle dikkat 
edilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Yapılan üçlü tasnifler kısa kısa 
açıklansaydı daha açıklayıcı olurdu diye düşünüyorum. Medrese İslam’ı 
Nakşibendîliğe tekabül etti, Ulema İslam’ının sonrası Diyanet’e tekabül 
etti, Geleneksel İslam’ın Alevilikle özdeşleştirilmesi kabullerimize zıt düşe-
bilecek bir söyleme oldu. Çünkü böyle bir tasnifte Aleviliğin sufi ve siyasi 
ögeleri göz ardı edilmiş olacaktır kanaatindeyim. Bunun dışında Alevilikle 
ilgili söylenebilecek birkaç şey daha var diye düşünüyorum. Sayın TEKE’nin 
Aleviliği anlatırken Aleviliğin Diyanet’teki temsili ve din kültürü derslerinde 
Aleviliğin yer bulmaması gibi mezheplerin göz ardı edildiğini görmekteyim. 
Aleviliğin sisteme dahil olduğundan ve Cumhuriyet ile birlikte ona uyumlu 
bir süreç takip ettiğinden bahsettiniz. Burada tekke ve zaviye kavramın-
da biz görüyoruz ki aslında mevcut dönemdeki tartışmalar üzerinden Ale-
viliğinde etkilendiği hususlardan bir tanesi cem evlerinin kapatılması ve 
hala tartışma konusu olan meselelerden bir tanesidir. Alevilerin, Diyanet’in 
Sünniliğin temsilcisi olduğunu iddia etmeleri ve resmiyette kendilerine yer 
bulamadıkları için bir itirazda bulunmaları, Aleviliğin mevcut sistem ya da 
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devlet anlayışıyla dini anlatıda kendilerine yer bulamadıkları için bir itirazda 
bulunmaları, Aleviliği mevcut sistem ya da cumhuriyetteki devlet anlayışıyla 
tam bir uyum içerisinde olmadığının göstergesidir. Katkı anlamında söyle-
yebileceğim Sönmez KUTLU hocanın “Aleviliğin dini statüsü”, “Diyanet’te 
Aleviliğin temsili problemi”, “Modernleşme sürecinde Aleviliğin sorunları” 
gibi konuları ele aldığı çeşitli makaleleri bulunmakta bu makaleler hem 
Alevilik hem de Diyanet serisi ile ilgili bazı noktaları aydınlatabilir diye dü-
şünüyorum. Son olarak Diyanet’in Şeriye ve Evkaf vekaletinin kapatılması 
sonrasında siz olumlu olabileceğini söylemiştiniz yani onun için olumlu bir 
gelişmedir demiştiniz. Oysa Diyanet’in kuruluşu 1924’tür yani inkılaplardan 
hemen sonrasında kuruluyor. Bu sebeple bir sonuç olan Diyanet’in kurul-
masının, olumlu bir şekilde etkilenmiş olmasının ihtimalinin olmadığını dü-
şünüyorum. Ancak bu süreçte aktif olarak var olan kurumlardan bir tanesi 
değil. Size de tebliğinizden ötürü teşekkür ediyorum.

Bu şekilde sözlerimi tamamlayacağım. ilim yolculuğumuz daim olsun 
diyorum, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

      

İlhan AKTEPE: 

Evet saygıdeğer hocalarım değerli dinleyiciler ilk oturumumuz burada 
son bulmaktadır. Ben de Mine DEMİRBİLEK hocama önemli değerlendir-
melerinden ve müzakerelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tebliğlerimizi 
dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı 
akşamlar diliyorum. 
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OTURUM BAŞKANI

FATMANUR ERDEM

Saygı değer Hocalarım, Değerli Misafirler ve kıymetli Öğrenci Arkadaşla-
rım, Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle, biz öğrencilere, böyle bir fırsat tanıdıkları 
için İLAMER yönetimine, teşekkür ederek oturumu açıyorum.Ben Fatmanur 
ERDEM, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. Sınıf, İLAMER İslam 
Tarihi ve Sanatları Grubu Öğrencisiyim. Oturumumuz dört tebliğden oluş-
maktadır. İlk tebliğcimiz Abdulbasit ZAFER. Tebliğ konusu;  Din Anlayışındaki 
Farklılıklarının Sebeplerinden Birisi Olarak Tecdid: İkbal Örneği. Süreniz 12 
dakikadır. Buyrun Sayın ZAFER. 



Özet

Yirminci yüzyılın tecdit hareketlerinde Hint alt kıtasındaki müfekkir, fi-
lozof ve milli şair Muhammed İkbal’in büyük bir payı bulunmaktadır. İkbal 
devrinin din adamlarına yazdığı mektuplarda ve şiirlerinde modern bilimler 
ışığında Müslüman dünyası için dini tefekkürün yeniden teşekkülü konu-
suna vurgu yapmıştır. Bin seneden beri süren fikri uyku içinde olan ümme-
te kendi edebiyat ve politik hareketleri ile harekete geçirmeye çalışmıştır. 
İkbal bir müçtehid ve teolog olarak Kur’an-ı Kerim’in, gönderilmiş olduğu 
çağ ile bağlantısı eğilimindedir. Çağımıza uygun olarak İslam’ı genç nesil-
lere aktarmadığımız takdirde bir sonraki nesil için anlatılacak bir İslam’ın 
kalmayacağını vurgular. Bu makalede İkbal’in yazılarını referans alarak İk-
bal’in yenilik anlayışını anlatmayı amaçlıyoruz. İçtihad dinin manevi temeli-
dir diyor, durdurulmuş suyun bozulması gibi içtihattan yoksun bırakılan bir 
dinin de bozulması kaçınılmazdır ve bu bozulma sonucu ortaya çıkabilecek 

“DİN ANLAYIŞINDAKİ FARKLILIKLARININ SEBEPLERİNDEN 
BİRİSİ OLARAK TECDÎD: İKBAL ÖRNEĞİ”

ABDUL BASİT ZAFAR

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktora Öğrencisi)
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sakat fikirler o dine inanan insanların ruhunu perişan edebilir. Zira âlemde 
değişmeyen tek bir ebedi kural vardır o da değişimin kendisidir. İkbal’e göre 
‘mukallit’ olan kişi ictihad yapamaz; ancak özgür olan ‘ferdileşmiş birey’ 
içtihat yapabilir. Böylece İkbal dinin yeni anlayış ve dünyaya kendi kabiliyet-
le yeni ufuklar açanları gerçek ‘mümin’ olarak tanımlar. Yenilemeyi kabul 
eden ulus varlığını sürdürür fakat yenilemeyi terkedip reddederse tarihin 
karanlığında kaybolmaya mahkûmdur.

Anahtar Kelimeler: Muhammed İkbal, Tecdid, Reform, İctihat, Pakistan, 
Yenilenme

Summary

20th century gave rise to many reformist figures in Muslim world among 
them was Muhammed Iqbal of Colonial India. The renown Muslims thinker 
like any other genius under went through different stages of intellectual 
quest. Well learnt in western philosophy, he did consider an up to date 
interpretation of Quran and its legal theory. This study aims to understand 
his view of ijtihad and how it was applied. Apart from his poetic works. his 
articles on Islamic reforms are well addressed in this paper. The topic of 
this study mainly focuses on reassessing Iqbal’s thoughts in social and po-
litical spheres. The impressions of Sufism, especially teachings of Shaykh 
Ibn Arabi and Rumi can be traced back to his early works. Though, later in 
his life, he very much opposed the traditional fatalism considering it the 
main cause of low self esteem in Indian Muslims. His criticism on static 
world view made him condemn the inertial phase of South Asian Muslims.

He is national poet of Pakistan who strived for rights of Muslim minority 
in Indian subcontinent. 

Key Words: Iqbal, Reform, Islamic thought, Pakistan, Ijtihad

Giriş

Her ne kadar farklı kökan ve sosyo-politik çerçeveden ceryan etmiş olsa 
da tecdit, ihya, yenileme, islah ve reform kavramları her biri teolojik açıdan 
bakıldığında tek fikri içermektedir.  Bu kavramlarla kastedilen, kişinin sahip 
olduğu inancı yaşadığı çağla ilişkilendirerek inanç-amel uyumu yakalama 
çabasıdır. Özellikle İslam dünyasında 19. yy’da başlayan reform hareketleri 
birçok tezi de beraberinde getirmiştir. Bu reform hareketleri,  sömürülmüş 
ve ezilmiş Müslüman zihniyetin son çağrısı olarak görülebilir. Reformcu 
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şahsiyetlerin dini önderliğinin yanısıra siyasi bir figür olduğu da kabul edil-
melidir. 

Siyasi bağımsızlık ve reform hareketlerinin yoğun olarak meydana geldi-
ği Hint alt kıtası özelinde bu reform hareketlerini incelemeyi uygun bulduk. 
Konunun daha iyi analiz edilebilmesi için önemli bir figür olan Muhammed 
İkbal’in düşünce dünyasını irdeleyeceğiz.  İkbal çağının değişikliği farkınday-
dı ve bunu şöyle dile getiriyordu: “Bilek gücü savaşları dönemi geride kaldı, 
şimdi beyinler, kültürler ve medeniyetlerin çarpıştığı dönemdir.”1 Her çağın 
kendı kurallarına göre hareket ettğini belirten İkbal aynı zamanda değişimin 
kaçınılmaz olduğunu vurgular. Eğitimi bu çağın en önemli silahı kabul etmiş 
ve Müslüman dünyasındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemini hatırlatır. 

I. Muhammed İkbal’in Tecdid Anlayışı

İkbal kendi geleneğinden kopmayarak bir yenileme hayal ederdi. Ona 
göre İslam sadece geçmişin deil geleceğin de dinidir. İdeal ve gerçeğe, ma-
nevi ve maddi yani eski ve modern arasında bir mutabakat kurmanın addır 
İslam.2 İkbal şöyle söyer: ‘Geçen beyüz seneden beri İslam fıkhı olduğu gibi 
durmaktadır. İngiliz hukukçular İslami kuralları anlamaktan kasırdır. İslam 
fıkhının sayılabilir bir kaç kitabı var onlarda beş yüz sene önce, o günlerin 
şartlarına göre yazılmıştır. Bugün, koşullarımız farklı olduğu için şimdiki ko-
şulları gözübde alarak meselelerimizi çözmeliyiz’.3 

Müslüman coğrafyanın genelinde özellikle de Hint alt kıtasında yaygın 
taklitçi atmosfer vardı. Gelenekten kopmayarak Ku’ran’ın serbest okumalar 
yapılmıyor ve içtihad dini yaşamın iç dinamiği kabul edilmiyordu. Hâlbuki iç-
tihadı fıkhın ana kaynağı gören İkbal, Kur’an ve peygamber hayatını bilim ışı-
ğında araştırır.4 Erken dönemden itibaren içtihad fikri onun ilgisini çekiyordu. 
1924’de Lahor’daki İslamiya College’da ‘İslam İçinde İçtihad’ adlı bir makale 
hazırladı. Makale sunarken bazı gelenekçi ulemalar itiraz ettiler ve bazıla-
rı İkbal’i tekfir etti.5 Ulemalar tarafından böyle bir tepki gördüğünde milletin 
halini şu kelimelerle aktarır: ‘Müslümanların hali son derece endişe vericidir. 

1. Muhammed İkbal, ‘Makaleler’, çev. Prof. Celal SOYDAN, Hece Yayınları, 2015, s. 20.
2. Câvid İkbal, ‘Zindâ Rûd’, Sange Mîil yayınevı, Lahore, 2014, s. 422.
3.Câvid İkbal, a.g.e.,. 425.
4. Schimmel, Annemarie, ‘Peygamberâne bir şair ve filozof Muhammed İkbal’, çev.
Senail ÖZKAN, Ötüken Neşriyat A.Ş, İstanbul, 2012, s.94.
5. Câvid İkbal,, 411.
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Bu talihsiz ulus iktidarını kaybetti, üretim gücünü kaydetti, ticaret alanını kay-
betti. Şimdi de dönemin zorunluluklarına karşı derin bir gaflet içinde ve aldığı 
ağır yoksulluk darbesine anlamsız bir tevekkülle direnmektedir. Diğer işler bir 
yana henüz dini çekişmeler hal olmuş değil. Her yeni gün, kendnii cennetin 
varisi sayan ve geri kalan insan neslini cehennemin yakıtı olarak niteleyen 
yeni bir cemaat zuhur etmektedir. Bu cemaatçilik insan birliğini öyle kötü 
şekilde parçaladı ki birlik ve beraberlik için yol görünmüyor.’6

Değişim Tanrı’nın varlığıyla delil getirir, ve buna farkında olan tek varlık 
insan sayılır. İnsan kendi çevre, coğrafi, zaman ve mekân koşullarla kendi 
varlığını sağlar. Akıl, kültür ve medeniyetlerin temelini koyar ve onlara geliş-
tiren insan tarihi koşulara anlayıp yeni ahlaki, siyasi ve medeni kavramlara 
önüne sürüp topluluğun ilerlemesini cesaret eder.7

Artık peygamberlik son buldu ve Hz. Peygamber’le nübüvvet kemale 
erişti. Peygamber gelmeyeceği ve vahi inmeyeceği bu dönem devam etmek-
tedir. Böyle bir süreçte hayatın getirdiği hengâmeleri ve bütün sorunları çöz-
me insana düştü. Vahiy inen süreçte insan Allah’tan gelen bilgiye muhtaçtı 
ve ona göre hareket ederdi. Hz. Peygamberle birlikte bu süre tamamlan-
mıştır ve artık insan kendi kesbi ve tecrübi ilmine dayanarak hayata yön 
vermektedir. İkbal, bir taraftan son peygamberle Allah’ın insanlarla olan va-
hiy bağını bitirdiğini söylerken diğer taraftan ‘kişisel manevi vizyon’ olarak 
sezgi ve ilhamın devam ettiğini savunur.8 Bir makalesinde İkbal, İslam’dan 
sonra vahyin sona erdiğini ‘Biz Müslümanlar ruhani (fikri) olarak dünyanın 
en özgür insanlarıyız’ ifadesiyle aktarmaktadır. Başka bir ifadeyle İkbal, 
artık insanoğlunun yeni bir vahiy ve hükme bağlı olmadığını ve insanların 
kendi kendisini idare edebildiğini söylemektedir.9        

Modern bilimin doğuşuna akıl ve tecrübeyi kaynak gösteren İkbal, Müslü-
manları harekete geçmeye çağırdı. Zira Hz. Peygamber’den sonra ne bir nebi 
gelecek ne de bir kurtaracı nazil olacak. İbni Haldun’u referans alan İkbal, 
mehdilik düşüncesini kabul etmez ve bunu saf İslam’ın ruhunda ‘Mecusi ve 
Hristiyan mitolojinin bulaşması’ diye eleştirir. 10 Her birey ferdi çalışmasıyla 

6. Muhammed İkbal,,s. 29.
7. Muhammed İkbal, a.g.e., s. 25.
8. Eliaçık, R. İhsan, ‘Muhammed İkbal’, Tekin yayınevi, İstanbul, 2015, s.62-63.
9. Câvid İkbal, ‘Zindâ Rûd’, Sange Mîil yayınevı, Lahore, 2014, s. 442.
10. Recontsruction ,s. 115: Eliaçık, R. İhsan, ‘Muhammed İkbal’, s. 67.
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kendini Müslümanlar ise ortak çalışmayla ümmet olarak kurtulabilir. 

İlk dönem eserleri incelendiğinde İslam hukukunun temel parçası ola-
rak kabul edilen içtihat, mezhep taassubundan dolayı kristalleştirildi ve 
sadece teoride kaldı.11 İctihadın donukluğu kaderci anlayış ve sufililikten 
bağımsız değildi, İkbal bu konudaki düşüncesini şöyle aktarmaktadır: ‘Mol-
la Efendiler ise tesadüfen bir şehirde iki tanesi bir araya gelse Mesih’in 
dirilişi veya ayetlerin ne suretle indiği konusunda tartışmaya başlar ve eğer 
tartışma alevlenirse ki genellikle alevlenir aralarında öyle bir savaş başlar 
ki Allah muhafıza!. İslam âlimlerin özelliği olan o eski ilim ve faziletin zer-
resi bile onlarda yok. Elbette ellerinde bir Müslüman kâfirler listesi var ve 
her gün o mübarek elleriyle o listeye yeni isimler eklemektedirler. Kaşlarını 
çatarak: har vurup harman savuruyor.’ 12

Kelami bir yaklaşımla İkbal, bu gibi itikadi ve fıkhi problemlere kendince 
çözümler bulmaya çalışmaktadır. Mesela, çok evliliği kabul etmeyen İkbal, 
sosyal hayatla ilgili olan örtüme, kızların eğitimi gibi hassas konuları yeniden 
düşünmemiz ve açıklanmamız gerektiğini söyer.13 Kölelikği ele alacak olursak, 
İkbal’in bu konudaki yaklaşım tıpkı sonradan Fazlur Rahman’ın da benimsediği 
gibi tedrici hükümlerdir. Tarihi bakımdan kölelik antik dünyada yaygın olan bir 
sosyal gerçektir. Sosyal yapının zaruri bir parçası olan köleler için İslam eşitlik 
ilan etti. İkbal bunu İslam’ın eski medeniyet ve dinlerden yeni dünyaya açılan 
bir kapı olarak değerlendirir14. Ölümü bir son olarak görmeyen İkbal, ferdin kur-
tuluşunu onun bu dünyadaki aktiflik ve üretkenliğine bağlamıştır.15 

İslam’daki rasyonelliğin kaynağı bizzat Hz. Peygamberin kendisidir ve bu 
ferdi ve aklı yaklaşım İkbal’e göre üç asır kadar sürmüştür. İlk Müslümanla-
rın arasındaki farklı ihtilafları onların şahsi içtihadı olarak tanımlar.16 İkbal, 
mezhep imamlarının yaptıkları içtihatların mezhep kurma amaçlı olmadı-

11. Ahmed, Wasim, ‘İkbal’in (1877-1938) Ictihad Anlayışı’ çev: Menderes GÜRKAN,
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, s.163.
12. Muhammed İkbal, ‘Makaleler’,,s. 29.
13. Muhammed İkbal, a.g.e., s. 32.
14. İkbal, Muhammed, ‘İslâm Düşüncesi’, çev. Yusuf KAPLAN, Külliyat Yayınları, İstan-
bul, 2013, s.58.
15. Schimmel, Annemarie, ‘Peygamberâne bir şair ve filozof Muhammed İkbal’, çev.
Senail ÖZKAN, Ötüken Neşriyat A.Ş, İstanbul, 2012, s.18.
16. Aydın, Mehmet S, ‘Muhammed İkbal’ın Din Felsefesinde ‘Ulühiyet’ Kavramı’, İslam
İlimleri enstitüsü Dergisi, A.Ü.İ.F, 1981, s.200.
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ğını aksine şahsi yorum ve görüşlerden meydana geldiğini söylemektedir. 
Dolayısıyla, bu içtihatların evrensel olmadığını açıkça izah eder.17   

a. Sosyal, Ekonomik ve Eğitim

Muhammed İkbal, Yunan felsefesindeki Aristo’nun statik ve sabit âlem 
anlayışına karşı, Müslüman geleneğindeki dinamik âlem ve tecrübi (pratik) 
akla dayalı bir dünya görüşünü savundu. İbn Haldun ve İbn Miskeveyh deki 
‘tekâmül’ fikri ile İngiliz filozof Whitehead’in süreç felsefesini birleştirerek 
antik Yunan felsefesindeki âlem nazariyesini reddeder. İkbal, “Doğu ve Batı 
ikisi de Allahı’ndır.  Dolayısıyla bilim ve ilimle yararlanılabilecek herşeyden 
alınabilir”18 diyerek Antik filozoflar ve Müslüman kelamcılarda olduğu gibi 
sadece aklı bilgi kaynağı olarak görmedi. Hatta Mutezile’nin Antik Yunan 
felsefesinin etkisinde kaldığı salt akıl ve sabit âlem düşüncesini tenkit et-
miştir.19 ‘Sezgi, aşk ve iman’ gibi kavramları kullanarak Bergson’ın ‘sonsuz 
aşk’ teorisine yakın bir yol izlemiştir. Böylelikle İkbal, dini tecrübeyi sadece 
sezgiye indirgemiştir.20 

İkbal, yeni nesillerin eğitilmesini savunurken bu eğitimin İslam’ın ruhuna 
uygun olmasını şiddetle vurgulamıştır. Bir taraftan Batının pragmatik eğitim 
sisteminden endişelenirken diğer taraftan Batı medeniyetini İslam medeni-
yetinin daha gelişmiş hali olarak görmektedir.21 Faydalı bilim batıda olsa bile 
ondan yaralanmaya teşvik etmiştir.22 Ayrıca var olan eğitim sistemden nahoş 
olan İkbal mevcut eğitimle ‘bize yalnızca ekmek ve yağ vermekle yetindiği’23 
kanaatindedir. Eğitimin bir üst amacının ahlaklı birey yetiştirmek olduğunu 
belirten İkbal, büyük şahsiyetlerin gerekliliğine de vurgu yapar. İkbal’in ken-
disine sorulan ‘Bizde niye bilgili âlimler tükenmiş?” sorusuna şöyle cevap 
vermiştir: “Bunun sebebi sosyal hayatın öyle insanları yetiştiren niteliklerden 
yoksun olmasıdır. Ancak Avrupa ve Amerika’nın âlimleri, filozofları ve mucit-

17. Ahmed, Wasim, ‘İkbal’in (1877-1938) Ictihad Anlayışı’ çev: Menderes GÜRKAN, 
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2005, s.165.
18. Muhammed İkbal, ‘Makaleler’, çev. Prof. Celal SOYDAN, Hece Yayınları, 2015, s. 156.
19. Aydın, Mehmet S, ‘Muhammed İkbal’ın Din Felsefesinde ‘Ulühiyet’ Kavramı’, İslam 
İlimleri enstitüsü Dergisi, A.Ü.İ.F, 1981, s.200.
20. Schimmel, Annemarie, ‘Peygamberâne bir şair ve filozof Muhammed İkbal’, çev. 
Senail ÖZKAN, Ötüken Neşriyat A.Ş, İstanbul, 2012, s.46.
21. Câvid İkbal, ‘Zindâ Rûd’, Sange Mîil yayınevı, Lahore, 2014, s. 412.
22. Muhammed İkbal, ‘Makaleler’, çev. Prof. Celal SOYDAN, Hece Yayınları, 2015, s. 120.
23. İkbal, Muhammed, ‘İslâm Düşüncesi’, çev. Yusuf KAPLAN, Külliyat Yayınları, İstan-
bul, 2013, s.65.
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leri gibi kişilerin sebebi toplumsal yapının olumsuz etkilerinden başka bir şey 
olamaz. Bilim ve yeteneğin konuşulmadığı ve aklın düşünme fonksiyonun-
dan yararlanılmayan yerlerde filozof, âlim ve mucit nasıl çıkabilir?24

Hayatımıza anlam veren ve mili ideallerimize yansıtan bir milli eğitim 
fikrini ortaya koydu. Kendi tarihi ve sosyal geleneğinden kopuk eğitim alan 
bir öğrencinin hayatta özgüvenli ve yaratıcı güce sahip olması mümkün ola-
maz.25 Günümüzde yaygın olan eğitim tıpkı İkbal’in endişelendiği gibi maaş 
kazandırmak ve hayata düşük bir derecede devam etme dışında bir ahlak 
ya da karakter yapısı oluşturmuyor. Modern üslupla yüksek dini eğitim ve-
ren araştırma merkezlerin kurulmasına hasretle bekleyen İkbal, ne yazık ki 
bu istediğine ulaşamamıştır.26  

İslam’ın ahlak sistemi, inanan her Müslümanın irade hürriyeti ve ferdi-
liğini sağlar. kişinin şahsiyetine engel olan her bir fiile yasak koyar. Bunun 
nedeni de İslam’ın hür ve özgür birey inşa etme projesi27 olmasıdır. Taklitçi 
zihniyete karşı çıkan İkbal, “Eğer taklit iyi bir şey olsaydı, peygamberler hep 
dedelerin yolundan gider(ler)di!28. İslam’ın ahlak idealini, kuvvetli bir be-
dende güçlü ve cesur bir irade sahibi yaratmak şeklinde tarif eden İkbal, 
Hint Müslümanlarını eleştirir.29 İkbal, kötülüğün insan doğasından olmadı-
ğını söyer ve insanın günahsız fıtratından bahseder. İslam’ın ahlaki amacı 
üstün ahlaki değerlere sahip insan yetiştirmektir.30 İnsanı enerji birimi diye 
tanımlar. Fikri zayıflık ve yoksulluk içinde olan takatsiz Hint toplumunu uyar-
makla kalmayıp böyle bir toplumdan hür bireylerin çıkması imkânsızdır.

“Benliğin Gizleri ve Tasavvuf” adlı makalesinde özellikle Hint tasavvufunun 
temelinde yatan ruhların kıdemi, vahdeti vücut ve alt iniş meselelerinin İslam 
dışı olduğunu söyer. İkbal’ın ifadesiyle, ‘Çoğu sadece bu meseleye inanmakta-

24. Muhammed İkbal, ‘Makaleler’, çev. Prof. Celal SOYDAN, Hece Yayınları, 2015, s. 100.
25. İkbal, Muhammed, ‘İslâm Düşüncesi’, çev. Yusuf KAPLAN, Külliyat Yayınları, İstan-
bul, 2013, s.66.
26. Schimmel, Annemarie, ‘Peygamberâne bir şair ve filozof Muhammed İkbal’, çev.
Senail ÖZKAN, Ötüken Neşriyat A.Ş, İstanbul, 2012, s.102.
27. İkbal, Muhammed, ‘İslâm Düşüncesi’, çev. Yusuf KAPLAN, Külliyat Yayınları, İstan-
bul, 2013, s.16.
28. Schimmel, Annemarie, ‘Peygamberâne bir şair ve filozof Muhammed İkbal’, çev.
Senail ÖZKAN, Ötüken Neşriyat A.Ş, İstanbul, 2012, s.85.
29. İkbal, Muhammed, ‘İslâm Düşüncesi’, çev. Yusuf KAPLAN, Külliyat Yayınları, İstan-
bul, 2013, s.61.
30. İkbal, Muhammed,  a.g.e.,s.55.
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dır, kimine göre vahdet-i vücut varlıksal bir gerçektir, kimine göre ise sadece 
içsel bir keyfiyet veya makamın adıdır. Bana göre, Allah kozmik sistemin içinde 
değildir, bu sistemin yaratıcısıdır ve onun Rabbliği sayesinde bu sistem kurul-
muştur. O, istediği zaman bu sistem son bulacaktır.’31 Bu tarz düşüncelerden 
dolayı Müslümanlar ölülere ve mezarlara tapma derecesine gelmiştir.  

Tasavvufu yaygın hale getirenlere İkbal şu soruyu sorar: ‘Acaba sekr hali 
İslam öğretilerinin ürünü müdür? Hz. Peygamber ve sahabenin hayatları, 
Müslüman bir kalbin daimi keyfiyetinin ayık almak olduğunu, uyku veya 
kendinden geçmişlik olmadığına kesin kanıttır.’32 Tarikat şeyh ve hocaları-
nın eğitimsiz gençler üzerindeki zihni tahakkümünü Hintli Müslümanların 
en büyük vebali olarak görmüştür.33 ‘Dünya da boş dünya işi de boş İslam 
öğretisi değildir. Aksine Akait şerhinde birkaç kelimede ifadesini bulan terk-
ul asbab cehalat yani dünya işlerini terk etmek cehalettir, ifadesi gerçek 
İslam öğretisidir’34. Bana göre bu uydurma tasavvuf ve yokoluşçuluk yani 
gerçeği olmayan yerlerde arama hali İslam dünyasının çöküşüne ilişkin be-
lirgin bir ipucudur.. Çöküşse başlayan ulus ve topluluklar her dönemde bu 
uydurma tasavvuf ve yokoluşçuluğa sığınmışlardır.’35

b. Siyasi

İkbal, Hindustan Review’in Temmuz 1909 de yayınlanan ‘Ahlaki ve siyasî 
bir ideal olarak İslam’ adılı makalesinde şunları söyer: ‘Müslümanların de-
mokrasileri, yalnızca 30 yıl sürmüş ve siyasi olarak genişlemeleriyle birlikte 
de dağılmış ve yok olmuştu.’36 Demokrasiye savunurken İkbal aynı yerde ferdi 
özgürlüğü ve mutlak eşitliği de vurgu yapar. Öyle gözüküyor ki İkbal eşitliliğe 
hem hukuki hem de fikri anlamda kullandı. Hint Müslümanlar arasında hala 
devam eden mezhepler, tarikatlar ve değişik kastlardan dolayı Müslümanlara 
Hindu’dan daha Hindulaşmış dedi. İkbal’e göre bu ayrımlar oldukça Hint Müs-
lümanlar birlik olamaz ve uluslararası arenada kendine ait bir yer bulamazdı. 
Bundan dolayı, dini ve sosyal ayırımcılığı lanetledi ve tefrikayı kınadı.37    

31. Muhammed İkbal, a.g.e.,s. 111.
32. Muhammed İkbal, a.g.e., s. 113.
33. Schimmel, Annemarie,, s.84.
34. Muhammed İkbal, ‘Makaleler’, çev. Prof. Celal SOYDAN, Hece Yayınları, 2015, s. 118.
35. Muhammed İkbal, a.g.e., s. 191.
36. İkbal, Muhammed, ‘İslâm Düşüncesi’, çev. Yusuf KAPLAN, Külliyat Yayınları, İstan-
bul, 2013, s.77.
37.İkbal, Muhammed, a.g.e., s. 80.
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Halifelikten bahsederken İkbal, Haricilerin prototip demokrat olduğunu 
söyer. Kur’an’daki ‘şura’ kavramından yola çıkarak İslam’ın seçime dayalı 
bir devlet anlayışı benimsediğini savunur.38 Yalnız İslam tarihine bakıldığın-
da şura ilkesinin uygulandığını söylemek çok iyimser bir tutum olur. Şahsi 
otoritelerin İslam’ın ruhuna aykırı olduğu kanaatinde olan düşünür, hiç kim-
seye kutsallık atfetmeyi caiz görmez. Onun deyişiyle, ‘Halife bile Allah’ın 
yeryüzündeki temsilcisi değildir.’39  Hilafet meselesi tartışırken İkbal yine 
Türk Büyük Millet Meclisi’nden övgüyle bahseder ve Türklerin İçtihad kav-
ramını ne kadar gerekli bir şekilde kullandığını izah eder. Hilafetin İslam’ın 
temel ilkelerinden olmadığını zaruret halinde halkın bunu değiştirebilece-
ğini söylemiştir. İkbal’in deyişiyle ‘Türkiye’nin içtihadı odur ki, İslam’ın ru-
huna göre halifelik veya imamlık görevi bir grup insanlara veya halkoyuyla 
bir meclise devredilebilir.’40 Böylelikle İkbal, Türklerin yapmış olduğu tecdid 
hareketini maslahat ve zaruretin sonucu olarak değerlendirmiştir. 

İslam evrensel ise Müslümanlığı da ırk, renk ve yeni milletçilikten öte-
sinde olan bir küresel kimliktir. İkbal, Müslümanlara birbirine bağlayan dil, 
kültür ve tarih dışında dini ilkelerdir aynı şekilde insanlara birbirine bağ-
layan ahlaki ilkeler olduğunu söyer. Dolaysıyla din devlet ayrım pek hoş 
görülmez. Burada dinden kasıt şeriat ya da teokratik devlet değil manevi 
değerler üzerine kurulan devlet anlaşılmalıdır.41 Devlet bir beden ise dinde 
onun ruhudur tıpkı insan ruhu onun yaşam enerjisi olarak gördüğü gibi ikisi 
de bir birden ayrılmaz ve birbirini tamamlayan öğeler olarak görür.   

c. Dini

İkbal dinin önemini şöyle tanımlar ‘kültür ve medeniyet gelişimini bir 
ağaçla örneklersek din onun bir meyvesi durumdadır.’42 Meyvenin çürüt-
mesi, medeniyet ağacının zemininden kaynaklanır  “İslam’da Siyasi Düşün-
ce” adlı makalesinde, İslam’ın siyasi çabasını ümmet kavramıyla anlatmak-
tadır. Onun ümmet anlayışına göre, İslam hiç bir ırk ya da ulusa ait değil 

38. Şirvani, Latif Ahmed, ‘İkbal’in konuşma ve yazıları’ , çev. Can Ceylan, İnkılab Basım
yayım, İstanbul, 2011, s. 161.
39. Şirvani, Latif Ahmed, a.g.e.,s. 149.
40. Muhammed İkbal, ’İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü’, çev. Sadık YENİLİ,
Mutena yayın, 2014, s. 188-189.
41. Eliaçık, R. İhsan, ‘Muhammed İkbal’, Tekin yayınevi, İstanbul, 2015, s.87.
42. Muhammed İkbal, ‘Makaleler’, çev. Prof. Celal SOYDAN, Hece Yayınları, 2015, s. 24.
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aksine kardeşlik ve fikir birliği olan üst bir çatıdır. 43 İslam’ın amacı aynı ırk-
tan olan ve aynı dili konuşan kişileri bir araya getirmek değildir. Aynı hedef 
ve ideale sahip bireyleri birlik ve beraberlik ruhuyla harekete geçirmektir.

Bir ulusun bütün problemlerinin altındaki temel sorunu ekonomik ba-
ğımlılıkta gören İkbal,  eğitim almış Müslümanları göreve çağırmaktadır. 
Hintli Müslümanların yoksulluk ve güvensizlik nedeniyle Batının ürünlerine 
muhtaç olduğunu44 Mahzen gazetesine yazdığı makalesinde şöyle dile ge-
tirir: ‘Evimizin eşyalarına baktığımızda en küçük şeyler için bile diğer ulus-
lara muhtaç olduğumuz ve günbegün bu muhtaçlığın arttığını görmekteyiz. 
Ticaret ve üretime tamamen ilgisiz olan ülke, ne gelişme yolunda ilerleyebi-
lir ne de kıtlık ve salgın hastalıklardan kurtulabilir.’45 

İkbal, Türkiye’nin bu içtihadi gelişmelerinden bahsederken bunun hiç de 
kolay olmadığını farkındaydı. Müslümanların içtihadi ve ferdi hürriyetleri için 
zihni ve ahlaki mücadelelerle yüzleşmek gerekiyordu. Bir ulusun uluslarası 
arenada varlığını sürdürbilmesi yeni karılaştığı durumlarla mücadelede ancak 
artan fikri bir kaos, yeni görüşler ortaya koyabilir ve Müslümanları taklit uyku-
sundan uyandırıp bilinçli tek ulus yapabilir. Bunu başaran da Türklerdir46 der. 
Müslüman ülkelerin eski geleneği körü körüne taklit ettiğini düşünen İkbal, 
Türkiye’yi yeni değerler yaratma kabiliyetine sahip olduğunu dile getirmiştir.      

Bu konuda Müslümanların dini ve bilimsel bilgi yeteli görmeyince yenici-
lik adına batının taklitçi olmaktan korkardı. Zira İkbal Batılaşma ve modern-
leşmeye ayrı kategori olarak isimlendirir ve şöyle seslenir: ‘Batılılaşmaya 
çağıran yenilikçilik, rahatından ve huzurundan başka şey düşünmeyen bir 
millete layıktır ancak! Doğrusu ben, bu türden yenilikçilik çağrılarının, Batı 
taklitçiliği için bir fırsat ve hile olmasından korkuyorum’47. İkbal’in ifade-
siyle Batıdan getirdiğimiz putlarla Kâbe yenileyemeyiz. Dolayısıyla, ödünç 
aldığımız hayallerin taklidiyle değil kendi dünyamızdaki yeni ufuklarla yol 
almamız gerekir. 

43. Şirvani, Latif Ahmed, ‘İkbal’in konuşma ve yazıları’ , çev. Can Ceylan, İnkılab Basım 
yayım, İstanbul, 2011, s. 148.
44. İkbal, Muhammed, ‘İslâm Düşüncesi’, çev. Yusuf KAPLAN, Külliyat Yayınları, İstan-
bul, 2013, s.63.
45.Muhammed İkbal, ‘Makaleler’, çev. Prof. Celal SOYDAN, Hece Yayınları, 2015, s. 28.
46. Muhammed İkbal, ’İslam’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü’, çev. Sadık YENİLİ, 
Mutena yayın, 2014, s. 194.
47. Eliaçık, R. İhsan, ‘Muhammed İkbal’, Tekin yayınevi, İstanbul, 2015, s.84.
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İkbal’in görüşlerde bulunan yenileme, saf ve öz halinde dönüşe benze-
yen yenilemedir. Başka bir ifadeyle, tarihi süreçte kirletmiş kültürel ritüel ve 
dünyevi bakışlardan temizleyerek dine Kur’an’da olduğu gibi kabul etmeye 
yeniden teşekkül der İkbal. İranın fethi, her ne kadar İslam’ın zaferi olarak 
zikredilse de ona göre, bu fetih İslam’ın İranlaşmasından başka bir şey de-
ğildir. Asya’nın uluslarıyla karşılaşan İslam her türlü menfi etkinin tesirinde 
kalarak İslam kendi öz ruhunu kaybetti. İkbal’in İslam’ın özünden kastettiği 
çöldeki hür ferdilik civanmertlik ve tasavvufa bulaşmamış eşitlikçi- toplum-
cu zihniyettir. Kur’an gibi nur dolu kitabı bırakıp Hindu olmuş Müslümanlara 
uyarıda bulunur ve onlara şöyle seslenir: ‘İslam’da seçilmişlerden olma-
yanlara anlatılmayan gizli şeyler olduğunu söyleyenlere inanmayın. Onlar 
güçlerini bu yalandan alarak sizi de kendilerine köle etmektedirler.’48

II. Muhammed İkbal’e Yöneltilen Eleştiriler

Fazlur Rahman İkbal’in Dini Düşüncenin Yeniden Teşekkülü adlı ese-
rini şahsı bir gayretten öteye gitmediğini kabul eder. Mütezile’nin akılcı ve 
sistematik kelam anlayışına karşıt ortaya çıkan Eş’ari kelamının günümüze 
uyarlanmış halidir.49 İkbal, İslam kelamına yeni bir yaklaşım getirmeye çalış-
sa da onun din bilimlerde hatırı sayılır bir âlim olmadığı bilinmektedir. Çağ-
daş Alman ve batı felsefesini görmüş ve Doğu edebiyatına hâkim olan bu 
eksikliğini farkındaydı ve ara sıra Hindistan’ daki hocalardan istifade eder 
ve onlara soru sorardı.50 Çağdaş evrimci teorilere Kur’an’dan seçip parçacı 
yaklaşımla derlediği ayetlerin araştırma metodlarına uzak olduğunu iddia 
etmektedir.51   

İkbal’in sufilik ve Hint mistisizmiyle ilgili olan fikirlerinde değişim görül-
mektedir.  İkbal’in en çok tartıştığı ve eleştirdiği konulardan birisi de tasav-
vuf çatı altında olan kurumlaşmış tarikatlar ve sufi gelenekti. Romantik ve 
duygusal şiirlerden’ başlayarak Bergson’ın etkisinde kalan İkbal, Vitalist bir 
hayat anlayışa sahip oldu.52 İlk dönemdeki İkbal neo-platonculuğun görüş-
lerini özellikle İbn Arabi ve Mevlana Rumi gibi vahdeti vucuda inanıyordu. 

48. Şirvani, Latif Ahmed, ‘İkbal’in konuşma ve yazıları’ , çev. Can Ceylan, İnkılab Basım
yayım, İstanbul, 2011, s. 165. Muhammed İkbal, ‘Makaleler,, s. 193.
49. Fazlur Rahman, ‘İslam ve Çağdaşlık’, çev Alparsalan AÇIKGENÇ ve Hayri KIRBAŞOĞ-
LU, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2016, s. 212.
50. Câvid İkbal, ‘Zindâ Rûd’, Sange Mîil yayınevı, Lahore, 2014, s. 415.
51. Fazlur Rahman,, s. 237.
52. Schimmel, Annemarie,, s.33.
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Sonrasında ise daha rasyonel bir fikri yapı benimsemiştir.53 Bu fikri değiş-
menin sebebi İran’ın Metafiziği adlı doktora tezinde rahatlıkla görülebilir.54 
Sonraki yıllarda Müslümanların siyasi ve askeri zayıflığını ruhbanlıkta ve 
kadercilikte aramaktadır. Böylece, büyük ölçüde İbn Arabi ve neo-platon-
culuğu reddeder.55 Yine de hutbelerinde İbn Arabi’nin vahdet nazariyesini 
savunduğu gayet açıktır.56

Sonuç

İkbal’in kutuplaşmış düşüceleri tek pencereden değerlendirmek olduk-
ça zordur. İlginç olan şudur ki, İkbal felsefeyi pek hoş görmediği halde bile 
doğu ile batının felsefesini iyi bir şekilde okumuştur. Hakikate ulaşmada 
akla yeterli görmeyen İkbal,  aşka (gönle) önem vermiş ve yenilenme için 
kaçınılmaz görmüştür. Yeni Kelam’ında akla karşı bir tutum sergilemekle 
kalmamış gönle dayanan vahdet fikrini, sufi anlayışı ve Bergson’nin fikirle-
rini eleştirmiştir. Fazlur Rahman’a göre İkbal gibi İslam mütefekkirin zihni 
hassasiyetin ona gösterdi tek yol akla reddetmekle vicdan ve Aşk’a dayan-
dırdı. Akla zarar verici diye İkbal sezgi üzerinde ısrar eder. İlginç bir ifade ile 
‘İkbal, Batılılara ve Batılılaşmış Müslümanlara hitap ederken, aklın rolünü 
asgariye indirirken, Batı’nın ilmini ve akılcılığını almalarını istediği Müslü-
manlara hitap ederken de, aklın önemi üzerinde durur. Şayet bunun büyük 
sebebi de İngilizlerin ve Hinduların hayatın her aşamasında Müslümanlara 
kaşı ezme ve tahakkümüydü. 

53. Celalpûri, Ali Abbas, ‘İkbalın Kelam bilimi’ İkbal ka İlm-e Kalam, Tehlikat yayınevi,
Lahor, 1971, s.73.
54. Schimmel, Annemarie,,s.26.
55. Celalpûri, Ali Abbas,,s.80.
56. Celalpûri, Ali Abbas, , a.g.e., s.  s.90-94, Recontruction s.58,88
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“MODERN DÖNEMDE DİNÎ ANLAYIŞTAKİ FARKLILIKLAR 
MEHMET AKİF ERSOY ÖRNEĞİ”

BETÜL ÇALIŞKAN

(İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi)

Özet

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde milletin geleceğine yön vermeye 
çalışmış önemli şahsiyetlerden birisi de Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet 
Akif genel olarak edebiyatçı ve şair kimliğiyle tanınmakla beraber o, bir ilim 
insanı kimliğine sahip önder bir kişiliktir. Mehmet Akif, İslamcı düşünce 
içinde toplumu çağdaşlaşma, kalkınma ve ayağa kaldırma adına dini deği-
şim sorunu karşısında çeşitli çözümler sunmuştur. Bu sorunlar için sunmuş 
olduğu çözümler ağırlıklı olarak yedi kitaptan oluşan “Safahat”ında yer al-
makla beraber o dönem yayınlanmış tüm eserleri genel olarak bu çerçeve-
ye oturtulmuş özgün fikirler ihtiva etmektedir. Çalışmamda bu dönemde 
gerilemeye çözüm olarak sunulmuş dini anlayış farklılıklarına Mehmet Akif 
Ersoy’un bakışını ele almaya ve çizmiş olduğu dini anlayışı çeşitli örneklerle 
anlatmaya çalışacağım.

Anhtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Milli Şair, Edebiyat
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Giriş

XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında İslam âlemi büyük bir
bölünme içerisindedir. İslam coğrafyasının bir  parçası olan Fas, Tunus ve Ce-
zayir işgal edilmiş, İran ise taksim planlarına maruz kalmıştır. Osmanlı yenilip 
toprakları işgal edilmeye başladıkça Müslüman-Türk unsurlar, Anadolu’ya, 
ana vatana göç etmiştir. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Kırım Savaşı, 1877-
1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Savaşları bunun en büyük kanıtıdır.1 Bu 
nedenledir ki Cemil Meriç Akif’i, “Tufana yakalanmış bahtsız bir toplumu gemi-
sine çağıran Hz. Nuh’a” benzetir. Meşrutiyet dönemi gerek Osmanlı İmpara-
torluğu gerek İslam âlemi için çok zorlu ve sancılı bir dönemdir. Bu dönemde 
Mehmet Akif de dâhil bütün aydınların kafası karışıktır. Mehmet Akif ve dö-
nemin diğer aydınları ellerinden gelen ne varsa ona tutunup mücadele etme-
ye çalışırmışlardır. Batı karşısındaki büyük yenilgi ve geri kalmışlık psikolojisi 
onları her daim aceleci olmaya sevk etmiş, bu da erken ve sürekli değişen 
yargılarda bulunmalarına neden olmuştur. Bundan dolayı Akif’in bazı görüşle-
rinin çelişkili ve ileri görüşten yoksun olduğu kanısına kapılırız. Halkın din al-
gısına ve yerleşik din tasavvuruna karşı eleştirel bir tutum takınan Akif bunun 
yanında İslamî düşüncenin modern tarzda yeniden yorumlanmasını savunur. 
Klasik din algısı ile mücadele etmek içinde hurafe, taklit, bidat, cahillik vb. 
kavramlara vurgu yaparken modern İslam algısı için de ictihada, akla, tefek-
küre, ıslaha vurgu yapar. Dinin yeniden, güncel yorumlarının yapılması gerek-
tiğini ifade eder. Burada dikkati çeken şey ise; Akif’in bu yeni yorumları “ehil 
olan” ların yapması gerektiğine dair vurgusudur. İslam’ın safiyeti kaybolmuş 
ve din, yerleşik algı tarafından bozulmuştur. Bunun için ilk kaynaklara gitmek 
ve suyu kaynağından içmek en makul olandır. Geri kalmamızın en büyük ne-
denlerinden biri de budur: Dinin yanlış anlaşılması. Akif ayrıca Müslümanların 
içine düşmüş oldukları ye’s, ümitsizlik, atalet, tembellik gibi duygulardan bir 
an önce kurtulmaları gerektiğini de belirtir.2 Artık İslamiyet’le bağdaşmayan 
zühd ve kader anlayışından kurtulup, geleceğe ümitle bakmanın vaktidir der.

İslam medeniyetinin dünya üzerindeki son büyük gücü olan Osmanlı 
devletinin “hasta adam” diye nitelendirilen bu duruma düşmesi ve buna 

1. Vahdettin Işık, “M. Akif’in Yaşadığı Dönem”, Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif, (İstan-
bul: Zeytinburnu Belediyesi, 2011) s. 46-47.
2. M. Suat Sertoğlu, “Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Sermuhariri Akif”, Vefatının 75.
Yılında Mehmet Akif, (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi, 2011) s. 85.
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bağlı olarak farklı coğrafyalarda yaşayan Müslüman halkların gitgide kendi-
lerini sahipsiz ve kimsesiz hissetmesi, ümmetin bir an önce kendini toparla-
yıp yeniden o eski parlak günlerine dönmesi gerektiği düşüncesini doğurdu. 
İşte bu tarihsel dönemde Mısır ve Hint alt kıtasında genel ıslah ve tecdit 
çağrıları yankılanmaya başladı.     

Yenilik ve yenilikçilik, İslam dünyasında genellikle ıslah, tecdit, ihya gibi 
kelimelerle ifade edilir ve bu kelimeler bir ölçüde Batı dillerindeki reform ke-
limesine karşılık gelir. Ancak dinî alanda yenilik ve yenilikçiliğin tam olarak 
neye tekabül ettiği tartışma götürür niteliktedir. Tanımlarda açılılık söz konu-
su olduğu için, yenilikçilik kavramına farklı bakış açılarına göre farklı içerikler 
yüklemek mümkündür. On beş asırlık İslam tarihine atfı nazar edildiğinde 
dinî bilgi ve pratikte taklit fikrini reddedip ictihad ruhunu diriltme, bidat ve 
hurafeleri bertaraf etme ve müminleri Kur’an ve “sahih sünnet”e dayanan 
son İslam’a yöneltme gibi büyük idealler içeren ıslah ve tecdit hareketlerdir.3

Muhammed Abduh (ö. 1905) ve Reşid Rıza’nın (ö. 1935) savunduğu 
şekliyle Müslüman hayatının her yönünü kuşatıcı bir tecdit hareketine işaret 
eden bu çağrı ilk süreçte iyi karşılandı. XIX. yüzyılın sonuyla XX yüzyılın başına 
rastlayan dönemde bu çağrıya Arap dünyasındaki hemen hiçbir entelektüel 
kayıtsız kalamadı.4 Diğer taraftan Osmanlı Türkiye’sinde İslamcılık hareketi 
içinde yer alan Mehmed Akif Ersoy gibi bazı ilim ve fikir adamları, Muham-
med Abduh ve Reşid Rıza’nın görüşlerinden de etkilenerek, modern Batı ile 
İslam dünyası arasında büyük bir mesafe oluşturan geri kalmışlık badiresi-
ni aşmak için İslam’ın maddî kalkınmayı teşvik eden kavram ve değerlerini 
öne çıkarmak, İslam tarih ve kültüründe dinin özüne ters düşen gelenekleri 
gözden geçirerek ıslah etmek, dinin aslî kaynaklarına dönmek, içtihad me-
kanizmasını yeniden işletmek, kitlesel eğitime ağırlık vermek gerektiği gibi 
düşünceleri seslendirmeye başladılar. Mehmet Akif, “Medeniyet girebilmiş 
yalınız fenniyle… Garbın eşyası, eğer kıymeti haizse yürür; moda şeklinde ge-
len gümrükte çürür” dizelerinde bir ölçüde Japon tipi modernleşmeye göz 
kırpsa da temelde “aşıyı kendimizden yaparak” yenilenme fikrini benimsedi 
ve bu fikrini Safahat’ta “Kulunuz ma’zurum; inkılâp istiyorum ben de fakat 
Abduh gibi” diye formüle etti. Mehmet Akif’in bu dizelerine yansıyan tecdit 

3. Mustafa ÖZTÜRK, İslam Dünyasında Yenilik ve Yenilikçilik Karşıtlığının Zihniyet Kodları 
-Modern Türkiye Örneği
4. Geniş bilgi için bkz. Ali Merad, “Islah”, DİA, İstanbul 1999, XIX. 145-146.
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fikri, millî mücadeleye karşı çıkışıyla da tanınan Şeyhülislam Mustafa Sabri 
gibi bazı İslamcılar tarafından bir bakıma “gemi azıya almak” şeklinde değer-
lendirilse de5 Şeyhülislâm Musa Kazım, Babanzâde Ahmed Nâim6, Elmalılı 
Hamdi Yazır, İzmirli İsmail Hakkı gibi İslamcılar dinî ve felsefî düşüncede tec-
dit ihtiyacına dikkat çekme hususunda müspet tavır takındılar. Buna mukabil 
Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde dinî bilgi ve pratikle ilgili tecdit talepleri-
nin gitgide daha geniş ölçekte ihtiyatla karşılanması ve hatta günümüzde bu 
yöndeki her talebin altında bir çapanoğlu aramak gibi bir paranoya oluşması 
denebilecek bir durum hâsıl oldu.

Mehmet Akif, yaşadığı devirde geçerli pozitivizmin etkisindeki aydınların ak-
sine inkişafın İslâm’dan uzaklaşarak değil; bil ’akis, O’nu hayatın merkezine 
yerleştirerek, tekâmülün mümkün olabileceğini söyler. O’na göre yapılan yan-
lışlık ise İslâm’da değil, Müslümanların hayat tarzlarındadır. İslam’ın uygulama 
safhasında  Müslümanların hatalı yaşayışlarındadır. İslâm’ı yeniden yorumla-
manın ihtiyaç olduğunu ifade ederek; Batı’nın ilim ve fenninin alınmasını, tek-
niğinin tatbikatını savunur. Bunu için Kur’an-ı Kerim’in zamanın idrakine göre 
yorumlanmasını ister: Yüzlerce asır evvelki eserlerle, şerhlerle bir yere varılma-
sı mümkün değildir. Artık yaşadığımız hayatı dikkate alarak dini yeniden yorum-
lamamız gerekir. Bunu yapabilmek için iyi bir dini birikim gerekir. “

Yedi yüzyıllık eserlerle bu dinin hala

İhtiyacını kabilmi telafi? Asla

Doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhamı

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı

Kuru dava ile olmaz bu fakat ilim ister

Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster

Koca ilmiyeyi aktar da bul, üç tane fakih

5. Bkz. Şeyhülislâm Mustafa Sabri, Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyesi, İstanbul
1335/1919, s. 158 vd.
6. Mehmet Akif Ersoy ashabtan sonra en sevdiği kişi olan Babanzade’yi: “Kuvvetli bir
iman ve seciye sahibi, inandığına sonuna kadar sadık, riyasız halis bir Müslüman… Kaba
sofuluktan arî salâbet… Edebiyat ve musikiden zevk alır. Hoş sohbet, bulunduğu meclis-
te meşrebine muarız adamlar olsa da onlara tatlı tatlı konuşur, zarif nüktelerle meclise
şetaret verir… Soğukkanlılığını muhafaza eder, hissiyatına mağlup olmaz. El-hâsıl: bir
insan-ı kâmil.” olarak görürdü.
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Zevk-ı fıkhısın bütün, fikri açık, ruhu nezih

Sayısız hadise var ortada tatbik edecek

Hani bir tane usul âlimi, yahu bir tek

Böyle avare düşünceyle yaşanmaz heyhat.”7

 Âkif şiirlerinde sık sık İslam’a mal edilmiş olan hurafe ve batıl inançları 
dile getirmiş ve bunların İslam diniyle alakası olmadığını dile getirmiş ve 
bunlara şiddetle karşı çıkmıştır. Aynı şekilde kader ve tevekkül de yanlış 
anlaşılmaktaydı. Müslümanlar, İslam ümmetinin bu yürek dağlayıcı hale 
gelmesini Allah’ın kaderinin bir tecellisi olduğunu ve bunun değiştirileme-
yeceği ancak yaşanılan bu içler acısı duruma tevekkül edilmesi gerektiğini 
söylemekteydiler. Âkif şiirlerinde ve yazıların da bu düşüncenin üzerine ıs-
rarla gitmiş, tenkit etmiş ve doğru bildikleri yanlışları insanlara anlatmaya 
çalışmıştır. O ehl-i sünnetin kader anlayışını ve gerçek tevekkülün manasını 
en açık biçimde dile getirerek, müslümanları bu konuda irşad etmeye ça-
lışmıştır. Bu noktada İslam dininin ilim ve çalışmaya, terakkî ve tekâmüle 
verdiği önemi ısrarla zikretmiş, Müslümanların tembelliğinden ve bunu din-
le alakalandırmalarından şikâyet etmiştir.

Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında?

“Kadermiş!” Öyle mi? Hâşa bu söz değil doğru:

Belânı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu!

Taleb nasılsa, tabî’î, netice öyle çıkar.

Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimâli mi var?

“Çalış” dedikçe şerîat, çalışmadın, durdun,

Onun hesâbına birçok hurafe uydurdun!

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!8

Kurucuları arasında bulunduğu Sırat-ı Müstakim dergisine gönderilen 
bir okuyucu mektubunda şu cümlelere yer vermiştir:

7. Ersoy, Safahat, s. 378.
8. Safahat, “Fatih Kürsüsünde”,s. 174-175
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“Bir zamanlar memlekette kolera gibi, veba gibi yayılan bir hastalık 
gelince fedakârlık yapılarak parayla hafızlar tutulur ve memleketin etrafı 
devrettirilirdi. Bugün İstanbul’da, civar vilayetlerde koleradan epeyce can 
kaybedildiği rivayet ediliyorken hiç öyle bir girişimde bulunmak kimsenin 
aklına gelmiyor. Sırat-ı Müstakim, hükümete bu eski fakat dindarca usulü 
ihya etmesini tavsiyede bulunsa büyük bir hayır işlemiş olacak.9

Bu okuyucunun gönderdiği mektuba “Koleraya Dair” isimli yazısıyla ce-
vap veren Mehmet Âkif hastalık için okumanın, üflemenin sanıldığı gibi dinî 
bir yöntem olmadığını ve İslam dininin böyle bir şeye asla müsaade etme-
yeceğini, Kur’an-ı Kerim’in hastalara ve ölülere okumak için indirilmediğini 
Kur’an’daki şifanın da cahillerin anladığı gibi olmadığını belirtmiş ve bu ko-
nudaki genel düşüncesini manzum şekilde şöyle ifade etmiştir:

“Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına,

İnmemiştir Kur’an, bunu hakkıyla bilin,

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.”10

Ömrü kelime, dil, söz ve şiir vadilerinde geçen bir şair anlamından müs-
takil olarak da bir varlığı olan kelâmın ve metnin iyileştirici kuvvetini nasıl bu 
kadar kolaylıkla kenara itebilir ve onun yerine onun yerine sadece kuru bir 
tababeti ikame edebilir dersiniz? Hele o kelâm mahza şifa olan “mukaddes” 
ve “mübarek” bir kelamsa. Burada Mehmet Akif’i iyi anlamak, bütün sözlerini 
dikkate alarak yorum yapmamız gerekir. O her zaman insanın çabalamasını, 
ister kendisi için ister diğer insanlar için sürekli bir şeyler ortaya koyması ge-
rektiğini savunmuştur. Tembellik yapan Müslümanlara ve yaptıkları bu şeyi 
İslam’la bağdaştıran Müslümanlarla hep mücadele etmiş şiirlerin de yazıla-
rında bunun İslam’ın genel ilkeleriyle bağdaşmadığını söylemiştir

Şairimiz Kur’an’a sadece indirildiği döneme hitap eden hukuk sistemi-
ne sahip bir kitap gibi bakanlara karşı, Kur’an’ı daima canlı ve dinamik bir 
kitap olarak ele almaktadır. Ona göre Kur’an, hayatla ve güncel pek çok 
olayla bire bir ilişki içerisindedir. Kur’an ayetlerinin ifade ettiği manaları sa-
dece nazil olduğu döneme değil, günümüz olaylarına da tatbik eder. Onun 

9. “Koleraya Dair”, Sırat-ı Müstakim, 4 Teşrinisani 1326, c. 5, a. 115.
10. Safahat, “Süleymaniye Kürsüsünde”,s. 156.
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tefsir yazıları toplum ile Kur’an arasındaki engelleri kardırmaya yöneliktir. 
Tefsir yazılarındaki asıl gayesi Kur’an’ı millete mal ederek İslam toplumları-
nın kurtuluşuna vesile olmaktır. Genellikle, İslam milletinin müşkillerine ve 
bütün milletlerin sıkıntılarına deva olabilecek esaslara, ayetlerin işaret etti-
ğini ve ahiret hayırlarını bünyesinde topladıklarını belirterek ayetleri içtimai 
ve edebi bir metotla tefsir etmiştir. Fakat az sonra zikredeceğim örnekte 
olduğu gibi bilimsel tefsir metodunu kullandığı örnekler de mevcuttur.

Fonograf ve radyo gibi cihazlardan yola çıkarak sarf edilen seslerin kay-
bolmadığını, mutlak surette evrende var olduğunu bir gün gelip onların tes-
pit edilebileceğini söylemiş bu düşünceden yola çıkarak da Peygamberimi-
zin Kur’an okuyuşunu ve sözlerinin de tespit edilebileceğini söylemiş ve bu 
tezine “İşte bu yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz yaptık-
larınızı kaydediyorduk.”11 âyetini delil getirmiştir.12 Âkif’in bu tefsir yaklaşımını 
bir nevi bilimsel tefsir olarak niteleyebiliriz. Yine o bu konuda  bilimsel geliş-
melerin ve zamanın Kur’an’ı tefsir edeceği, bunun için çalışmanın kaçınılmaz 
olduğunu şöyle ifade ediyordu: “Kur’an ve hadiste bitmez tükenmez hakikatler 
vardır. Onlar nasıl meydana çıkar? Tabi ki ilim ve irfanla. Bundan dört yüz sene 
evvel akıyla anlaşılamayan bazı ayetlerden bugün sayısız hikmetler çıkıyor. 
Eğer Kur’an şu gördüğümüz milletlerden birisinin elinde olsaydı, görürdünüz 
ne hakikatler çıkarırlar, bütün dünyayı Müslüman yaparlardı.”13 

Mehmet Akif’in en fazla üzerinde durduğu konulardan birisi de tefrika-
dır. Müslümanların sürekli kendi aralarında bölünmeleri, birbirlerine karşı 
kin ve nefret beslemeleri onu kahretmiştir. O bu konu ile de ayrıca müca-
dele etmiş ve bu konu ile ilgili birçok yazı yazmıştır. Mehmet Akif yazmış 
olduğu düz yazılarda bu konu hakkında düşüncelerini şu kelimelerle ifade 
etmektedir. “ Bir şeyi küfür saymak başka, küfrü gerektiren yine başka iken; 
yüzde doksan dokuz ihtimalle doğrudan doğruya kâfir sayılması gereken 
bir adamı yüzde bir ihtimalle kurtarmak üzerimize farzken biz tam tersine 
binde bir zayıf ihtimalle yakaladığımızı dinsiz yapıp çıkıyoruz, gerideki do-
kuz yüz doksan dokuz iman ihtimalini göz önünde bile bulundurmuyoruz!” 
Tekfir konusundaki düşüncesini bu netlikle ortaya koyan Mehmet Akif, İs-
lam dünyasının birçok yerinde tekfir edilen ve dinsiz olduğu iddia edilen 

11. Casiye,45/29.
12. Eşref Edip, Mehmet Âkif, I, 245.
13. Abdülkadiroğlu, M.Akif’in K.Kerimi Tefsiri, s.114.
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insanlardan birçoğunun ömürlerini Müslümanlığa ve Müslümanlığı savun-
maya daha da değerli kılmaya adamış olan ümmetin büyükleri ve milletin 
fedakârları olduklarını da belirtmektedir.14

SONUÇ

Mehmed Akif İslam aleminin, farklı ontolojik ve epistemolojik dogmalar 
üzerine kurulu Batı menşeli farklı ideolojilerin yanında bizzat işgal fiili işgal-
lerin yol açtığı travma modern dönemde Müslüman zihniyetinde önemli etki 
ve sonuçlar doğurmuştur. İdeolojik emperyalizm olarak isimlendirilebilecek 
olan ilk grup etmenlere karşı toplu reddediş tutumu İslam düşünürlerinde 
rastlanılan ilk yaklaşım tarzıdır. Bu tutuma göre çarpık bir din ve toplumsal 
anlayış üzerine kurulmuş Batı düşünüşünün incelenmesi bir zaman kay-
bı olmasının yanı sıra ümmetin selametine de katkı da bulunmayacaktır. 
Mehmed Akif’in içerisinde diğer yaklaşım tarzı ise Batı düşüncesinin idrak 
edilerek İslamî açıdan eleştiriye tabi tutulup bu değerlendirme sonucun-
da olumlu görülen noktaların hakkının verilmesi gayri İslami fikriyatın ise 
reddedilmesidir. Belirli bir ilmi birikim ve çabayı gerektiren aslın idrakine 
İslamı söyletmeyi amaçlayarak nihai anlamda Batı toplumuna ilişkin bir dö-
nüşümü amaçlasa da Müslüman zihniyeti üzerinde de önemli sonuçlar do-
ğurmaktadır. Şöyle ki Batı eleştirisi beraberinde İslam toplumunun kendini 
tanımlaması ve ardından bulunduğu konumu bizzat kendisinin eleştirmesi-
ni getirmektedir. Bu eleştiride mihenk taşı olarak tabi şekilde asr-ı saadet 
döneminin referans alınması tecdit tartışmalarına kapı aralamış Mehmet 
Akif döneminin bir entelektüeli olarak bu tartışmalara kayıtsız kalmamıştır. 
Dönemin gelişen bilimsel düzeyi sonucunda elde edilen verilerin bu süreç-
te bilgi kaynağı olarak kullanılıp kullanılmayacağı bu bağlamda önemlidir. 
Mehmet Akif’in kimi tefsir yorumlarında örneklerine rastladığımız bu durum 
yazarın bilimsel verilere ilişkin tutumuna ilişkin ipuçları vermektedir.

Doğrudan ideolojik etmenlerin yanı sıra askeri yenilgi ve fiili işgallerin Müs-
lüman zihni üzerinde meydana getirdiği tesirler Müslüman bir düşünür olarak 
Akif’in kayıtsız kalmadığı modern döneme ilişkin gelişmelerdendir. Yenilmişliği 
kabul ederek kayıtsız bir Batı üstünlüğü ve Batılılaşma süreci Akif’in tasvip et-
mediği ve tehlikelerine karşı toplumu uyardığı bir yaklaşım tarzı idi. Diğer ta-
raftan tüm bu yenilgi ve işgal girişimlerine karşı kayıtsız bir Müslüman tipi de 

14. Mehmet Âkif, Düzyazılar (Makaleler-Tefsirler-Vaazlar), s.159.
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Mehmet Akif’in eleştiri oklarının hedefindedir. Fiili çaba ve gayret ile desteklen-
meyen bir tevekkül ve kader anlayışı tenkidinde rastladığımız bu tutum aslında 
ideal bir Müslüman genç profilini de beraberinde getirmektedir. Akif’in Asım’ın 
nesli olarak ifade ettiği bu örnek ve beklenen nesil imajı aslında döneminin 
siyasi ve toplumsal çıkmazları içerisinde sıkışmış bir İslam düşünürünün her 
şeye rağmen umudunu diri ve canlı tuttuğunun bir göstergesidir.
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“MUHAMMED ABDUH’UN TECDÎD HAREKETININ DİNİ DEĞİŞİM 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”

MERYEM BAŞYURT

 (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, İLAMER İslam Tarihi ve 
Sanatları Grubu Öğrencisi)

Özet

Geçmişten gelen fikirlerin sabitleştirilmesiyle bugüne ayak uydura-
mama kaygısı Müslüman aydınları veya devlet adamlarını zaman zaman 
harekete geçirmiştir. Bu kimseler geleneğin biriktirdiklerini çağın gerek-
tirdikleriyle örtüştürerek her açıdan gelişmeyi hedeflemişlerdir. Zikredilen 
yenilikçi düşünürlerin arasında 19.yy da Mısır’da yaşamış Muhammed 
Abduh’ta vardır. Muhammed Abduh, sosyal ve kültürel açıdan geri kalmış 
İslâm toplumunu ihya etmek için eğitimde reform fikrini ortaya koymuş ve 
yaşadığı dönem boyunca bu fikri fiiliyata dökmeye çalışmıştır. Bu minvalde 
kurumlar kurmuş, öğrenciler yetiştirmiştir, dönemin iletişim aracı olan dergi 
ve gazeteleri kullanarak düşüncelerini İslâm coğrafyasına yaymaya çalış-
mıştır. Hayatı boyunca birçok kişiyi eğitmiş olup ondan etkilenen isimler 
onun düşüncelerinin farklı yönlerinin temsilcisi olmuşlardır.  Gerçek İslâm’ı 
ortaya çıkartarak, sosyal ahlak ile İslâm öğretisini açıklamak ve ıspatla-
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mak yegane amacı olmuş, yaşadığı dönemde ve daha sonraki dönemlerde 
birçok isim onun görüşlerinden etkilenmiştir. Bu etkilenimler Muhammed 
Abduh’un dini değişim üzerinde söz sahibi olmasını beraberinde getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Muhammed Abduh, tecdîd, selefilik, İslâmcılık, re-
form, ihya

Giriş 

Tarih boyunca toplumlar bunalım dönemlerinde yeni hareketlenmeler 
meydana getirmişlerdir. Bu yenilikçi hareketler kimi zaman bir yönetici kana-
lıyla kimi zamanda toplumun içinden yetişen aydınlarla gerçekleştirilmiştir. 
İslâm toplumu içerisinde ilk dönemden başlayarak, bazı Müslüman toplum-
ların sömürgeleştirildiği son döneme kadar topluma ışık veren insanlar her 
zaman yetişegelmiştir. Bunun en belirgin örneğini Gazali’nin yazmış olduğu 
“İhyâ ulûmud’Dîn” isimli eseriyle görebiliriz. Bu yenilikçi düşünürler, top-
lumda düşünce krizleri ve sosyal sorunlar oluştuğunda; bu sorunları nasıl 
düzelteceklerini, toplumu yeniden nasıl ayakları üzerinde durabilecek düze-
ye getireceklerini, düşünmüşlerdir. 19.yüzyıl bilimin din olduğu bir çağdır ve 
Müslüman aydınlar bu düzenin karşısında ne yapacağını bilememiş; bilimi 
dine bir şekilde bağlamaya çalışmış, gelişmiş batı toplumlarına İslâm’ın bir 
medeniyet ve bilim dini olduğunu ispat etme çabası içine girmişlerdir. Bu 
aydınların arasında 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve Mısır’da yaşa-
masına rağmen fikirleriyle İslâm coğrafyasını etkilemiş Muhammed Abduh 
da vardır. Biz bu çalışmamızla Abduh’un yenilenme hareketinin geçmişten 
günümüze kimleri etkilediğini ve bu etkilenen kimselerin yetki alanına bağlı 
olarak neleri değiştirebildiklerini incelemeye çalışacağız. Çalışmamızı ya-
parken Abduh’un eserlerinden, öğrencilerinin çalışmalarından ve yakın dö-
nemde Abduh üzerine yapılan araştırmalardan faydalanacağız.

1. Tecdid Harekâtının Sebepleri

İslâm coğrafyasının o günkü durumunu bilmek, Abduh’un düşünce dün-
yasını etkileyen kaos ortamını ve bunun getirdiklerini anlamak, onun çalış-
malarının dini değişim üzerindeki etkisini idrak etmemizi kolaylaştıracaktır.  

Abduh’un yaşadığı 18. yüzyıl ve 19. yüzyılın başları batılıların aydınlan-
dığı, Ortadoğuluların ise ortaçağa tıkılıp kaldığı bir zaman dilimi olmuştur. 
Müslümanların altın çağı geçmiş; eğitimde, bilimde, sanatta, hukukta, 
ekonomide, askeri alanda, toplumsal faaliyetlerde gerilemeler görülmüş-
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tür.1 Abbasiler devrinde İslâm medeniyetinin gelişmesinde oldukça katkı 
sağlayan medreseler, geçmişin kutsanmasıyla felsefe ve bilim yapamaz 
hale gelmiş, kuru ezberden ibaret bir eğitim sistemi ortaya çıkmıştır.2 O dö-
nemde Müslüman toplumların birleştirici unsuru olan Osmanlı Devleti’nin 
toprakları Batılı emperyalistlerce paylaşılmış, Müslümanların savaşlardan 
aldıkları yenilgilerle birlikte Batı ekonomisi İslâm coğrafyasının bir kısmını 
etkisi altına almıştır. Bu etkiden kurtulmaya çalışan Müslüman yöneticiler 
bir takım yenilikçi hareketlere gitmişlerdir. Batılı işgallerden sonra sömürge 
altındaki devletler sömürgecilerin kadroları tarafından yönetilmiş, bu yeni-
likçi hareketlerde Batı kurumları, sistemleri ve kanunları taklit edilmiştir. 
Örneğin Avrupa kanun sistemleri olduğu gibi ithal edilmiş, vakıflar modern-
leşme çalışmalarına maddi kaynak olarak kullanılmış, dil yöneticilere göre 
şekillenmeye başlamıştır. Ahlaki yapıyı koruyan ulema sınıfı farklı konum-
lara getirilmiştir. Toplum geçmiş ile gelecek arasında bulunan ahlaki bir 
bağ ile bağlı olmasına karşın 19. yy. başlarında bu bağ ortadan kalkmaya 
başlamıştır. Taşradan büyük şehirlere göç etmeye başlayan, kimliklerini 
kaybeden halk sosyolojik olarak uyum problemi yaşamıştır. Geçmişten beri 
süregelen mezhep farklılığından doğan sorunlar, insanların birlikte yaşa-
masıyla alevlenmiştir. Bu süreç geleneksel ahlak yapısının çökmesini de 
beraberinde getirmiştir.3 Yaşanan kaos ortamından kurtulmak için neler ya-
pılacağını düşünen insanların genel olarak üç görüşe ayrıldıkları söylenebi-
lir. Birinci görüşe göre Müslümanları bu durumdan kurtaracak olan yalnızca 
batılı yöntemlerdir, şimdiye kadar uygulanan geleneksel yöntemler toplumu 
bu hale getirmiştir. İkinci görüş ise tamamen geleneğin yeniden hayata ge-
çirilmesini, geçmiş mirasa sahip çıkılmasını savunmuş ve hiçbir yenilikçi 
hareketi kabul etmemiştir. Daha sonra ‘reformcu İslâmcılar’ olarak anıla-
cak olan âlimler, sanatkârlar ve devlet adamları taklitten öteye geçemeyen 
bu iki grubun dışında kalmış ve yenidünyanın getirdikleriyle İslâmi kimliği 
örtüştürmeye çalışmışlardır.4 Devrim veya inkılap metodu kullanmayan ve 
Kur’anî ıslah anlayışını kendilerine rehber edinen reformcu İslâmcılar, çağ-
daş İslâmi düşüncenin meydana gelmesinde önemli bir konuma sahiptirler. 

1. İsmail KARA, Türkiye’de İslâmcılık, Yeni Şafak Kitaplığı, İstanbul 1995, s. 9.
2. Albert HOURANİ, “Çağdaş Arap Düşüncesi”, çev. Latif BOYACI- Hüseyin YILMAZ, İnsan
Yayınları, İstanbul 1994, s. 158.
3. M. Beşir Nafi, İslâmcılık, s. 25
4. Mehmet Ali BÜYÜKKARA, Çağdaş İslâmi Akımlar, Klasik Yayınları, İstanbul 2015, s. 23-25.
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Reformcular şimdi bilinen manada siyasal kurumlar inşa etmemişlerdir. 
Bireysel çalışmalar yaparak; okul, dernek, enstitü ve basın araçları çerçe-
vesinde kendilerini göstermişlerdir. 19.yy’ın sonlarında ve 20. yy’ın başla-
rında farklı zaman dilimlerinde İslâm dünyasının hemen her bölgesinde, 
Veliyullah Dehlevi (1703-1762), Muhammed b. Abdülvehhab (1703-1792), 
Muhammed Ali Şevkani (1760-1834) gibi isimler ortaya çıkmıştır. Reform-
cuların birbirleriyle bağlantılı olarak hareket ettiklerini söylemek oldukça 
zor olsa da aynı sıkıntılardan neşet etmelerine bakılırsa bir etkileşimlerinin 
olduğunu söylemek mümkündür.5

1798-1801 yılları arasında Fransız komutan Napolyon Bonapart tarafın-
dan Mısır’ın işgal edilmesi üzerine Müslüman bir ülkeye hristiyan bir baskı 
kurulmakla birlikte, yüzyıllarca İslâm kültürü ile yaşamış olan Mısır halkı 
için problem teşkil etmiştir.6 

Mısır halkı üzerinde oluşan bu siyasi, sosyal, ekonomik ve ahlaki buh-
ranlar reform hareketlenmelerini de beraberinde getirmiştir. Mısır’ın bir 
köyünde dünyaya gelmiş, babasının zorlamasıyla eğitim almış Muhammed 
Abduh’un, tecdîd harekâtını başlatmasının sebeplerinden en önemlisi İs-
lâm coğrafyasının ve ülkesi Mısır’ın geçirdiği bu buhran dönemidir.

2. Muhammed Abduh’un Kısa Biyografisi 

Muhammed Abduh b. Hasen Hayrillah et-Türkmânî el-Mısrî, 849 yılında 
Mısır’da çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba-
sının ısrarla okumaya teşvik ettiği Abduh, okumayı aile içinde öğrenip, hıfzını 
tamamladıktan sonra eğitim için 1862 yılında Tanta’ya gönderilmiştir. Bura-
da medreseye başladı, medresede yaptığı gözlemler sonrasında bir takım 
sorunları fark etmiştir. Bunlar, hocaların öğrencilerin kabiliyet ve seviyesini, 
dersi anlayıp anlamadığına bakmadan onlara bildiklerini hatta anlayamadık-
larını okuyup naklettiklerini anlamıştır. Basmakalıp ders verme usûlünden 
dolayı bir şey anlamadığını fark edince köyüne dönmüştür. Okumak isteme-
diğini söylemiş, 1865 yılında evlenmiştir. Ancak babasının ısrarı üzerine tek-
rar Tanta’ya dönerken yolu üzerinde ki babasının dayısı Şeyh Derviş Hızır’ın 
kaldığı Küneyse kasabasında konaklaması onun hayatının dönüm noktası 

5. Beşir M. Nafi, İslâmcılık, çev. Burhanûddîn Aldîya’î. Yarın Yayınları, İstanbul 2012, s. 23.
6. Azmi ÖZCAN, “ Osmanlı-İngiltere Münasebetleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi(DİA), c. 22, İstanbul 2000,  s.304.
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olmuştur. Tasavvufla meşgul olan derviş ile okumalar yapmış ve daha çok 
bilme isteği ile Tanta’ya gitmiştir. Tanta’da eğitimini tamamladıktan sonra 
Kahire’de el-Ezher üniversitesinde eğitim almaya başlamıştır. Aynı zamanda 
yazları Şeyh Derviş ile müzakere yapmaya da devam etmiştir. Ezher’de ge-
ometri, matematik, mantık gibi derslerin okutulmaması onu başka hocalar 
aramaya sevk etmiştir. Aradığını bulmayınca kitapları kendi başına okumaya 
karar vermiştir.  O sırada Mısır’a gelen Cemaleddin Efgânî7’den matematik, 
felsefe ve kelam dersleri almıştır (1872). Aradığı her şeyi Efgani’de buldu-
ğunu ifade eden Abduh, onun yönlendirmesiyle sosyal ve siyasi meselelerle 
de ilgilenmeye, gündemde olan olaylarla ilgili yazılar yazmaya ve konuşmalar 
yapmaya başlamıştır. Daha öğrenciyken evinde öğrencilere Ezher’de okutul-
mayan kitapları okutmuştur. Mu‘tezile’yi Eş‘ari mezhebine tercih ettiğine dair 
suçlamalar neticesinde Ezher diploması alamama tehlikesiyle karşılaşmış, 
sınavı kazanmasına rağmen orta derece ile mezun olabilmiştir. Bir sene son-
ra Ezher’e hoca olarak görevlendirilmiş, ayrıca farklı üniversitelerde Arap dili 
ve edebiyatı, tarih dersleri vermiştir.8 

Abduh’un hocası olan Efgani’nin en büyük amacı büyük İslâm devletini 
yeniden kurmaktı ve onu hedefine ulaştıracak olan yol ise şüphesiz siyaset-
ten geçiyordu.9 Bunun için o dönemde Araplar arasında etkinlik gösteren 
mason locaları siyaseti yönetme açısından oldukça iyi bir araçtı. Muham-
med Amâra, Efgani ve Abduh’un masonluğa giriş ve çıkışı ile ilgili temas 
ettiği bölümde şunları söylemiştir:

“O tarihte Masonluğun iyi bir şöhreti vardı; çünkü Ortaçağ Avrupa’sın-
da imparatorların istibdadına ve papaların otoritelerine karşı çıkmıştı. İlmi 
araştırma merkezleri üzerinden kilisenin gerici baskısını uzaklaştırma, bilim 
adamlarının akıllarını muhafazakâr din adamlarının baskısından kurtarma, 
hürriyet ve demokrasi yollunda çaba göstermişti,  Hidiv İsmail Paşa karşısın-
da desteklediği Tevfik paşa’nın yönetime gelmesiyle ona bir takım reformlar 
yapmasını teklif etti. Fakat Tevfik paşa ilk başlarda gösterdiği yakınlığa rağ-
men sözünü tutmadı. Fransız ihtilalinin ‘hürriyet, eşitlik ve kardeşlikten ibaret 
olan’ ilkelerini bayrak gibi kullanıyordu. Doğuda Arapların kendi geleceklerini 

7. Cemaleddin Efgani için bakınız; Hayreddin KARAMAN, “Cemaleddin Efgani”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi(DİA),(İstanbul 1994), c.10, s. 456-466.
8. M. Sait ÖZERVARLI, “Muhammed Abduh b. Hasen Hayrillâh et-Türkmâni el-Mısri”, Tür-
kiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi(DİA)(Ankara:2005), c.30, s. 482-487.
9. Reşid Riza- Hayreddin Karaman, Gerçek İslâm’da Birlik, İz Yayıncılık, İstanbul 2012.
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belirleme meselelerinde, masonluğun Yahudi yöneticilerinin olumsuz etkileri 
henüz gün ışığına çıkmamıştı; çünkü yeni Siyonizm hareketi,  henüz ortada 
yoktu ve Filistin konusunda dünya Yahudilerinin niyet ve amaçları da keşfe-
dilmiş değildi.  Bütün bunlara rağmen Abduh ve Üstadı, Masonların istibdat 
ile iş birliği yaptıklarını ve yabancıların, özellikle İngilizlerin Doğu’ya nüfuzları 
ile ilişki içinde olduklarını görünce, bu cemiyetten ümitlerini kestiler ve ‘Mısır, 
Mısırlılarındır’ sloganı etrafında toplanan Hür Vatan Partisi’ne girdiler.”10

Abduh, Urabi Paşa’nın İngiliz sömürgesine karşı başlattığı direniş hare-
ketini desteklediğinden dolayı sürgün cezasına çarptırılarak Beyrut’a gönde-
rilmiştir. 1883 sonlarında Efgani’nin daveti üzerine Paris’e giderek onunla 
birlikte Urvetü’l- Vüskâ11 dergisini çıkarmış ve aynı adla kurdukları cemiyette 
yer almıştır. Dergi kapatılınca köklü değişimlere gidilmeden, siyasi acelecilik-
le İslâm dünyasının kurtarılamayacağı kanısına varmış ve Efgani’den farklı 
bir yol izlemeye karar vermiştir. Beyrut’a döndükten sonra siyasetten ziyade 
kültür ve düşünce üzerinde durarak, dinler arası diyalog çalışmalarına önem 
vermiştir. 1889 yılında sürgün cezası affedilmiş ve Mısır’a geri dönmüştür. Ez-
her üniversitesinde başlattığı tefsir derslerini ölene kadar sürdürmüştür. Neş-
rettiği el-Menâr dergisinde siyasi meselelerden ziyade ilmi ve fikri konulara 
odaklanmıştır. Bu arada hâkimlik vazifesi de almıştır. Ezher İdare Meclisi’ne 
üye tayin edilmiş ve üniversite müfredatının ıslahı için projeler geliştirmiştir. 
Bunun için Oxford ve Cambridge üniversitelerini ziyaret ederek incelemelerde 
bulunmuştur. 1905’te İskenderiye’de vefat etmiştir. 12 

3. Dini Değişim Üzerindeki Etkisi

Abduh’unda içinde olduğu refomcu söylem dört nokta üzerinde odak-
lanmıştır: Tevhid, İslâm’ın ana kaynaklarına dönüş, aklın önemine vurgu 
ve ictihada çağrı olmuştur. Bu ana eğilimlerini modern bir bakış açısıyla 
ortaya koymaya çalışmışlardır. Abduh’un amacı ise, gerçek İslâmı ortaya 
çıkartarak, sosyal ahlak ile İslâm öğretisini açıklamak ve ıspatlamak ol-
muştur. Abduh, hocası Efgani gibi İslâm dünyasını içinde bulunduğu kötü 
durumdan kurtulması için sömürgeciliğe karşı çıkmakla beraber dinle ilgili 
yanlış anlayışların düzeltilmesi gerektiğini savunmuştur. İslâm düşüncesini 
dondurduğuna inandığı mezhepçiliğe ve uydurulduğuna inandığı hadislere 

10. M.Ammara, El- A’mâlu’l- Kâmile, C.1, s.22, 35-36.
11. Reşid Rıza, Tarihu’l-Ustâzi’l-İmam, Kahire 1931, s.13-14.
12. Mehmet Ali Büyükkara, Çağdaş İslâmi Akımlar, s.32-33
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karşı eleştiriler getirmiştir. Kadınların kamusal alana çıkışını kolaylaştırmak 
için din adına bunun engellenmediğini savunmuştur. Ekonomik sistem açı-
sından önemli konularda fetvalar vermiştir. Sanatla ilgili kimi yasakları eleş-
tirmiştir. Abduh’un fikirleri birçok İslâm ülkesinde kadın hareketleri tara-
fından kullanılmıştır. Farklı zaman dilimlerinde çıkardığı dergiler, gazeteler, 
kitaplar ulaştırıldığı yerlerde Abduh’un düşüncelerinin yayılmasında etkili 
olmuştur. Abduh’un etkisi kendi zamanındaki düşünürlerin etkisinden fazla 
olsada hiçbir zaman evrenselleşmemiştir. Hem kendi döneminde hemde 
vefatından sonra onun modern düşünceden aldıklarının tehlikeli ve gerek-
siz olduğunu düşünenler varolagelmişse de onun öğretilerini benimseye-
rek geliştiren takipçileri olmuştur. Hüseyin Heykel, Hasan el-Benna, Kasım 
el-Emin (1865-1908), Lütfi es-Seyyid (1872-1963), Ali Abdurrazık (1888-
1966) Mısır ‘da ondan etkilenen isimerden bazılarıdır.13

Abduh İslâm ahlakının yeniden tesisi için zorunlu gördüğü eğitimde ıs-
laha yönelmiştir. Onun eğitime verdiği önem sonucu Mısır’ın tanınmış pek 
çok mütefekkiri, edebiyatçısı, felsefecisi onun ya öğrencisi olmuşda ya da 
görüşlerinden etkilenmiştir.14

Muhammed Abduh’un birden fazla kesim tarafından sahiplenilmesi 
sebebiyle dönemin Hasan el-Basri’si olarak nitelendirilmiştir. Muhammed 
Abduh’un okulu farklı yönelimlerde ve tarzlarda öğrencileri birleştirmiştir. 
Modernlerle muhafazakarları aynı ortamda birlikte barındırmıştır. Bu doğ-
rultuda Muhammed Abduh’un takipçilerinden Kasım Emin, toplumsal prob-
lemlere eğilip Mısır’da kadın hakları savunuculuğuyla ön plana çıkarken 
Mustafa Abdürrezzak felsefi konulara yoğunlaşmıştır. Abduh’un görüşlerini, 
daha seküler bir zeminde takip eden isim Taha Hüseyin’dir. Bu isimlerin 
yanı sıra Abduh’un fikirlerini sonraki nesillere ulaştıran öncelikli isim Reşid 
Rıza olmuş ve Abduh’un din öğretisinin yorumcusu olarak tanınmıştır.15  

En önemli takipçisi ise öğrencisi Reşid Rıza (1865-1935)’dır. Abduh’un söz-
lü derslerinden derleyerek yazdığı “Menar Tefsiri” Kur’an metnine yönelik ilk re-

13. Albert HOURANİ, Çağdaş Arap Düşüncesi, çev. Latif BOYACI- Hüseyin YILMAZ, İnsan
Yayınları, İstanbul 1994.
14. A.N. Amir, A. F.İsmail, “ Muhammed Abduh’un Moderniteye Katkısı” Birey ve Toplum,
çev. Osman Şahin, Güz 2013, c. 3 s.6, s. 231.
15. Osman EMİN, “ Mısır’da Rönesans Muhammed Abduh ve Okulu” İslâm Düşüncesi
Tarihi, ed. M. M. Şerif, İnsan Yayınları, İstanbul 1991, s. 306-311.
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form girişimi sayılmıştır. Daha sonra Abduh’un reform hareketini tanıtmak ama-
cıyla “ Üstad İmam’ın Hayatı” isimli eserini kaleme almıştır. Siyasete temkinli 
yaklaşan Abduh’a karşı Reşid Rıza siyasetle ilgilenmiştir. 1908 yılında İttihat 
ve Terakki subayları Abdulhamit’i devirince Reşit Rıza devrimi desteklemiştir. 
İstanbul’un yeni yöneticileri Türkçülük akımını benisemeye başladığında Arap 
milliyetçiliğide oluşmaya başlamıştır. Reformistler milliyetçi olmamalarına karşı 
gelişen şartlarda tıpkı İslâm’ın ilk dönemlerinde olduğu gibi İslâmı yeniden ihya 
edecek olan Milletin Araplar olacağı fikrini ortaya sürmüşlerdir. Rıza, yaşanan 
siyasi birçok bunalımdan sonra Arap yarımadasını birleştirip sömürgecilere 
karşı bağımsızlık kazanan Suud hareketini desteklemiştir. Kendisini müceddit 
bir selefi olarak gören Reşit Rıza, Muhammed b. Abdilvehhab’ın görüşlerine 
dayanmasını akide ve reform açısından ortak payda olarak görmüştür.16

Zamanla daha muhafazakar bir söylem Reşid Rıza, Abduh’un görüşleri-
nin Selefiliğe kayan yönünü temsil etmektedir. Reşid Rıza ve Menar okulu-
nun İhvan-ı Müslimin’e çokça etkisi olmuştur. Hasan el- Benna bu medre-
senin öğrencilerinden sayılır.17 

Muhammed Abduh’un eğitime verdiği önem, kurduğu okul ve yetiştirdiği 
öğrencilerle öncelikle Mısır uleması olmak üzere, İslâm aleminin tamamında 
yenilikçi görüşlere sahip düşünürleri etkilemiştir. İslâm’ın evrensel boyutuna 
dikkat çeken Abduh, ardında tüm İslâm alemini etkisi altına alan bir miras 
bırakmıştır. Her biri kendi döneminin ve bölgesinin ıslahatçısı olarak tanınan 
Musa Carullah, Aliya İzzet Begoviç, Muhammed İkbal gibi birçok isim Muham-
med Abduh’un kültürel uslahatçı çizgisine yakın bir duruş sergilemişlerdir.18 

Muhammed Abduh, gerek Osmanlı’nın son döneminde gerek Cumhuri-
yet döneminde zamanın Jön Türkleri, eski Başbakan Şemseddin Günaltay 
ve şair Mehmet Akif Ersoy gibi birçok ismi düşünceleriyle derinden etkile-
miştir.  1980 öncesi Türkiye’de faaliyet gösteren Nurculuk hareketinin ön-
cüsü Said Nursi ve 1980 sonrası bir grup ilahiyatçı akademisyenden oluşan 
Ankara Okulu da Abduh’tan etkilenmiştir.19

16. Beşir M. Nafi, İslâmcılık, s.36-37.
17. Muhammed Abdulfettah Temam, “Telamizetü’l- İmam Muhammed Abduh fi’l Tecdidi’l-
Fikri ve’s-Sekafi” el- İmam Muhammed Abduh, Daru’l-Kütübi’l-Mısrî, Kahire 2009,  s. 832 
18. Mehmet Ali BÜYÜKKARA, Çağdaş İslâmi Akımlar, Klasik Yayınları, İstanbul 2015, s. 36. 
19. Caner Taslaman, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslâm”, İstanbul Yayınevi, İs-
tanbul 2011, s. 308-309.
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Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşayan Mehmet Akif Ersoy Abduh’tan 
etkilenen bir diğer isimdir. Dönemin Padişahı Abdulhamid’i desteklememiş, 
tam karşısında durmuş ve şiirlerine de yansıttığı üzere oldukça eleştirmiş-
tir. Şiirlerinde ve düz yazılarında Abduh’un ve Efgani’nin görüşlerine yer ver-
miş olan Mehmet Akif, Efgani’nin aktif siyasetine karşı Abduh’un Eğitimi 
önceleyen yöntemini benimsemiştir.20 

Galiba söylediğim yoktu, evet,  hiç yoktu. Mısr’ın en muhteşem üstadı 
Muhammed Abduh. Konuşurken neye dairse Cemalleddin’le, der ki tilmi-
zine Afganlı:  -Muhammed dinle! İnkılab istiyorum, başka değil, hem çabu-
cak. Öne bizler düşüp İslâm’ı da kaldırmazsak, nazariyyat ile bir şeyler olur 
zannetme!...O berâhînide artık yetişir, dinletme! Çünkü muhtac-ı tezahür 
değil istidadın…” “-Şüphe yok, hakk-ı semuhileri var üstadın… Gidelim bir 
yere hatta şu bizim Sudan’a, yeni bir medrese tesis edelim Urbân’a. Daha 
üç beş de faziletli mücahid  bulalım, nesli tehzîb ile, i’lâ ile meşgul olalım, 
çıkarıp gönderelim hasılı, şeyhim yer yer oradan Alem-i İslâm’a Cemaled-
din’ler.” “- Bu, fakat yirmi yıl ister ki kolay görmüyorum… Yirmi günlük işe 
bak sen!” “Kulunuz ma’zûrum…”21

Mehmet Akif, tek kurtuluşun milli benliğe uygun olarak Batı’nın sade-
ce ilminin ve sanatının alınmasından geçtiğini söyler. “Sade Garb’ın ilmine 
dönsün yüzünüz, O çocuklarla beraber gece gündüz didinin; giden üç yüzyıl-
lık ilmi tez elden edinin, alınız ilmini Garb’ın, alınız sanatını, veriniz hem de 
mesainize son süratini, çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız.” 

Mehmet Akif, Sırat-ı Müstakim dergisinde Cemaleddin Efgani ismiyle ka-
leme aldığı yazısında Efgani’nin İslâm alemine en büyük hizmetinin Abduh’u 
yetiştirmek olduğunu belirtmiştir. Efgani ve Abduh’a karşı yapılan eleştirile-
re şöyle cevap vermiştir: İşte bugün bir Cemaleddin’i bir Abduh’u yok! İslâm 
dünyası gerçekten kimsesiz, cidden garip... Biz bu gibi ümmet büyüklerini 
rahmetle, saygıyla anmalıyız ki geriden gelenler aramızda bir güzel hatıra 
bırakabilmek ümidinden mahrum kalarak savaşmaktan vazgeçmesinler.”22

Mehmet Akif Muhammed Abduh’u Osmanlı mütefekkirlerine tanıtan 
isim olarak anılmaktadır. Bu yakıştırmayı Ahmed Hamdi Akseki yapmıştır. 

20. Osman KESKİOĞLU, Muhammed Abduh, AÜİFD, c.18, 1970, s.133-135.
21. Reşid Rıza- Hayreddin KARAMAN, Gerçek İslâm’da birlik, s.77
22. Mehmet Akif Ersoy, “ Modernleşmek mi, İslâmlaşmak mı?, İhya Yayınları, İstanbul
1983,  s.18-25.
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Ömer Nasuhi Bilmen, Tefsir tarihi kitabında, Muhammed Abduh’u müte-
ceddid ve müçtehid olarak nitelemektedir. Onun yazılarıyla daima İslâmi-
yet’i müdafaa ettiğini belirtmektedir.23  Muhammed Abduh’a referansta 
bulunan bir diğer isim ise Said Nursi’dir. O, Tarihçe-i Hayatı’nda, 

“Sultan Selim’e biat etmiştim. Onun ittihad-ı İslâm’daki fikrini kabul et-
tim. Zira o Vilayat-ı Şarkiyye’yi ikaz etti. Onlarda ona biat ettiler. Şimdiki 
şarklılar o zamanki şarklılardır. Bu meselede seleflerim, Şeyh Cemaleddin-
i Efgani, allamelerden Mısır müftüsü merhum Muhammed Abduh, Müfrid 
âlimlerden Ali Suavi, hoca Tahsin ve ittihad-ı İslâm’ı hedef tutan Namık Ke-
mal ve Sultan Selim’dir ki demiş…” demektedir. 

Nursi kendi döneminde kabuğuna çekilen birçok din adamına karşı ka-
tılımı ön plana çıkarmıştır. Örneğin gençlerin İslâmi kimliklerini muhafaza 
ederek okula gitmesini teşvik etmiş, okullarda öğrendikleri bilgilerin İslâ-
mi açıdan nasıl değerlendirileceğini öğretmeye çalışmıştır. Ayrıca erkekleri 
sakal, sarık, cübbe gibi ehl-i sünnet tablosu çizen dış görünümden uzak-
laştırmıştır. Böylece onların devlete uygun kamusal alanda görev yapabil-
melerinin yolunu açmıştır. Said Nursi Efgani’den siyasi fikirler bağlamında 
etkilenmiş ve bunu eserlerinde belirtmiştir. Ayrıca Muhammed Abduh’un 
hocası ile anlaşamama sebeplerinden biri olan eğitim alanındaki ıslahat 
çalışmalarına ağırlık verme düşüncesinin Nursi’yi ziyadesiyle etkilediği 
görülmektedir. Mısır’da kurulmuş olan El-Ezher Medresesi’nin kız kardeşi 
olarak Van’da Mesdresetü’z-Zehra isimli, pozitif ve dini ilimlerin bir arada 
okutulabileceği bir okul inşa etmeye çalışmıştır. Dönemin Padişahı Sultan 
Reşad ile iletişime geçmiş, hükümet ile konuşmuş, her ne kadar proje onay-
lanmış olsa da okul yapımına başlanamamıştır.

Abduh’un görüşlerinden haberdar olmakla birlikte Elmalılı Hamdi Yazır, 
tefsirde bazı meselelere yaklaşımı sebebiyle onu tenkit etmiştir. Abduh’un 
özellikle mucizeler konusunda öne sürdüğü görüşler Elmalılı tarafından ha-
talı kabul edilmiştir.24   

Abduh’un fikirlerinden etkilendiğinen bir grup olarak ifade edilen bir 
başka grup ise Ankara okuludur. Düşünsel argümanlar ve temel kabul et-

23. Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, DİB, Ankara 1960, c.2, s. 585-592.
24. Mustafa GÜVEN, “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Tefsir Anlayışındaki Modernlik 
Unsurları ve Bu Bağlamda Muhammed Abduh’a Yönelttiği Eleştiriler- Fil Suresi Örneği”, 
EKEV Akademi Dergisi, s. 158-161.
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tikleri kaynaklar Abduh çizgisini bize hatırlatmaktadır. Ankara okulunda bü-
tün hocaların aynı görüşe sahip olduğunu söyleyememekle birlikte genel 
eğilimleri dört maddede özetlemek mümkündür: : 

İslâm’ı bir mezhebe bağlı kalmadan anlamayı savunmaktadırlar ve ge-
reğinde Ehli Sünnet paradigmaya eleştirel yaklaşmaktadırlar. 

Peygamber’e atfedilerek birçok hadis uydurulduğunu özellikle vurgula-
makta ve hadis eleştirisine özel önem vermektedirler.

Fıkıh ve hadis kitaplarını eleştirirken Kuran’ı ön plana çıkarmaktadırlar.

Müslümanlar’a eleştirilerini modernlikten hareketle değil “İslâm’ın 
gerçekleri”nden hareketle yapmaktadırlar. İlmihal temelli bir İslâmi yakla-
şım Ankara Okulu’nun temel eleştiri noktalarındandır.

Ankara Okulu, Ehl-i Sünnet İslâm adına sahiplenilen birçok unsurun 
dinle ilgisi olmadığını, bunların sadece geleneksel ve tarihsel uygulamalar 
olduğunu ifade ederek, modernleşme ve küreselleşme süreçlerine, birçok 
kişinin daha rahat adaptasyonuna yol açacak bir dinsel yorumu savunmak-
tadır. Ankara Okulu’nun fikirleri akademik anlamda aktarılsa da, teşkilat-
lanma bakımından Nurculuk kadar yayılamamıştır.25

Sonuç

Muhammed Abduh’un Tecdid hareketinin dini değişim üzerine etkisini 
incelemek amacıyla yaptığımız çalışma bize göstermiştir ki; Abduh’un yenilik-
çiliği; reformist, geçmişi silip atan bir hareket olmayıp, mevcudun daha ileriye 
götürülmesidir. Muhammed Abduh, Müslümanlarda tespit ettiği problemleri 
sosyal ve kültürel ahlakı düzenleyerek çözebileceğini düşünmüştür. Bu ilerle-
menin ise siyasette devrim gibi hızlı bir değişimle değil, nesli fenni ve dini ilim-
lerle eğitmekle gerçekleştirilebileceğini savunmuştur. Onun fikirlerinden etki-
lenen birçok müeddib, alim, cemaat lideri hitap ettikleri kitlelere Abduh’un 
düşüncelerini ve metodlarını kendi fikirleriyle birleştirerek, davalarının bir 
parçası haline getirerek müsbet veya menfi manada yaymışlardır. Reşid Rıza 
onun fikirlerinin selefi yorumu olmuştur. Osmanlı’nın son döneminde yaşayan 
şair Mehmet Akif Ersoy, Said Nursi, gibi birçok isim eserlerinde Abduh’tan 
övgü ile bahsetmişse de onun genel yargıya aykırı bir takım düşünceleri bazı 
kesimler tarafından eleştirilmiştir. Abduh’un fikirleri ve metodları tıpkı diğer 

25.Caner Taslaman, “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslâm”, s.313-314.



162  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

ideolojiler gibi zamana, kişiye ve topluma göre farklı biçimlerde yorumlana-
rak geleceği inşa etmiş, nesilden nesle aktarılarak gelen bu fikirlerin üstüne 
çağın şartları da eklenerek milletlerin kaderlerini belirlemiştir. Bu durum bize 
fikirlerin insanlarla karşılaştıkça eksildiğini ve değişikliğe uğrayarak yeni faa-
liyetlerin fikri temelini oluşturduğu göstermiştir. 
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ABDUL RASHİD PURAYIL

 (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Özet

“Şah Veliyullah Dihlevî’nin nübüvvet anlayışının dinin anlayış farklılığına 
etkisi” adını taşıyan bu çalışma kelam ilminin kaçınılmaz konularından biri 
olan nübüvvet meselesini h. XII. asırda Farklı inanç ve kültürlere mensup 
kalabalık bir nüfusa sahip olan Hindistan’da yaşamış önemli bir Müslüman 
mütefekkir olan Şah Veliyyyullah Dihlevî’nin düşünceleri üzerinde değerlen-
dirmeyi hedefler. Siyasi ve sosyo-kültürel bakımdan sıkıntılı bir ortamda yaşa-
ması, fikir dünyasını etkilemiştir. Farklı sahalarda kaleme almış olduğu eser-
leri ve etkilediği âlimlerle İslam fikir dünyasında haklı bir üne sahip olmuştur.

Anahtar kelimeler; Şah Veliyullah Dihlevî, Nübüvvet, Kelam, Peygamber, 
İslam
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Giriş

Hindistan’da modern islam anlayışı ile geleneksel islam anlayış ara-
sında köprü işlevi gören Dihlevî Hindistanlı Müslümanların maneviyatının 
sarsıldığı ve islami otoritenin çökertildiği dönemdeki devlet başkanı Auran-
gazib’in ölümünden beş yıl önce, 1703 yılında doğmuştur. Çeşitli sahalarda 
eserler veren müellif, gerek gelenekçi gerekse modernist akımlar üzerinde 
önemli etkilere sahiptir. Fikirleriyle hem kendi çağında hem de daha son-
raki devirlerde, özelde Hint Müslümanlarının, genelde ise İslâm dünyasının 
düşünce hayatında önemli izler bırakmıştır. Zamanın entelektüel ve sosyo 
–politik koşullarına reform yapma amacını, “dini esrar bilimi” diye yeni bir
disiplin yoluyla, islamın iç anlamlarını aydınlatarak tamamlamıştır.1

Şah Veliyyullah Dihlevî’nin eserleri incelendiğinde onun itikadi düşüncesin-
de kelam ve tasavvufun içe içe geçtiği görülür. Kendisinin yaşadığı tasavvufi 
ortamın nübüvvet meselesine dâhil diğer kelami konuları da etkilediği anlaşılır. 
Dihlevî’nin, peygamberin bir özelliği olan ismet sıfatının peygamber dışındakile-
re de atfetmesi, peygamberin varisi olarak bazı şahısları kabul etmesi ve onun 
için yeni kavramları oluşturması ve kelamcılar tarafından nübüvvet ispatı için 
kullanılan mûcizelerin mahiyeti ile ilgili yeni yorumlar getirmesi tasavvufun ken-
di nübüvvet düşüncesinde bıraktığı etkinin birer örneklerdir.

Metot olarak, ele aldığımız meseleyi, Dihlevî’nin yazdığı kırka yakın eser-
lerinden hüccetullahil baliğa, et-Tefhîmâtu’l İlâhiyye, el-Hayru’l-Kesîr, Te’vî-
lu’l- Ehadîs, ve Sata’ât adlı beş eserlerini esas alarak incelemeye çalıştık. 
Bunun yanı sıra Dihlevî ile ilgili yazılan ve onun peygamberlik düşüncesini 
içeren diğer eserlerden istifade etmeye gayret ettik. Tebliğimizde sırasıyla 
Nübüvvetin Vehbî ya da Kesbî olması, Peygamberlerin Özellikleri, Nübüvve-
tin Gerekliliği, Nübüvvetin gayeleri, Nübüvvetin ispatı ve Hatmu’n-Nübüv-
vet alt başlıkları temellendirilmekte, yapılan araştırmalardan elde edilen 
sonuçları değerlendiren bir sonuçla son bulmaktadır.

1) Nübüvvetin Vehbî ya da Kesbî olması

Nübüvvet, peygamberlerin çalışıp gayret etmek suretiyle mi gerçekleşir ya 

1. Dihlevî’nin hayatı, eserleri ve görüşleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız; Dihlevî, Şah
Veliyyullah, Huccetullâhi’l-Bâliga (çev. Mehmet Erdoğan), İstanbul 1994, s 53-66, G.N
Celbani, Şah Veliyullah Dihlevî Hayatı ve Eserleri, (çev. Hasan Nureddin), Bursa 2002;
İlhan, Mehmet, Şah Veliyyullah Dihlevî’nin kelâmî görüşleri, Araştırma yayınları, s 10-41.
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da sadece Allah’ın istediği kimseleri seçip peygamberlik ile görevlendirmek 
suretiyle mi gerçekleşir konusunda Dihlevî orta yollu bir yaklaşım denemiştir. 
O, gerekli özellikleri taşımadığı halde, risaletin Allah’tan bir lütuf olarak sade-
ce peygamber olan kişiye verildiği şeklinde bir görüşün Ehl-i Sünnet âlimle-
rine isnat edilmesinin yanlış olduğunu söyler. Ona göre risâlet’in yalnızca bir 
lütuf olduğu şeklindeki anlayış, saadet asrından sonra ortaya çıkmıştır.

Şah Veliyyullah’a göre risâlet vazifesiyle görevlendirilmek için istidâd gere-
kir ki bu da ahlâkî mükemmelliktir. Yüz güzelliği ve yakışıklılık gibi halk arasın-
da önem verilen zahirî hususların peygamberlikle doğrudan alâkası yoktur. 
Önemli olan derûnî vasıflardır. Şüphesiz peygamberler, yaratılmışların ahlâkî 
bakımdan en mükemmelleridirler ve nefisleri en temiz olanlarıdırlar. Esasen 
bunu inkâr eden birisiyle nübüvvet meselesini konuşmak bile abestir.2

Yukarıda zikrettiğimiz peygamberlik görevi ile şereflendirilmek için gere-
ken istidâd yani ahlâkî mükemmellik, peygamberliğe seçilecek kişiler kendi 
çabasıyla mı kazanırlar ya da onların peygamberliğe seçileceği için Allah 
tarafından mı verilir konusundaki Dihlevî’nin görüşünü değerlendirmekte 
fayda vardır. Dihlevî, bu konuda peygamberlerin bi’setten önce bu ilâhî va-
zife için hem fıtrî hem de kesbî özellikler bakımından hazırlandığını kabul 
ettiğini söylemek mümkündür, demiştir.

Burada Dihlevî’nin görüşleri birbiriyle çelişmektedir. Çünkü Nübüvvetin 
sadece vehbi olmadığını ve peygamberlik makamına yükselmek için bazı 
özelliklerin (istidâd) taşınmasının gerekli olduğunu iddia eden Dihlevî, bu 
özelliklerin Allah tarafından verildiğini söylemekle birlikte nübüvvetin tam 
anlamında Vehbi olduğunu söylemiştir. 

2) Peygamberlerin Özellikleri

Allah (c.c) , Kendisi ile insanlar arasında aracılık yapmak amacıyla in-
sanlardan seçilen peygamberler göndermiştir. Bu peygamberler Allah’tan 
gelen emir ve yasakları insanlara aktarmış ve bunları uygulamada insanlar 
için örnek bir davranış sergilemişlerdir. Mahiyet itibariyle farklı olan melek-
ler veya başka bir varlık, insanlara hiç bir zaman örnek olamaz. Nitekim 
Allah Kur’ân-ı Kerim de farklı âyetlerde bu duruma işaret etmiştir.3 Diğer 

2. et-Tefhîmât, I, s.238.
3. Peygamberlerin bu beserî yönlerinin hatırlatıldığı âyetlerden bazıları şunlardır: Âl-im-
rân, 3/79; Furkân, 25/20, Ra’d, 13/38; Enbiyâ, 21/8, İbrâhîm, 14/11; İsrâ, 17/94-95.
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taraftan Allah’tan gelen ilâhî vahyi alıyor olmaları açısından peygamberlerin 
insanlardan farklı bir takım özelliklerinin bulunması da zaruriyettir.4 

Şah Veliyyullah’a göre Peygamberler insanlardan farklı olarak, dünyevî 
değil semâvî bir forma sahiptirler. Bu özellikleri, onların Allah’ı müşahede et-
melerini ve vahyı kavramlarını sağlar. İnsani taraflarını ortaya çıkarıp melekî 
aşamaya doğru hareket ederler. Karakter yönünden farklı olmakla beraber, 
üstün başarıları ve zaferler kazanmaya uygun yapıdadırlar.5 Dehlevi, peygam-
berler vahiy alması nedeniyle, onları diğer insanlardan üstün tutmaktadır.

Allah’a Yakın Olmaları (kürb)

Şah Veliyyullah Dihlevî’ye göre peygamberleri diğer insanlardan ayıran 
en önemli özelliklerin biri, peygamberlerin Allah’a olan yakınlıklarıdır. Dih-
levî’ye göre peygamberlerin kemâli, Allah’a olan yakınlıklarına vb. husus-
lara göre değişir.6 Onların Allah›a diğer insanlardan daha yakın olması ise 
yaratılışlarından kaynaklanan bir özelliktir.7Peygamberlerin Allah’a diğer 
insanlardan daha yakın olduğu görüşü, ister âlim olsun ister cahil olsun bü-
tün insanlar tarafından kabul edilir. Şah Veliyyullah, bu yakınlık için vicâhe 
kavramını kullanmaktadır. Dihlevî peygamberlerin bu yakınlığı sayesinde, 
Allah’ın onlara diğer kullarından daha fazla ikramda ve nimette bulunmuş 
olduğunu birinin sultana olan yakınlığına benzeterek anlatmaya çalışmıştır.

Zeki Olmaları

Peygamberlerin diğer insanlardan ayıran başka bir özelliği ise onların 
üstün bir derecede zekî olmalarıdır. Peygemberler, insanlar üzerine hâkim, 
hem aklî hem de amelî melekeleri tam bir denge halinde olan kimselerdir.8 
Peygamberler dinî meseleleri kavrayış bakımından diğer insanlardan üstün 
olup, normalde insanların kavramaları zor, ince, kapalı meseleleri rahat-
ça anlayabilirler.9 Zeki olmaları ve ilahî teyide mazhar olmaları sayesinde 
dinde aşırılığa düşmekten korunmuşlardır.10 Dihlevî’nin peygamberlerin üst 

4. Peygamberlerin vahiy alma yönleriyle, diğer insanlardan ayrıldıklarını ifade eden âyet-
ler için bkz; Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6.
5. et-Tefhîmât, I, s.102.
6. et-Tefhîmât, II, s.83-85.
7. el-Hayru’l-Kesîr; s.70.
8. Sata’ât, s.22-23.
9. Huccet, I, 396.
10. Huccet, II, 161,163.
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derecede zeki olduğu konusunda görüşü İbnu Sina’nın görüşüne benze-
mektedir. Zira İbnu Sina’ye göre peygamberler, dışsal bir kaynakla eğitil-
meksizin bizzat kendisinin bütün şeyleri bilebilme yeteneği olan olağanüstü 
akli bir lütfa sahip kişilerdir.11 

Âlim Olmaları

Peygamberler, verilen ilim bakımından diğer insanlardan farklıdırlar. 
Zira onlar iki tür ilim sahibidirler. Birincisi huzuri ilimdir ve bunun sayesinde 
Allah’la tam fena gerçekleşir. İkincisi ise husuli ilimdir. Bu ilim ile gelece-
ğe dair haber vermek ve duaların kabul olunması gibi yeteneğine sahip 
olurlar.12Dihlevî peygamberlerin ilmîni peygamber olmayanların ilmînden 
İlmu›n-Nebi ve ilmu gayri›n-Nebi olarak ikiye ayırmakta.13 Hem gayba hem 
de günlük hayatla ilgili bir takım sanat ve zanaat uygulamalarına dair bil-
giler, ilâhî bir lütuf olarak ilk olarak peygamberlere bildirilmiştir. Sonra da 
onlar vasıtasıyla diğer insanlara bu bilgiler veya teknikler ulaşmıştır. Bu açı-
dan medeniyetin oluşmasında peygamberin rolü büyüktür. 

Günlük hayatla ilgili bir takım sanat ve zanaat uygulamalarına dair bilgiler 
Allah tarafından verilmesi ve sonrada bu bilgilerin onlar vasıtasıyla diğer in-
sanlara ulaşması konusundaki Dihlevî’nin fikirleri, Mâturîdî’nin bu konuda-
ki görüşlerine yakın gözükmektedir. Mâturîdî Kitabu’t-Tevhîd’de şöyle söyle-
mektedir; “Toplumun nübüvvete olan ihtiyaçlarından biri de ceşitli sanat ve 
mesleklerde kendini gösterir, zira insanları örtüp bir mekânda barındırmak, 
onları sıcaktan ve soğuktan korumak ancak bunlarla mümkündür″14. Sanat 
ve teknikle ilgili medeniyetin kaynağı ilahi kaynaklıdır. İnsanlar bunların te-
melini peygamberler aracılığıyla öğrenmişlerdir. İnsanlığın sanat ve teknik 
alanda sahip olduğu becerilerin ve bilgilerin genel prensibi Allah Teâlâ’nın 
göndermiş olduğu peygamberlerce konulmuş ve öğretilmiştir.15

Bir Takım Manevî Özelliklere Sahip Olmaları

Dihlevî peygamberlerin diğer insanlardan farklı olan yönlerini anlamak 
bakımından, onların Kamil (olgun), Hâkim (hikmet sahibi, belge), Halîfe, 

11. Fazalu’r-Rahman, prophecy in islam, George Allen and Unwin Ltd 1958, s.30.
12. et-Tefhîmât, I, s.48.
13. et-Tefhîmât, I, s.134.
14. Mâturîdî, Ebu Mansûr Muahmmed b. Muhammed, Kitabu’t-Tevhîd, trc. Bekir Topa-
loğlu, İSAM Yay., Ankara 2003, s. 225.
15. Râzî, Kitabu’l-Muhassal ( Kelam’a Giriş), trc. Huseyin Atay, Ankara 1978, s. 157.
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Müeyyed bi Rûhi’l-Kuds (Rûhu’l-Kuds tarafından teyit edilen), İmam,  Mün-
zir (uyarıcı) gibi bir takım manevî özelliklere sahip kişiler olduklarını hatır-
latır. Dihlevî’ye göre bizim peygamberimiz yukarıda zikredilen tüm meziyet-
lerini kendinde toplamıştir. Böylelilkle diğer peygamberlerden ayrı bir yere 
sahiptir ve bu sebeple de Hâtemu’n-Nebiyyîn olmuştur. Hem kendi risaleti, 
hem de ümmetinin örnekliği tam olarak gerçekleşmiştir. Daha önceki pey-
gamberler ise, bu meziyetlerden ancak bir ikisine sahip bulunuyorlardı.16 

Günahlardan Korunmuş Olmaları (ismet)

Peygamberleri diğer insanlardan ayıran önemli özelliklerinden birisi, 
onların günahlardan korunmuş olmaları anlamına gelen ismet sıfatıdır. 
Dihlevî’ye göre insanlar, fıtratlarına uygun bir yaşam tarzına ulaşabilmek 
için, hatalara düşmesinden emin oldukları hak ve hakikat bilgisine sahip 
bir lidere muhtaçlardır. Böyle bir önderin doğru yolu bildiği ve söylediği şey-
lerde hataya düşmekten ya da saptırıcı olmaktan korunduğu ve ıslah için 
gerekli hususlara vakıf olduğu herkes tarafından kabul edilmelidir.17 Ayrıca 
onların, insanları düzeltecek bazı konuları bilip de bazılarını bilmemeleri 
söz konusu olamaz.18

Peygamberlerin hatadan korunmuş olmalarını şu üç sebep gerekli kıl-
maktadır. Birincisi peygamberlerin, süflü ve şehevi arzulardan arındırılmış, 
orta bir mizaçta yaratılmış nezih insanlar olmasıdır. Bu sebeple onlar gü-
nahlara meyletmezler, aksine onlardan nefret ederler.  İkincisi, Allah’ın pey-
gamberlere güzelin güzelliği ve sevabı, kötünün kötülüğü ve cezası ve bun-
ların özellikleri hakkında vahyetmesidir. Bu husus onları günah işlemekten 
uzaklaştırmıştır. Üçüncüsü, Allah’ın arzuları ile kendilerine arasına girip bu 
gibi süfli arzulara meydan vermemesidir.19 Bu işte onların hata ya da güna-
ha yönlenmeleri halinde, Allah’ın gaybî bir işaretle uyarması şeklinde olur. 
Başka bir ifade ile Allah’ın onun içinde, idrak ettiği her şeyin hak ve hakikat 
olduğuna dair zorunlu bir bilgi yaratması yoluyla olur. Bu zorunlu bilginin 
yanı sıra, peygamberde bir yetenek de vardır. Bu yetenek sayesinde, vicdan 
yoluyla aldığı bilgileri, doğru bir şekilde alır. Bilgilere tabi olması ve tecrübe 

16. Huccet, I, s.317.
17. Huccet, I, s.313,
18. Huccet, I, s.312.
19. et-Tefhîmât, I, s.201; Huccet, I, s.321.
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etmesi sebebiyle de vicdanının doğruluğunu test eder.20

Dehlevi, peygamberimize herhangi bir noksan ya da kusur atfetmemek-
tedir. “zaman zaman kalbim kararır, bu durumlarda yüzlerce defa Allah’tan 
af dilerim”218 gibi diğer insanlarda görülen bazı durumları ise onlara örnek 
olma sıfatına bağlamaktadır. O’na göre, gerçekte Hz. Muhammed, kusur-
suzdur, ancak insan olmanın gereği görülen kusur ve noksanlar ümmetine 
örnek olmanın bir gereğidir.22 Ona göre Bütün peygamberler nübüvvetin 
hem öncesinde hem de sonrasında şirkten, küfürden ve taammüden bü-
yük günah islemekten korunmuşlardır.23 

Dihlevî ismet sıfatından bahsederken ismet sıfatını peygamber dışında-
kilere de atfetmektedir. Böylece bu konudaki görüşü ehlisünnet görüşüne 
ters düşmüştür. Ehlisünnet ismet sıfatını sadece peygamberlerin bir özelliği 
olarak görürken Dihlevî, sıdıka, itidala, ıhtiyata ve salih amel yapmaya fıt-
raten vergili olma anlamına gelen ismet sıfatı peygamber dışındaki vilayet 
ehline de atfetmektedir. 

Peygamberlere has bir özellik olan ismet sıfatını başkalarına atfetmek 
yanlış bir anlayışa götürecektir. Bir insanın diğer insanlardan farklı olarak 
müteal bir varlıktan vahiy alması ve onu hatasız doğru bir şekilde insan-
lara tebliğ edebilmesi için mübelliğin hatadan korunmuş olması gerekir. 
Kuranda işaret edilen Allah’ı ve resulüne itaat etme24 emri de doğrudan 
peygamberlerin ismet sıfatı ile ilişkilidir. Hal böyle ise ismet sıfatını pey-
gamber dışındakilerine atfedildiğinde, ismet sıfatı ile doğrudan ilişkili olan 
itaat etme emri de peygamber dışındakilerine geçerli olur ki, bu asla kabul 
edilecek bir durum değil. 

3) Nübüvvetin Gerekliliği

Peygamber göndermenin gerekli olduğu düşüncesi farklı yollar da olsa da 
hem Kelâmcılar25 hem de islam filozofları26 tarafından dile getirilmiştir. Yüce 

20. Huccet, I, s.245-246.
21. Müslim, ez-Zikr ve’d-Dua, 36
22. Huccet, II, s.76.
23. et-Tefhîmât, I, s.201.
24. Nisa, 4/59.
25. Bkz; Râzî, el-Metâlibu’l âliye mine’l-ilmi’l-ilâhî (nşr. Ahmed Hicazi es-Sekkâ), Beyrut 
1987, c.VIII, s.103-108;a.mlf., Meâlimu usûli’d-dîn, Beyrut 1992, s. 93-94.
26. İbn Sinf, Hüseyin b. Abdullah Ebu Ali, Tis’u Resâil (nşr. Emin Hilâl),Mısır 1908, s. 107-
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Allah İnsanın peygamberlere ihtiyaç duyduğu zamanlarda onlara dini tebliğ 
eden ve yaşamalarında da onlara örnek olan peygamberleri göndermiştir. 
Dehlevi’ye göre, Allah Teâlâ, zaman zaman hak ve hakikat bilgisine sahip üs-
tün insanlardan birini göndermeyi gerekli kılar. İnsanları karanlıktan aydınlığa 
çıkmaları için bir sebep yaratır ve insanlara, hem kalplerini hem de yüzlerini 
ona çevirmelerini farz kılar. Allah bu durumu insanlara bilgilendirir ve gönder-
diği elçilere itaat etmelerini emreder. İşte bunlara peygamber denir.27 

Dihlevî insanın peygamberlere olan ihtiyacını şehrin iyi bir düzende yö-
netilmesi için bir belediye başkanına olan ihtiyaca benzetir. Şöyle ki; şehir 
idaresinde, sıradan insanlar şehrin idaresi için gerekli olan hususları az çok 
bilebilse de, o şehrin ihtiyaçlarını ve çıkarlarını en iyi şekilde bilen bir beledi-
ye reisine ihtiyaç duyulur. Aynı şekilde koskoca ümmetin idaresi için de bir 
yöneticiye ihtiyaç duyulacaktır. Bunun için Allah Teâlâ, insanların rehberliğe 
ihtiyaç duyduklarında yeryüzünde nübüvvete en layık, en mükemmel kişiyi 
peygamber olarak göndermiştir.28

İnsanların karanlıktan aydınlığa,  yanlışlıktan doğruluğa çıkması için 
peygamberlerin gönderilmesi gerekli olmaktadır. Zira yüce Allah ile insan-
ların vahiy yoluyla iletişim kurmasının mümkün olmayacağına göre insanlar 
arasından seçilen peygamberler gönderilmiş ve ilahi mesajlar onların ara-
cıyla insanlara ulaşmıştır. Dihlevî’ye göre peygamberlerin gönderilmesine 
gerekli kılan bazı sebepler vardır. Bu sebepler ortaya çıktığı zaman Allah 
cc peygamberleri göndermiştir. Ona göre biseti gerektiren sebepler veya 
durumlar şöyle sıralayabiliriz.

Tefessüh etmiş, azgınlaşmış başka devletlerin hizaya getirilmesi gerek-
tiğinde, bir devlet vasıtasıyla bu işi gerçekleştirmek üzere bir peygamber 
gönderilmiştir. Dihlevî’ye göre Hz. Muhammed›in gönderilişi bu duruma 
verilebilir bir örnektir. Allah Teâlâ Acem ve Rumların bozuk âdetlerinden 
ve dünya görüşlerinden etkilenmemiş ümmî peygamber olan Hz. Muham-
med’in kurmuş olduğu devlet vasıtasıyla, lüks ve sefâhat yaşamının peşine 
düşen hükümdarların ve âhireti tamamen unutan, kendi lükslerine düşkün 
olan ve kendi halkını zulüm eden Sâsânî ve Bizans imparatorluklarının hâ-
kimiyetlerine son vermiştir.

108; a.mlf., el-İşârât ve’t-tenbîh (nşr. Süleyman Dünya), Kahire 1985, c.lll, s.802-806.
27. Huccet, I, s.249.
28. Sata’ât, s.22-23.
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Allah bir kavmin devam etmesini murad ettiğinde, bunu gerçekleştire-
cek bir peygamber göndermiştir. İsrail oğulların köklerini kazımak isteyen 
Firavun›a Hz. Musa’yı göndererek onları Firavun’un zulmünden kurtarması 
bu durumun bir öğreneğidir.

Allah Teâlâ, Bir kavme bahşettiği devletin devamı ya da onlara gönderdi-
ği seriatın tecdîdi için peygamberler göndermiştir. Hz. Dâvud, Hz. Süleyman 
ve İsrail oğullarına bu mânâda gönderilen diğer peygamberler de bu duru-
ma örnek olarak verilebilir.

İnsanlardan helâk olmak ya da “kurtulmak isteyenlerin bilerek, isteye-
rek kurtulması, helâk olmak isteyenin bilerek helâk olması” ve insanların 
artık bu noktada ileri sürecekleri bir mazeretin kalmaması için Allah ta-
rafından peygamberler gönderilmiştir. Zira toplumların kurtuluşu, onların 
doğru yolda bulunmalarına, Allaha ortak koşmamalarına, yalnız ona itaat 
ve ibadet etmelerine bağlıdır. Ancak insanların çoğu ibadetlerin şeklini vb. 
bilgileri Allah’tan doğrudan alabilecek bir meleke sahibi değiller. Bunu an-
cak bir peygamber vasıtasıyla öğrenebilirler. Allah’ın peygamberlerine itaat 
etme emri de buna bağlı gelmiştir.29 

4) Nübüvvetin Gayeleri

Belli sebeplere gereği belli zamanlarda Allah tarafından gönderilen pey-
gamberler bir hedefsiz boşu boşuna gönderilmemiştir. Zira Allah’ın hiç bir 
gaye olmadan peygamberleri gönderişi kendi hikmetine noksanlık atfetme-
yi gerektirir ki; bu onun hakkında olabilecek bir durum değildir. Dihlevî’ye 
göre insanın, fıtratına uygun hale gelmesi, hayvânî yönlerinden uzaklaşıp 
melekî yönünün açığa çıkarılmaya çalışılması ve insanın mutluluğa yakala-
yabilmesi nübüvvetin en önemli gayelerindendir. Bununu yanı sıra ümme-
tin, kâinatta gözetilen hayır nizamına uygun yönetilmesi ve yeryüzünde iyi 
bir düzenin kurulması da nübüvvetin temel hedeflerindendir.

İnsandaki melekî yönü güçlendirmek

Şah Veliyyullah Dihlevî nübüvvetin gayelerini insan tabiatını ve yaratılış 
özelliklerini göz önünde bulundurarak açıklamaya çalışmaktadır. Ona göre 
insanda fıtraten iki cihet bulunmaktadır. Birincisi melekî cihet ikincisi ise 
hayvânî cihettir. İnsan melekle hayvânîn birleşimidir. Hayvan herhangi bir 

29. Huccet, I, s.318-319.
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ahlâkî yükümlülüğe uymaksızın içgüdülerine uyarken Melek yalnız iyilik iş-
leyebilir ve kendisine verilen görevi yerine getirir.30 Allah Teâlâ, hem melekî 
temâyüllere hem de hayvânî bir takım güdülere sahip olan insanın hayvânî 
gücüne boyun eğmeden melekî gücünün geliştirilmesini sağlamak amacıy-
la peygamberler göndermiştir. İnsan melekî gücünü geliştirerek melekler-
den oluşan hazîratu’l-kudse31 yükselme potansiyeline sahip olur. 

Dihlevî hayvânî gücün kontrol altına alınması, ya insanın hayvânî tabia-
tının ortadan kaldırılması ya da ıslah edilmesi alternatiflerinden birinin ger-
çekleştirilmesi şartıyla bağlamaktadır. Birinci yol, İşrâkîlerin (Müteellihûn) ve 
meczup sûfîlerin benimsedigini belirten Dihlevî, bu işi başarabilenlerin olduk-
ça sınırlı sayıda olduğunu ve bunların da münzevî bir hayat yaşadıklarını söy-
ler. Bu yol fenâ fillah ve bekâ billah gibi tasavvufî hedeflerin ferdî tekâmül için 
önemli olmakla beraber herkesten bunun istenmeyeceğini ifade eder. Hatta 
herkesin fenâ ve bekâ gibi tasavvufî mevzulara dalmasının Müslümanlar ara-
sında görülebilecek önemli bir bozulma olduğunu da söyler.32

İkinci yol ise hayvânî gücün tamamen ortadan kaldırılmaya çalışmadan 
ıslah edilmeye çalışılmasıdır. Bu ikinci yol hem bu dünya hem de âhiret saa-
detini sağlamak için daha uygundur. Çünkü insanların büyük çoğunluğunun 
hayvânî gücün tamamen ortadan kaldırma imkânı bulunmaz. Zira bu yol 
dünyayı tamamen ihmal etmeyi, onunla bütün ilişkinin kesilmesini gerekti-
rir. İnsanların çoğu bu yolu benimserlerse dünya helak olur. Hâlbuki dünyevî 
ihtiyaçları tamamen nefisten ayırma imkânı yoktur. Böyle bir şeyle insanları 
yükümlü tutmak onları kaldıramayacakları bir yükün altına sokmak mana-
sına gelmektedir. Kuran’da açıkça zikredilen “Allah kimseyi gücünün yetti-
ğinden başkasıyla mükellef kılmaz”33 ayeti gereğince böyle bir durum asla 
söz konusu olamaz.

30. Huccet, I, s.63.
31. Hazîratul Kudus kavramı, Ahmed b. Hanbel’in rivâyet ettiği bir hadiste cennet’in bir ismi
olarak kullanılmıştır. Fakat Dihlevî, kendi düşüncesinde, bu ismi çok özel anlamı olan bir
teknik kavram olarak ele almıştır. O, mele-i a’lâ mensupları ile Ruh’un bir araya geldiği bir
bütün olduğu hale ya da yere ise hazîratu’l-kuds ismini verir. Ona göre orası insanlığ ın dün-
ya ve ahiret saadetiyle ilgili kararların alındığı önemli bir yerdir. Ahmed b. Hanbel, Müsned,
V/257; Huccet, I, s.49-52. Gazzali de, bu kavramı gizemli konuların açıklamasını yaparken
kullanmıştır. Baljon, J.M.S., Modernist Düşüncenin Şekillenişi, s.40.
32. et-Tefhîmât, II, s.291-293; Huccet, I, s.267.
33. Bakara 2/268.
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Fıtratla İlgili Dört Hasletin Gerçekleştirmesini Sağlamak

Dihlevî’ye göre peygamberler insanların fıtratları üzerinde sonradan bu-
laştırdıkları kötülerden temizlemeye davet eder ve bu temizlemelerin so-
rumluklarının yerine getirilmesi için önemli olduğunu hatırlatır.34 Ona göre 
insanların fıtratıyla ilgili, temizlik, Allah’a teslimiyet, semâhat ve adâlet gibi 
dört hasletin oluşabilmesi için gerekli ilmî ve amelî sebepleri sağlamak ve 
ona ulaşmayı engelleyen perdeleri, mâniaları ortadan kaldırmak nübüvve-
tin temel gayesi olarak ifade edilebilir. Zira şüphesiz insanın melekî yönünü 
güçlendirmesi ve tekâmül etmesinin özünde bu vardır. Nasıl etçil hayvan 
et yediğinde ve otçul da ot yediğinde bedenî bakımdan vücûdu gelişiyor 
ve tersini yaptıklarında hastalanıyor ya da zayıflıyorsa, aynı şekilde insan 
da sayılan dört hasletin gereklerini yerine getirdikçe melekî yönü gelişir ve 
bunları yapmayınca da zayıflar 

Nübüvvetin temel gayesi olarak sayılan bu dört hasletin tam tersinde 
kötü etkileri yaratan bazı fiil ve davranışlar daha vardır. Bu dört haslet in-
sanı meleklerin mizaçlarına yaklaştırırken onun tam tersindeki fiiller insanı 
şeytanların mizaçlarına yaklaştırır.35 Peygamberimiz bu dört hasletin ka-
zanılması için gerekli olan davranışları emretmiş, bunların neler olduğu-
nu açıklamış. Aynı şekilde kötü etkileri yaratan davranışlardan kaçınılması 
gerktiğini bildirmiş ve bunların neler olduğunu net bir şekilde anlatmış.

Bu dört hasletin ilmî ve amelî tedbirlerle elde edebileceğini vurgulayan 
Dihlevî, ilmî tedbirle ilişki kurarak peygamberlerin bu konunda uyguladığı 
üç farklı yöntemden bahseder. Birincisi Hz. İbrahîm’in uyguladığı Allah’ın 
nimetlerinin hatırlatılması yöntemi, ikincisi Hz. Mûsâ’nın uyguladığı Allah’ın 
günlerinin hatırlatması yöntemi, üçüncüsü ise peygamberimizin uyguladığı 
korkutma ve müjdeleme, iyilik ve kötülüğün özelliklerini açıklama yönte-
midir. Bu üç metot yanında iki metot daha vardır ki bunlar Kur’ân kerîm 
ilimlerinin esasını teşkil eder.36

Hakîkî Mutluluğu Yakalamak

Şah Veliyyullah, hakkîkî mutluluğu açıklarken farklı örnekler getirerek 
onların üzerinden bunu teşkil etmeye çalışmaktadır. Şöyle ki: insan, adet-

34. et-Tefhîmât, II, s.46.
35. Huccet, II, s.790.
36. Huccet, I, s.198-199.
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ten madeni cisimlerle müşterek bulunduğu, boyunun uzunluğu ve büyük-
lüğü gibi bazı özelliklerden dolayı övülebilir, eğer mutluluk bundan ibaret 
olsaydı, o zaman en mutlu varlık dağlar olacaktı. Keza, güzel desenlere,  
revnaklı bir görünüme sahip olma gibi bitkilere müşterek olduğu özellik-
lerden dolayı da övülebilir, eğer mutluluk bundan ibaret olsaydı en mutlu 
varlıklar mesela güller olacaktı. Yine, yakalama gücü ve yüksek sese sahip 
olma gibi hayvanlarla müşterek bulunduğu hususlarla da övülebilir, eğer 
mutluluk bundan ibaret olsaydı eşek insanlardan daha mutlu olacaktı.37

Bu örneklerle gerçek mutluluğun bunların hiçbirinden ibaret olmadığını 
söyleyen Dihlevî, en büyük mutluluğun ahlâkî kemâle ulaşmak olduğunu 
hatırlatır.38 İnsanın yukarıda zikrettiğimiz bütün özelliklerin yanında, sadece 
kendisine mahsus bulunan başka özellikleri de vardır ki, bunlar güzel ah-
lak, ihtiyaçların karşılanması için bulunup geliştirilen kurum ve kuruluşlar, 
yüksek sanatlar ve sahip olunan yüce makam olmaktadır.

Şah Veliyullah’a göre insanın, kendisini maden, bitki, hayvan gibi diğer 
varlıklardan ayıran özelliklerini geliştirmesiyle mutlu olmanın yolu bulabilir. 
Bu bakımdan insanın yalnızca dünyadaki geçimiyle ilgili işlere dönük elde 
ettiği şeylerle bunlar da belli ölçü dâhilinde gerekli olmakla birlikte- gerçekte 
mutlu olabilmesi mümkün değildir. Bunlar dünya hayatının bitmesiyle birlikte 
bitecek olan hususlardır. Dihlevî İnsanın gerçek mutluluğu yakalaması, hay-
vânî gücünün nefs-i nâtıkasına (aklî gücüne) boyun eğmesi, arzuların akla 
tâbi olması, nefs-i nâtıkanın hayvânî güce hâkim olması, onu kontrolü altında 
tutması, aklın hevâ ve heveslere gâlip gelmesi gibi hususlara bağlamaktadır.

Allah Teâlâ, Kâinâtta yürüten kanunları ile tüm insanlığın menfaatini gö-
zetmiş, onların hem bu dünyada hem âhirette mutlu olabilmelerini sağlamak 
için kullarına olan nihaî rahmeti ile peygamberlerini göndermiştir.39Allah 
Teâlâ, insanlara sonsuz rahmeti olarak gönderdiği peygamberleri vasıta-
sıyla, kullarının hangi amelîn sevap hangisinin günaha ya da azaba sebep 
olduğunu, yapacakları ibadetleri, sakınacakları günahları ve ihtiyaçlarını gi-
derebilecekleri meşru yolları öğreterek onlara gerçek mutluluğu yakalama 
fırsatını tanımıştır.40 Ayrıca vahyin gerektirdiği ya da işarette bulunduğu şey-

37. Huccet, II, s.179.
38. Huccet, I, s.182.
39. Huccet, I, s.187-189.
40. Huccet, I, s.415.
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ler de peygamberler tarafından açıklanmıştır.41 Çünkü insanlar mutluluğa 
ulaşma imkânı bakımından farklı yaradılışlara sahiptirler. 

İnsanların toplumsal ihtiyaçlarını gidermek

Peygamberliğin bir başka gayesi olarak insanların toplumsal ihtiyaçlarını 
gidermek önümüze çıkmaktadır. İnsan sosyal bir varlıktır ve toplum içerisin-
de yaşamak zorundadır. O sosyal bir varlık olduğu için sosyal hayatın gereği 
olarak insanları birbirlerine muhtaç bulunur ve güçlerin yetmediği noktalarda 
yardımlaşmak ve dayanışmak suretiyle birbirlerini tamamlar. İnsanların bir 
araya gelip, birbirleriyle ilişkisiz bir topluluk oluşturmaları ya da yardımlaşma 
ve dayanışma içinde olmaksızın yaşayabilmeleri neredeyse imkânsızdır. 42

İnsanlara ibadet yollarını öğretmek ve ibadet sayesinde onları kemâle er-
dirmek peygamberliğin önemli bir maksadıdır.  Bunun yanı sıra aslından sa-
parak fesada uğramış bozulmuş olan törelerin ortadan kaldırılması ve insanî 
ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan sosyal kurum ve kuruluşların düzene 
sokulması da peygamberlerin gönderilmelerinde hedeflenir. Bütün peygam-
berler insanoğlunun duyduğu ihtiyaçları karşılama üzere gerekli olan kurum 
ve kuruluşların faaliyetlerin ıslahı ve düzene konulmasıyla emrolunmuşlardır. 
Toplumun peygamberlere olan ihtiyacını şehrin iyi bir düzende yönetilmesi 
için bir belediye başkanına olan ihtiyaca benzeten Dihlevî, toplumun huzu-
ru bazı temel ilkelere ve onların korunmasına dayandırmaktadır. Buna göre 
toplumun huzuru ve mutluluğu hak ve adaletin getirilmesi ve sosyal yardım 
ve dayanışmaya, medeni hayata zarar veren davranışların yasaklanması ile 
ilişkilidir. Toplumda iyi bir düzen kurulması için insanlar arasındaki mezalime 
son verilmesi ve haksızlıkların önlenmesi gerekir.43 

Dihlevî insanların arasındaki mezalimenin son verilmesi ve onların re-
fah ve huzur içinde yaşayabilmeleri için asâyışın sağlanmasının gerekti-
ğini söyler. O, toplumda zulüm yayan bu saldırgan tabiatlı ve hasta ruhlu 
insanlarla mücadele yoluyla ıslah edilmelerinin ve yola gelmeyenlerin de 
bertaraf edilmelerinin delili olarak şu ayati nakleder. “Eğer Allah, bir kısım 
insanları diğer bir kısmı ile defetmeseydi, mutlak surette içlerinde Allah’ın 
ismi bol bol anılan manastılar, kişiler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi”.44 

41. Huccet, I, s.393.
42. Huccet, I, s.393.
43. Huccet, II, s.481.
44. Huccet, II, s.40.
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Bu kimseleri, insan türüne nispetle kangren organ mesabesinde olduğunu 
söyleyen Dihlevî bu husus peygamberleri vasıtasıyla ilham ettiğini de ekler.45

Peygamberler iyi bir düzenin kurulması ve carî olan haksızlıkların kaldırılma-
sı için gönderilmiştir. Bunun farklı örnekleri peygamberimizin uygulamalarında 
görebiliriz. Peygamberimiz toplumda iyi bir düzen kurmak için yanlış olanı kal-
dırmış, hastalıklı olanı düzelttirmiş ve doğru olanı devam ettirmiştir. Cahiliye 
döneminde carî olan diyet ve ganimet miktarlarının 46yeniden belirlenip dü-
zelttirilmesi ve meyvelerin henüz afetten kurtulacak bir hale gelmeden önce 
yapılan satış muamelesinin, o dönemde çoğalmış olan ribenin ve kan davası-
nın yasaklanması yukarıda zikredilen ilk iki maddenin örneğidir. İsrail oğulların 
zina edenleri recmetmesi ve hırsızların elini kesmesi peygamberimiz de devam 
ettirmiştir. Acem ve Rum hükümdarlarının lüks ve sefahat içinde yaşamaları 
için kendi halklarının üzerine kat kat vergilerin konulması, dolayısıyla onların 
ezilmesine yol açan yanlışlıkları ortadan kaldırılmış ve yasaklanmıştır. 47

Toplumda egemen olup onların alışa geldikleri davranış kalıplarının (rü-
sümün) toplum düzeni açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Dihlevî, 
bazen küllî akıldan nasibi olmayan kimselerin yönetici olmaları nedeniyle 
bu davranış kalıplarının bozulduğunu söyler. O, toplum düzeni açısından bu 
rüsümün taşıdığı önemini bedenin kalp ile olan önemi ile kıyaslar. Bu davra-
nış kalıplarını bozan bu kimseler hem şehevî ya da şeytânî fiillere yönelirler 
hem de yönetici olmaları bakımından insanların çoğu onların peşine düşe-
rek bu asıldan bozulmuş olan zararlı rüsümün yayılmasına sebep olurlar. 
İşte bunların doğrularıyla değiştirilmesi ya da düzelttirilmesi için ruhu’l- ku-
dus tarafında teyit edilen ve yeteneğini küllî maslahat doğrultusunda ilâhî 
tedbîrin tatbik edilmesi için kullanan peygamberlere ihtiyaç duyulur.48

Dihlevî peygamberlerin getirdikleri esaslarının insan özelliklerine ve za-
mana uygun olduklarını peygamberimizin şeriattaki namaz vakitlerinin belir-
lenmesi örneğini getirerek anlatmaya çalışır. Peygamberimizin peygamberliği 

45. Huccet, I, s.166.
46. Diyet miktarı Abdulmuttalib zamanında on deve idi. O, bu miktarın, insanları öldürme 
eylemine girmekten caydırıcı olmadığını görmüş ve yüz deveye çıkartmış. Peygamber de bu 
düzeltmesini kabul etti. Her baskıda elde edilen ganimetlerin dörtte biri, kavmin reisine ait 
olacak uygulaması Ebû Tâlib’in hükmüyle başlanmıştır. Peygamberimiz bunu düzelttirerek 
edilen ganimetin beşte birinin başkana ayırılması esasını getirdi. Huccet, I, s.386-387.
47. Huccet, I, s.386-388. 
48. Huccet, I, s.383.
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namaz vakitlerinin belirlenmesinde, onun gündüzün aydınlığında çalışma ve 
geceleyin dinlenme isteği dikkate alınmıştır. Şeriat-ı Mustafa köylü ve kentli 
insanların sabahın aydınlığından akşam karanlık basana kadar uyanık kal-
mayı âdet edinmiş olmalarını dikkate alarak namaz vakitlerini belirlemiştir.49

İnsanların toplumsal ihtiyaçlarını gidermek nübüvvetin önemli bir hedef 
olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için peygamberliğin gerekli olduğunu savu-
nan Dihlevî, bu fikirleri ile nübüvvette duyulan ihtiyacın temelinde insanın sos-
yal bir varlık olmasının bulunduğunu belirten İbnu Sînâ’nin görüşüne yakın bir 
tutuş sergilemiştir. İbnu Sînâ insanın sosyal bir varlık olduğunu ve onun toplum 
içerisinde yaşamak zorunda olduğunu söyler. Ona göre insanların bir araya ge-
lip, birbiriyle ilişkisiz bir topluluk oluşturmaları, onların yetkinlik düzeyinde ulaş-
maları için yeterli değildir. Toplum hayatın düzeninin kurulması ve sağlanması 
bir takım kurallara bağlıdır. Eğer bu kurallar sağlanmazsa adâlet olarak iddia 
edilen bir şey, başkası için zulüm olarak kabul edilebilir. Bunu için toplum ha-
yatını düzenleyecek bir kural koyucuya, ya da bir peygambere ihtiyaç vardır. 50

5) Nübüvvetin İspatı 

Şah Veliyyullah, nübüvvetin ispatı için mûcizenin zorunlu olması konu-
sunda klasik müslüman âlimlerinden farklı bir anlayış tarzı benimsemiş-
tir51. Ona göre peygamberin mutlaka mûcize ile ikrar ve tasdik edileceği 
şeklindeki meşhur olan haber genel geçer değildir. Aksine peygamberlere 
vacip olan şey burhan, mûcize, kitap ya da diğer insanlarınkinden farklı bir 
hayat tarz gibi bir şey göstermesidir. O Peygamberimizin getirdiği şerî’atin 
mükemmelliğini de onun bir mûcizesi olarak sayar.52 O, nebilerin mûcize 
gösterdikleri zaman Allah’ın isimleri ile dua etmeye sarıldıklarını söyler. 53

Mûcizeyi, Nübüvvetin bir parçası olarak saymayan Dihlevî, olayın adet 
dışı olarak gerçekleştiğini de kabul etmemekte, dolaysıyla bu konuda da o 
klasik âlimlerden farklı düşünmektedir. Ona göre harikulade denilen olay-

49. et-Tefhîmât, II, s.36.
50. İbnu Sînâ, Şifâ, ilâhiyât, kahire 1960, II, s.441; İbnu Sînâ, Necât, Beyrut, 1992, II, 
s.165-166.
51. Baljion, Dihlevî’nin nubüvvetin ispatı için mûcizenin gerekliği olup olmaması ve söz 
konusu olayın adet dış olup olmaması konusundaki benimsediği fikir kelâmcıların çoğun-
luğundan farklı düştüğünü önemle vurgulamakta.  Bkz Şah Veliyyullahhhhh Dihlevî Mo-
dernist Düşüncenin Şekillenmesi, J.M.S Balijon, çev. İsmail Çalışkan, Ankara 2002, s.138. 
52. Huccet, I, s. 21-22. 
53. el-Hayru’l-Kesîr; s. 80.
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ların aslında adet dışı olmadığını; aksine bunların sıkça rastlanılmadığı için 
insanlar tarafından harikulade olarak kabul edilmektedir. O genelde, riva-
yet edilen mûcizeleri te’vile tabi tutarak onların nasıl âdi bir şey olduğunu 
göstermeye çabalamıştır. 

Zikrettiğimiz onun bu yaklaşım tarzı Hz. İbrâhîmi ateşin yakmadığı örne-
ğinde görebiliriz. O olayı şöyle yorumlamaktadır. Hz. İbrâhîm Allah’ın yerine 
tapılan putlardan iyice nefret etmiş. Sonrada o onları parçalamış ve netice-
de ateşe atılmış. Fakat Hz. İbrahim Allah’ın sevdiği bir kulu olduğu için Allah 
onun yaşamasını istemiş. Bunun için, soğuk bir bölgeden gelen ve aşırı 
derecede soğukluk taşıyan rüzgârı ateşin üzerine estirmiş ve onu etkisini 
değiştirmiş. Bu yakıcı ateş ve serin rüzgâr karşıkılı 

Dihlevî inşikâk-ı kamer hâdisesinin nasıl meydana geleceğini İbnü’l Ma-
cîsûn’un54 (ö. 212/827) bir fikrini aktararak izah etmektedir. Buna göre in-
şikâk-ı kamer hadisesi şu şekilde gerçekleşir; arkasında bir dağ ya da kalın 
bir bulut olan, parlak su zerrecikleri bir araya toplanacak ve bunlar adet 
bir ayna şekline geleceklerdir. Sonra, bunun üzerine ayın sûreti düşecek 
ve insanlara semâda sanki iki ay varmış gibi göreceklerdir. Belki bu sure-
ti buraya (su zerreciklerinden oluşan ayna benzeri şeye) düşen ay, gökte 
gördüğümüzden başka bir şey olacaktır. Belki ayın kendisi gizlenecek ve 
havada iki parça gözükecektir. 

İnşikâk-ı kamer ve İbrahim’i ateşin yakmaması örneklerinde görüldü-
ğü üzere Dihlevî, mûcizelerin kabulü için eşyanın içerisinde ayrılmaz sabit 
hususların bulunmadığını iddia eden Eşari ekolundan55 farklı düşünmek-
tedir.56 Bu konuda Dihlevî, âlemde Allah’ın gözettiği hikmet gereği eşyada 
belli özelliklerin bulunduğunu ve Allah’ın dilediği zaman bunları değiştirebi-
leceğini kabul eden Maturidilerden ve Mu’tezile’den de ileri gider ve Farabî, 

54. Ebu Mervân Abdulmelik b. Adbillazîz el-Kureşî et-Teymî el-Medenî, İmam Malik’in
önde gelen öğrencilerinden Mâlikî fakihtir.
55. Eş’ariyye’ye göre eşyada kendinden ayrılmaz kabul edilen özellikler yoktur. Dolaysıy-
la kâinatta hiç bir sabit kanun yoktur. Tabiaata meydana gelen hadiselerin vuku bulması
herhangi bir sebebin eseri olarak değil, aksine bizzat Allah’ın o andaki irade ve yaratma-
sıyla olur. Bu şunu gösteriyor ki; hâdiseleri meydana getiren şey, eşyada var kabul edilen
tabiatlar değil, bizzat Allah’ın kudretidir. Bu konuda Gazalinin benimsediği görüşü de
budur. Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, nşr. M. Bouyges, Beyrut 1900, s.237; Bâkıllânî, Kadî
Ebû Bekir Muhammed b. Tayyip, Kitâbü’t-Temhîd, nşr. Richard J. McCarthy, Beyrut, sç.41-
43; Teftâzânî, Şerhul-Makâsıd, 1, 112.
56. İlhan, Mehmet, Şah Veliyyullahhhhh Dihlevî’nin kelâmî görüşleri, s.143.



180  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

İbni Sina gibi mûcizelerin gizli tabi sebeplere bağlı olarak meydana geldiğini 
kabul eden felsefecilerin görüşünü önemser.57

Şah Veliyyullah’a göre mûcizelerin yapısı gerçekleştiği zamanın ortamına 
uygun olup, peygamberlerin gönderilmiş oldukları kavimlerin ileri gittikleri bir 
alanda meydana gelmiş ve böylece onları acze düşürmüştür. Dihlevî bunun 
örneği olarak Hz. Mûsa’nin ve Hz. Muhammed’in mûcizleri gösterir. Nitekim 
Hz. Musa’nın dönemindeki Mısırlılar sihirde mahir oldukları için ona asâ veril-
miş ve bütün sahirlere meydan okuyarak onları mağlup etmiştir. Peygamberi-
miz de, dönemindeki Arapların hitabet ve belagat sahasında son derece ileri 
gitmiş oldukları için, aynı sahada onları susturacak ve aciz bırakacak kur’ân 
verilmiş ve inkârcılar meydan okunmuş ve mağlup olmuşlardır.58 

6) Hatmu’n-Nübüvvet

Peygamberimizin ebediyete irtihaliyle birlikte nübüvvetin sona erdiği 
müslümnların ittifakla kabul ettiği esaslarından biridir. Daha sonra ortaya 
Hatmu’n-Nübüvvet ile ilgili islam dünyasında çıkan en önemli anlayışından 
biri şia’nın imamet anlayışıdır.  Bu anlayışın Hatmu’n-Nübüvve’ye aykırı ol-
duğunu söyleyen Ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşüne Dihlevî de katılır ve ima-
met anlayışına karşı sert eleştiriler getirir.

Şah Veliyyullah’ın bir yandan bir yandan Şia’nın imamet nazariyesini 
eleştirirken aynı zamanda nebilerden sonra hakikat mazhar kılınan kâim, 
hâkim, veli gibi unvanlara sahip bazı rûhânî şahsiyetlerden bahsetmesi 
kendi içinde tutarsızlık oluşturmaktadır.59 Zira Şia’nın imamların masum 
olduğuna dair görüşü Hatmu’n-Nübüvve’ye aykırı olduğunu ifade eden Dih-
levî, bazı ruhanî şahsiyetlerin masum olduğunu ve onlarda peygamberlere 
ait bazı özelliklerin bulunduğunu kabul etmektedir. Bu ruhanî şahsiyetler-
den biri olan hâkimin, Allah’ın zatı hakkında tecelliyi zati ile hayret halinde 
olması, sonra Allah’ın bedi’ı ve avdi isimlerini, dünya, ahiret, ibadet ve şeri-
at ile ilgili ilimleri inceliğine ve derinliğine bilmesi gerekir. Bu gerçekleştiği 
zaman onlar için kâmil hikme, tam ismet ve genel bir vicahe60 hâsıl olur ve 

57. Mûcize hakkında çeşitli kelâmî ekollerin ve felsefecilerin görüşleri için bkz; İslam 
düşüncesinde Nübüvvet, a.g.e, s.209-220.
58. et-Tefhîmât, I, s.196.
59. Şah Veliyyullahhhhh düşüncesi, M. Sait Övarlı, DİA, 38/262-267.
60. Şah Veliyyullahhhhh vicâhe kavramını Allah’a olan yakınlık anlamında kullanır.
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böylece onlar tıpkı peygamberler gibi olur.61 

Dihlevî’nin Hatmu’n-Nübüvvet anlayışı incelediğinde onun bu anlayışının 
tasavvufun etkisinde kaldığını görebiliriz.62 Çünkü o, Hatmu’n-Nübüvvenin 
paraleli olarak Hatmu’l-Evliya ve Hatemu’l-Hukama gibi tabirleri getirmiştir. 
Bunun yanı sıra o peygamberin varisi olarak, hâkim, kaimu’z-zaman, veli 
gibi bazı kavramları da kullanmıştır. Şah Veliyyullah’a göre her nebinin bir 
hâkim olması gerekir. O, hâkim ve peygamber arasında çok benzerliklerin 
ve bazı farkların olduğunu ileri sürer. Dihlevî, hâkimlerde ismet sıfatının bu-
lunduğunu kabul etmeyenleri aşrı gitmek ve inatçılıkla suçlar. Dihlevî ken-
disi hakkında Hatmu’l-Enbiya tabirinin bir benzeri olarak Hatmu’l-Hukama 
tabirini kullandığı görülür.63

Dihlevî peygamberden sonra getirdikleri esasları koruma görevini eser-
lerinde nübüvvetin tevarüsü olarak isimlendirir ve konuyu bu çerçevede 
ele alır. Peygamberin getirdiği esasların korunma konusunu merkeze alan 
Dihlevî, bu koruma görevi yapan mirasçının âlim olması gerektiğini söyler.64 
O, Allah teâlâ’nın bu âlimlerden peygamberlerden sonra getirmiş oldukları 
ilimlerle amel etmelerini ve onların sünnetlerini ihya etmelerini ve hak yola 
davet etmelerini istediğini hatırlatır. 

Dihlevî’nin nübüvvetin tevarüsü ile ilgili kullandığı kaimul’z-zaman gibi 
bazı tabileri, yine onun hâkim gibi bazı ruhanî şehsiyetlerde peygamberlere 
ait bazı özelliklerin bulunduğuna dair iddiası, önce Mesihlik ve Mehdilik 
sonra da Allah’tan vehiy aldığını ileri sürerek nübüvvet iddiasında bulunan 
Gulâm Ahmed Kadiyânî (ö. 1908) ve bağlıları, kendi sapık fikirlerini destek-
lemek için kullanmışlardır.65 

Sonuç

Dihlevî, peygamberlik Allah’ın insana bir lütfu olarak görür. O insanın çift 
potansiyele sahip olduğunu ve mutlu olabilmesi için bu iki potansiyelden 
biri olan meleki yönünü güçlendirmesi gerektiğini söyler.  Bunu da ancak 

61. et-Tefhîmât, II, s.20.
62. Şah Veliyyullahhhhh düşüncesi, M. Sait Övarlı, DİA, 38/263.
63. el-Hayru’l-Kesîr, s.65.
64. Âlimlerin nebinin mirasçısı olma fikri “âlimler peygamberin varisidir” mealindeki ha-
dise dayanır. Ebû dâvûd, es-Sünen, İlim, 1 (4, 58); İbnu Mâce, es-Sünen, Mukaddime,17 
(1, 81); Tirmuzi, es-Sünen, İlim, 19 (5, 48-49)
69.Fığlalı, 19. Yüzyil Sonralarında Hindistan, DEUİFD, 1, s.19. 
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peygamberlerin açıkladıkları şekilde ibadet etmeleri ile olabileceğini söyler. 
Ona göre âlemin düzeninde nasıl hayır ve nizam gözetliyorsa toplum ya-
şantısında da bunun gözetilmesi gerektiğini vurgular. Nübüvveti sadece bir 
lütuf olduğunu ve bu vazifenin istidad olmaksızın verilebileceği görüşünü 
reddeder. Ona göre nübüvvetin hem kesbi hem de vehbi yönü vardır.

Dihlevî’ye göre peygamberlerin gönderilmesine gerekli kılan bazı se-
bepler vardır. Bu sebepler ortaya çıktığı zaman Allah (c.c) peygamberleri 
göndermiştir. Ona göre insanın, fıtratına uygun hale gelmesi, hayvânî yön-
lerinden uzaklaşıp melekî yönünün açığa çıkarılmaya çalışılması ve insanın 
mutluluğa yakalayabilmesi nübüvvetin en önemli gayelerindendir. Bununu 
yanı sıra ümmetin, kâinatta gözetilen hayır nizamına uygun yönetilmesi ve 
yeryüzünde iyi bir düzenin kurulması da nübüvvetin temel hedeflerindendir.

Dihlevî mücize konusunda Dihlevî kelâmcıların çoğunluğundan farklı 
düşünmektedir. Ayrıca o, hârika denilen olayların aslında âdet dışı olmadı-
ğı; bu gibi olayların aslında yine bir âdet çerçevesinde gerçekleştiği, ancak 
bunların sıkça rastlanılmadığı için insanlar tarafından hârika olarak kabul 
edildiği şeklindeki değerlendirmesiyle de farklılık arz eder. Dehlevi’ye göre, 
Yüce Allah peygamberleri farklı mucizelerle desteklemiştir. Bir peygambere 
verilen mucize diğer peygambere verilmemiştir. Her mucizenin, orijinal ol-
ması gerekir. Birden fazla ortaya çıkan mucize, olağanüstü olmaktan çıkar. 
Dihlevî’nin bir yandan bir yandan Şia’nın imamet nazariyesini eleştirirken 
aynı zamanda nebilerden sonra hakikat mazhar kılınan kâim, hâkim, veli 
gibi unvanlara sahip bazı rûhânî şahsiyetlerden bahsetmesi kendi içinde 
tutarsızlık oluşturmuştur.

Kaynakça

Dihlevî, Şah Veliyyullah, Huccetullâhi’l-Bâliga (çev. Mehmet Erdoğan), İstanbul 
1994.

Dihlevî, Şah Veliyyullah, et-Tefhîmâtu’l İlâhiyye, Heyderabad 1966.

Dihlevî, Şah Veliyyullah, el-Hayru’l-Kesîr, Kahire 1974.

Dihlevî, Şah Veliyyullah, Te’vîlu’l-Ehâdîs, Heyderabad 1967.

Dihlevî, Şah Veliyyullah, Sufism and The Islamic Tradition: The Lamahat and 
Sataat of Shah Waliullah, (çev. G.N. Jalbani), London 1980.



  183 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

Balijon , J.M.S, Şah Veliyyullah Dihlevî Modernist Düşüncenin Şekillenmesi, 
(çev. İsmail Çalışkan), Ankara 2002.

Kemâlî, Sabih Ahmed, “The Concept of Human Nature”, IC, XXXVI, Temmuz 
1962.

al Gazali, Muhammed, The Polical Thought of Shah Wali Allah, nşr. international 
institute of Islamic thoughts, ABD 2009.

Sindi, Gulâm Mustafa Kâsimı, Şah Veliyyullah ve felsefetuhu (Lemhat mükeddi-
mesi), nşr. Şah Veliyyullah Akademisi, Sind, tsz.

İlhan, Mehmet, Şah Veliyyullah Dihlevî’nin kelâmî görüşleri, Araştırma yayınları.

Övarlı, M. Sait, Şah Veliyyullah düşüncesi, DİA, 38/262-267.

Mâturîdî, Ebu Mansûr Muahmmed b. Muhammed, Kitabu’t-Tevhîd, (trc. Bekir 
Topaloğlu), İSAM Yay., Ankara 2003.

Râzî, Kitabu’l-Muhassal ( Kelam’a Giriş, trc. Huseyin Atay), Ankara 1978.

Râzî, el-Metâlibu’l âliye mine’l-ilmi’l-ilâhî (nşr. Ahmed Hicazi es-Sekkâ), Beyrut 1987.

İbnu Teymiyye, kitâbü’n-Nübüvvât, Riyad 2000.

Beyâzîzâde Ahmed b. Hasen, el-Usûlü’l Münîfe li’i İmâm Ebî Hanîfe, (Ebû Hanî-
fe’nin İti-kadî Görüşleri), nşr. İlyas Çelebi, İstanbul, 1996.

Akbulut, Ahmet, Nübüvvet Meselesi Üzerine, nşr. Birleşik Dağıtım-Kitabevi, An-
kara 1992.

Yavuz, Salih Sabri, İslam Düşüncesinde Nübüvvet, nşr. Pınar yayınları, İstanbul 
2012.

Fazalu’r-Rahman, Prophecy in islam, George Allen and Unwin Ltd 1958.

  Albayrak, Mevlüt, İbnu Sina Açısından Dünyaya Müdahale Vasıtası olarak Nü-
büvvet, S.D.U.İ.F.Yayınları, İsparta 2002.

Fatmanur ERDEM:

Abdul Rashid PUTHİAY PURAİL arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. 
Tüm tebliğci arkadaşlara süreye riayet ettikleri için ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum. Değerli hocalarım ve kıymetli arkadaşlarım böylece bu oturu-
mumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi oturumumuzun ikinci kısmı olan 
müzakere kısmına geçiyoruz. İlk iki tebliğci arkadaşımızın müzakeresini 
yapmak üzere Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri Kelam Anabilim Dalı araştırma görevlisi İsmail KOÇAK’ı kürsüye 
davet ediyorum. Sayın hocam, buyurun.



ARŞ. GÖR. İSMAİL KOÇAK

(Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam 
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

Sayın başkan, teşekkür ediyorum. Öncelikle İbrahim SARIÇAM hocamı-
za Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisi hocamdı, aynı zamanda kendisiyle 
beraber çalışmakta nasip oldu. Şimdi müzakereme başlamak istiyorum. 
Her iki tebliğde de geçmişten günümüze din anlayışının farklılıklarını belirle-
yen etkenler aslında belli oldu, onları tebrik ediyorum. Her ikisi de çevreden 
dolayı farklılıkların oluştuğundan bahsettiler. Bunun için de çözüm yolları 
ürettiler ve güzel ortaya koydular. Öncelikle Abdu Basit ZAFAR’ın tebliğini 
müzakere edeceğim. Tebliğcimizin de ifade ettiği gibi Muhammed İKBAL 
değişim üzerinden hareket ediyor. Muhammed İKBAL’e göre her şey değiş-
mektedir. Değişmeyen tek olgu vardır o da değişimin kendisidir. Dolayısıyla 
farklılıkları belirleyen etken çevre ve değişikliktir. Muhammed İKBAL bunu 
yaparken Kur’an-ı Kerim’deki mesajı alıp ayarlamayı benimsiyor. Ben bura-
da bir soru yöneltmek istiyorum; her şey değişiyorsa değişen bir ortam var-
sa nasıl oluyor da bir evrensel mesaj bu değişen kalıba girebiliyor? Bunun 
üzerinde durulması gerekirdi. Çünkü bunu süreç felsefesi ile aydınlatmaya 
çalıştı. Bunu metninizde göremedim, değinseydiniz daha olumlu olurdu 
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diye düşünüyorum. İkinci konu ise Muhammed İKBAL’in ilham konusunu 
önemsediğini söylediniz. İlham kavramı biraz problemli bir kavramdır. Zira 
ilhamı vahiy olarak da kabul edenler var. Benim düşünceme göre Muham-
med İkbal bunu vahiy olarak algıladı. Bu hususu açıklasaydınız daha doğru 
olurdu. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum Sönmez KUTLU hocamızın da ifa-
de ettiği gibi farklılıkları etkileyen üç etken var; insan, çevre ve metin yani 
dini metinler. Bana kalırsa tek faktör insan. Çünkü Kur’an-ın metinlerini 
ve dini metinleri de yorumlayan insandır, çevreyi de oluşturan insandır. Siz 
buna metinde değindiniz, ama sadece değinmekle kaldınız. Muhammed 
İKBAL bunu önemsedi. Bence bunu biraz daha açıklamanız gerekirdi. Met-
ninizi erken gönderdiğinizden dolayı ve her şeyi kendi asıl kaynağından ver-
diğinizden dolayı size teşekkür ediyorum. 

Şimdi ikici tebliği müzakere edeceğim. Sayın ÇALIŞKAN’ da problemi 
farkına varıp farklılıkları ortaya koyan etkenleri iyi belirledi. Çevreden do-
layı olduğunu Müslümanların durulmuş olduğu Mehmet Akif ERSOY döne-
mindeki eziklik psikolojisini iyi ifade etti. Problemin Aslında Kur’an-ı Kerim 
arkasında olduğunu iyi ortaya koyduğu kanaatindeyim. Metnin içinde bir 
yer var oraya değinmem gerekiyor. Metni yazarken şairimiz Kur’an’a sa-
dece indiği döneme hitap eden sisteme sahip bir kitap gibi bakılmalıdır 
ifadesiyle karşılaştım. Kur’an’ın daima önemli canlı ve dinamik bir kitap 
olarak ele almaktadır ona göre Kur’an hayatlar ve güncel pek çok olaylara 
birebir ilişki içerisindedir dediniz. Madem Kur’an bu kadar her şeye hitap 
ediyorsa eğer o zaman niye zamanımıza uyarlamamız gerektiği sorusu çı-
kıyor. Daha sonraki cümlenizde bunu düzeltiyorsunuz. Diyorsunuz ki Kuran 
ayetlerinin ifade ettiği manaları evrenseldir diyorsunuz. Bu doğru. İkbal’e 
göre Kuranda böyledir demekle Kuranın ifade ettiği manalar demek farklı 
şeylerdir. Hemen altında bir ifade kullandınız doğru bir tespit. Doğrudan 
doğruya Kurandan alıp ilhamı –demek ki buradaki ilham kuran ayetlerinin 
ifade ettiği manalar- bunu doğru tespit ettiniz. Asrın idrakine söyletmeli-
yiz İslâmı demişsiniz. Burada şu sıkıntı var. Abdulbasıt hocamında sizinde 
ortaya koyduğunuz problem çok doğru. Demek ki Kur’an-ı Kerîm olduğu 
şekliyle evrensel olamıyor ki biz buna bir şeyler katmak zorunda kalıyoruz. 
İkiniz içinde söylüyorum bu konuya gerçekten değinmeniz gerekirdi. Ve son 
olarak söyleyeceğin husus şu ikinizinde en sonda kaynakçanız yoktu. Dip-
notları kullanmışsınız fakat kaynakça bölümünüz yoktu. Kaynakça bölümü 
de olsaydı daha güzel olurdu. Bunların dışında çok başarılı buldum. Prob-
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lemin farkına vardınız ve çözüm yolu da ürettiğiniz için ikinize de teşekkür 
ediyorum. Beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum.

Fatmanur ERDEM: 

Bu yol gösterici ve bizlere ciddi katkılar sağlayan değerlendirmeleri için 
sayın hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Meryem Başyurt ve Abdul 
Raşhid Puthiay Purail arkadaşlarımızın tebliğlerinin değerlendirmelerini 
yapmaları için Karadeniz Teknik Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri ABD 
araştırma görevlisi Halil AKBEL hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın ho-
cam buyurun.



ARŞ. GÖR. HALİL AKBEL

(Karadeniz Teknik Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri ABD Araştırma Görevlisi)

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Değerli dostlarım, değerli katılımcılar 
öncelikle sizleri saygı ile selamlıyorum. Birinci oturumumuzda son iki arka-
daşımızın tebliğlerini müzakere etmeye çalışacağım. Öncelikle Meryem ha-
nımdan başlayacağım fakat bunun öncesinde müzakeremin metodu yönte-
mi hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Konular direkt olarak çalışma alanımla 
alakalı olduğu için ben daha çok burada arkadaşlarımızın metindeki zihinsel 
akışını mantıklı ve tutarlılık açısından ve aynı zamanda bilgiler arasındaki 
bağlılık ve ortaya konulan bir tezi temellendirmelerini kriter olarak belirle-
dim. İlk tekniğimizde birinci eleştirim başlıkta olacaktı ancak burada başlığın 
değişmiş olduğunu gördüm ve isabetli olmuş. Daha sonra Meryem Hanım 
biraz konunun giriş kısmını uzun tutmuş. Bu da bir makale için biraz fazla 
olmuş. Eğer on iki sayfalık araştırmanın yedi sayfaya ayırırsak ana konuyu 
aktaramayabiliriz. Bunu biraz gördük metinde. Bu sayfaların ikisi de zaten 
konunun içeriğindeki ana konunun eksikliğini hissettirmişti. Bu yüzden farklı 
farklı konulara kısaca değinilmiş. Onlar biraz daha derinlemesine ele alınsay-
dı çok daha güzel olurdu. Dediğim gibi gayet güzel, gayet iyi buna en sonda 
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tekrar değineceğim. Bu ana hatlarıyla genel eleştiriydi. Bunun yanında içerik 
olarak itibariyle belirsiz olan birkaç nokta var onlara da değineceğim. Burada 
süresi kısıtlı olduğundan değinemedi ama ben yine burada dile getireceğim. 
Örneğin kendisi Muhammed Abduh’un Mısırdaki etkilerinden sadece başlık 
olarak bahsetti oysa içerik olarak hiçbir şekilde bize bilgi aktarmadı. Sade-
ce Türkiye’deki etkilerini detaylı bir şekilde vermeye çalıştı. Bunu da üç ana 
başlık altında verdi. Bunlardan birincisi Said Nursi ve Nurcu hareketinin et-
kilenmesiydi. Bir diğeri Mehmet Akif Ersoy ve Ankara okulu. Bunlardan ilki 
Said Nursi ve Nurcu takımını bir çatı altında verdi. Oysa burada bir eleştiri 
veya bir bağdaşmazlığın olduğunu söyleyebilirdi kendisi. Şöyle ki Muhammed 
Abduh’un arkadaşımızın bahsettiği gibi temel hedefi Kuran’ı ana kaynak ola-
rak almaktı oysa biz bunu Said Nursi’de ya da Nurcu hareketinde farklı ola-
rak görüyoruz. Onlarda genel kabul Said Nursi’nin kitaplarıdır ana kaynak 
olarak Kuran değil. Dolayısıyla burada direkt olarak etkileşimden ne kadar 
söz edebiliriz. Bu ayrım verilebilirdi. Bir diğeri Mehmet Akif, nasıl etkilemiştir 
bunun hakkında çok fazla bilgi yoktu. Dini açıdan etkilerinden ziyade daha 
çok eğitim öğretim gibi faaliyetlerdeki katkılarından bahsediyordu. Bunlarda 
ne kadar direkt olarak dinle bağlantılıdır? Bu açıkçası biraz kapalı kalmış. 
Son olarak Ankara okulu, burada kriterler belirlenmiş, bunlar gayet güzeldi. 
Ancak Ankara okulu denilerek bu biraz soyut kalmış. Sadece hipotezden iba-
ret olmuş. Bunun kimler tarafından etkilendiğini ve tam olarak aralarında 
bir etkileşim olup olmadığı çok fazla dile getirilmemiş. Bunlar içerik itibarıyla 
birkaç itirazımdı. Sonuç olarak bunların yanında akademik dil ve iyi bir Türkçe 
kullanılmış,  sunumda bağımsız bir şekilde yapıldı. Gayet güzeldi. Metin güzel 
ve anlaşılırdı. Bağlantıları gayet yerindeydi. Kendi içerisinde bir tutarlılığı var. 
Giriş kısmı uzun olmasına rağmen iyi anlaşılır bir şekilde oluşturulmuş fakat 
ana metinde biraz daha derinlemesine olsaydı mükemmel gerçekten pürüs-
süz bir metin olacaktı. Emeği metne yansımış. Başarılı iyi bir çalışma olmuş. 
Meryem Hanım için diyeceklerim bu kadar.

Bir diğeri Şah Veliyullah konusuydu. Abdul Rashid arkadaşımız anlattı. 
Burada da yine aynı şekilde öncelikle olumsuzları söyleyeceğim o yüzden 
hemen söylediklerimden olumsuz olduğu anlaşılmasın sonra tekrar olum-
lulara geçeceğim. Olumsuz yönü yine başlıkta sıkıntımız var. Başlık içeriği 
yansıtmıyor. Zaten hemen metnin girişinde özet kısmında kendisi de bu me-
tin içerisinde nübüvvet meselesini değerlendirmek istediğini söylüyor. An-
cak başlıkta bunun dini anlayış farklılığına etkisi diye bir ek var fakat bunu 
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metinde göremiyoruz. Bunun yanında sempozyuma gelmeden önce yazıyı 
-mesela bana göndermeden önce- birisine okutup okutmadığı konusunda
emin olamıyorum. Metinden yola çıkarak düşük cümleler, cümle hataları
çok fazla var. Ön okuma yapılsaydı çok daha güzel olurdu ve bunun yanın-
da iddialı uzun cümleler kurmak yerine kısa ama daha az ve öz cümleler
kurulması taraftarıyım. Bunun yanında antiparantez arkadaşımızın yabancı
olduğunun farkındayım, bilincindeyim ancak şunu da belirtmekte fayda var
örneğin bizler herhangi bir okula gitsek orada bir üniversite okumak istesek
orada bize kimse yabancıyız diye ayrıcalık tanımaz. Bizim orada daha fazla
çalışmamız gerekir o yüzden takdir edip bunu olumlu görmekle birlikte bu
eleştiriyi de yapma ihtiyacı hissettim. Bunun yanında içerik itibariyle taklit
ve teknik eksikliği var. Bunu bir örnekle aktarmaya çalışayım. Nübüvvetin
belirli maddelerini sayıyor. İkinci maddede peygamberlerin özelliklerinde
beş alt başlık var. Bunlar Allah’a yakın olmaları, zeki olmaları, âlim olmaları,
bir takım manevi özellikler sahip olmaları, günahlardan korunmuş olmaları.
Burada sadece bir konuya yorum katıyor ve eleştiriyor kendisi. Peygambere
ve peygamber elçileri denilen insanlara masumluk atfetmenin yol açacağı
zararlardan bahsediyor bu güzel bir tespit olmuş yalnız bu tespitini diğer
safhalarda da aynı şekilde gösterseydi oralarda da bir tahlil ve tetkik yap-
saydı çok daha güzel olurdu. Çünkü buradan Dihlevi’nin diğer sıfatlarla ilgili
görüşlerini derinlemesine bir araştırma yapılmadığı izlenimi veriyor. Somut
bir örnek vereyim; örneğin günah kavramı peygamberlerin içine işlemez.
Genel görüşe göre peygamberlerin günah işlemediği anlayışına aykırıdır.
Oysa günah kavramının ne zaman ortaya çıktığını, ilk zamanlarda müfes-
sirlerin tefsirlerinde peygamberlerin günah işlemelerini normal gördükle-
rinden haberdar mıydı bilmiyorum. Bunun yanında örneğin Allah, Kuranı
Kerim’de bizzat ‘zenb’ kelimesini kullanıyor. Bunu kullanarak peygamberi
uyarıyor. Bunu Dihlevi nasıl anlardı buna biraz değinebilirdin. Ayrıca Davut
Aleyhisselamın Sad suresinde yapmış olduğu günah için uyarılmasını yine
nasıl değerlendirdiğini açıklayabilirdin veya bir konuya bağlantı kurabilirdin.
Sonuç olarak güzel tespitler yapmış arkadaşımız özellikle Dihlevi’nin kesbî
konusunda itirazı diğer taraftan masumluk konusunda bu görüşünün Şia
gibi bir sonraki farklı takımlara ilham kaynağı olduğunu belirtmen güzel ol-
muş. Bu tarz tahlillerin metinde daha fazla olursa çok daha güzel olacağı
kanaatindeyim. Bunun yanında kendi cümlelerini kullanması, her şeye rağ-
men çok güzel Türkçe kullanması hem hitap şeklinde olsun hem de me-
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tinde olsun genel hatlarıyla anlaşılır ve akıcı olmuş. Tasnif güzel yapılmış. 
Tabiî ki burada bunu sunmak başlı başına bir başarı ve güzel bir tecrübe. 
Teşekkür ediyorum arkadaşıma.

Fatmanur ERDEM:      

Sayın Akbel’e değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu müza-
kerelerle birlikte oturumumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben bir kere 
daha sizlere ve tebliğci arkadaşlara teşekkür ediyor, arkadaşlarımızı tebrik 
ederek oturumumuzu kapatıyorum.
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“DİN ANLAYIŞINDAKİ FARKLILAŞMALARIN ÖNDERLERİNDEN 
BİRİ OLARAK EKBER ŞAH (1542-1605)”

ESRA KÖŞELİ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İngilizce İlahiyat Bölümü, 1. Sınıf 
Öğrencisi)

Özet

Bu çalışmada Hindistan coğrafyasında kırk dokuz yıl saltanat sürmüş 
olan, Babür İmparatorluğu’nun reformist lideri Ekber Şah’ın hükümdarı ol-
duğu devlet içerisinde hayata geçirdiği dini reform ve hareketlerden bahse-
dilerek din anlayışında meydana gelen farklılıklar ortaya konulacaktır. Ge-
nel siyasetini eşitlik ve insani değerler üzerine kurmuş olan Ekber Şah, hem 
kendi arayışlarına cevaplar bulabilmek hem de hükümdarı olduğu bölgenin 
insanlarının yürümek isteyecekleri ‘bir’ yol çizebilmek için çabalamıştır. Bu 
dönemde Şah’ın din anlayışında büyük değişimler yaşamaya başlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Babür İmparatorluğu, Ekber Şah, dini reform, eşitlik, 
bütünlük, değişim

Abstract

In this study, we will be focusing on the dicrepancies in religion percep-
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tion mentioning the religious reforms and movements adopted within the 
government by the reformist ruler Akbar Shah’s during the his sultanate 
for forty-nine years in Indian geography. Akbar Shah who based his gene-
ral policy on equality an humanitarian values started to go through majör 
changes in terms of religious perception while both trying to find a way for 
people of the geography that he is ruling to follow and seeking answers to 
his own searching.  

Keywords: Babur Empire, Akbar Shah, religious reform, equality,  integ-
rity, change

Giriş

Resmi adı Ebu’l Feth Celâleddin Muhammed Ekber olan ve Hindistan 
coğrafyasında kırk dokuz yıl hükümdarlık sürmüş olan Ekber Şah, baba ta-
rafından Hindistan fatihi Babür Han’ın torunudur.1 Annesi İran asıllı Hamîde 
Banû, babası Babürlülerin ikinci padişahı olan Hümayun’dur.2 Ekber, baba-
sının Hindistan hükümdarlığını yitirdiği ve İran’a kaçtığı dönemde doğmuş 
olduğundan dolayı bir şehzadenin alması gereken geleneksel eğitimi ala-
mamıştır.3 Ekber’in çocukluğu güvenilir savaşçıların korumasında Afganis-
tan’da geçmiştir. O, büyükbabası gibi yetenekli bir asker olmasına rağmen 
ondan farklı olarak okuma-yazma öğrenmez. Fakat yaşadığı dönemde onun 
durumundaki biri için iyi bir asker ve siyasetçi olmak okuyabilmekten daha 
önemli meziyetlerden olmuştur.4          

Hümayun öldüğünde Ekber henüz 14 yaşındaydı. O sırada Delhi’de bu-
lunan Osmanlı denizcilerinden Seydi Ali Reis’in tavsiyesiyle, Ekber tahta ge-
çinceye kadar babası Hümayun’un ölümü, Osmanlılarda uygulandığı gibi, 
bir süreliğine gizlendi. Daha sonra hutbesi okunarak 15 Şubat 1556’da 
padişahlığı ilan edildi.5 Buna rağmen dört yıldan fazla bir süre kendisine ilk 
biat eden6 ve atalığı olan Bayram Han devlet işlerini idare etmiştir.7

1. Yusuf Hikmet Bayur, 16’ncı Asırda Dini ve Sosyal bir İnkılâp Teşebbüsü Ekber Gürkan,
Devlet Basımevi, İstanbul, 1937, s. 1.
2. TDV İslam Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah’ maddesi.
3. Hüseyin G. Yurdaydın, “İslam Tarihi Dersleri,” AÜİF Yayınları, Ankara, 1988, s.294.
4. Burton Stein, Hindistan Tarihi, İnkılap Kitabevi, 2015, s.171.
5. TDV İslam Ansiklopedisi, Ekber Şah, s.542.
6. Halis Bıyıktay, Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu, 3. Baskı, TTK Ba-
sımevi, Ankara, 1991, s.61
7. Bayur, 16’ncı Asırda Dini ve Sosyal bir İnkılâp Teşebbüsü Ekber Gürkan, s.2.



  195 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

Ekber tahta çıktığında sahip olduğu imparatorluk babası Hümayun ve 
onun kardeşleri arasındaki taht kavgalarıyla zarar görmüş bir imparator-
luktu. 1560’da atalığı Bayram Han’ı görevinden azlederek hacca gönderdi 
lâkin Bayram Han yolda Afganlar tarafından düzenlenen bir suikast ile öldü-
rüldü.8  Bazılarına göre Bayram Han’ın azlindeki sebep onun yanlış politika-
larıyken bazılarına göre ise Ekber’in sütannesinin araya sözleriyle güvensiz-
lik sokması neticesinde Bayram Han gibi imparatorluğa büyük hizmetlerde 
bulunmuş bir kumandanın azli vuku bulmuştu.9 Bazı batılı tarihçilere göre 
ise Ekber Şah ve ailesinin Sünni mezhebine tâbi olmaları dolayısıyla sa-
raydaki Şia karşıtı düşünceler Bayram Han’ın bu ani düşüşünden belli bir 
oranda sorumlu olmuştur.10

Prof. Dr. Hikmet Bayur, Ekber’in 18-19 yaşlarında yönetimi ele aldıktan son-
raki icraatlarını iki kısımda inceler. Bunlardan ilki saltanatın beşinci yılından yir-
mi altıncı yılına kadar devam eden süreçtir. Bu süreçte kendisine Osmanlı Pa-
dişahı ve Fas Sultanı gibi halife dedirtmekte ve paralara darülhilafe damgasını 
koydurmaktadır. İkinci devre ise hükümdarlığının yirmi altıncı senesinde başlar. 
Bu dönemlerde Ekber, Müslümanlara İslâmiyet’in, Hindulara ise Hinduluğun 
ıslah edilmiş bir şekli olarak sunulabilecek yeni bir yol ortaya çıkarmak mak-
sadıyla birçok hazırlık yapmıştır.11 Bu sınıflandırmayla da görülüyor ki Ekber’in 
din anlayışında yaşadığı değişimleri hayata geçirişi ve yaptığı reformlar onun 
hükümdarlığının bir anlamda olgunlaşma evresinde gerçekleşmiştir. 

Devletin Adı

Ekber’in hükümdarlık tahtına geçtiği, büyükbabası Babür Şah’ın kurdu-
ğu bu devletin adı birçok tarihçi tarafından farklı şekillerde anılmaktadır. 
‘Devlet-i Küreganiye’, ‘Gürkanlı’, ‘Çağataylı’, ‘Timurlular’ (Timur’un Babür 
Şah’ın büyükbabası olmasından dolayı), ‘Babürlüler’, ‘Türk-Hint İmparator-
luğu’ bu devlet için kullanılan isimlerden bazılarıdır. Fakat yüzümüzü batıya 
döndüğümüz zaman onların bu devlet için bu tarz isimler kullanmadıkları-
nı görmekteyiz. Onlar genellikle Moğollara atıfta bulunarak bu devlet için 
‘Büyük Moğol İmparatorluğu’ ‘Mughal’, ‘Mogor’, ‘Mungal’, ‘Moghul’, ‘Mani 
Mogolis’ adlarını kullanmaktadırlar.

8. TDV İslam Ansiklopedisi, Ekber Şah, s.542.
9. Bıyıktay, Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu, s.64.
10.Makhanlal Roychoudhury, The Din-i Ilahi or The Religion of Akbar, India, 1941, s. 122.
11.Bayur, 16’ncı Asırda Dini ve Sosyal bir İnkılâp Teşebbüsü Ekber Gürkan, s.11.
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Babür kendisine, ordusuna ve devletine Türk demektedir. Ondan sonra 
gelen ve onun kurduğu devletin içinde olan tarihçiler de bu devlete hiçbir 
yerde Moğol demezler. Babür, Gülbeden, Ekber Şah’ın veziri olan Ebu’l Fazl 
Allâmi, Hoca Nizameddin Ahmed ve Abdülkadir Bedâ’ûnî gibi isimlerin eser-
leri de bunu göstermektedir.12

Prof. Dr. Hikmet Bayur bu devlete ‘Moğol’ adının Avrupalılar tarafından 
nasıl yakıştırıldığından bahsederken, Moğol kelimesinin, Babür’ün devleti 
için ilk olarak Hindistan’ın güneyindeki bir başka Müslüman Türk devleti-
nin tarihçileri tarafından kullanıldığından bahseder. Ve bu ad Hint denizle-
rine egemen olan Portekizliler tarafından Avrupa’ya taşınmıştır. Ama aynı 
metinde 17. yüzyılda yaşamış olan Fransız gezgini Taverner’den bir alıntı 
yapılarak onun devrinde ‘Moğol’ sözcüğünün hangi anlamda kullanıldığına 
açıklık getirilir: 

“Ve önce Hindistan krallarının ırkından bahsedeceğim, bunlara avamca 
veya âdi tabirle Mogol yani beyaz denilmektedir, çünkü beyaz adamlar geç-
mişte bu ülkeyi fethetmişlerdir. Yerli Hintliler esmer veya zeytin renklidir.”13

Bu ifadeler gösteriyor ki 17. yüzyılın Avrupalı insanı bu devlet için Mogol 
sözünü kullanırken zihnine Timuçin Cengiz Han’ın önderliğini yaptığı Moğol-
lar gelmemekteydi. Fakat günümüzde Batılı tarihçilerin özellikle bu adları 
kullanmaları zihniyetin değiştiğinin bir kanıtı olabilir. Tüm bunlara rağmen 
Avrupalı tarihçilerin kullandığı Mogol veya Mughal sözcükleri yerine, Türk 
toplumunun zihninde ‘Babürlüler’ ve ‘Babür İmparatorluğu’ ifadelerinin 
daha net bir karşılığının bulunduğuna inandığımızdan dolayı tebliğimizde 
Babür’ün devleti için bu adı kullanmayı tercih edeceğiz.  

Ekber Şah ve Hindistan Hükümdarlığı 

Ekber şöhretçe Babür hanedanının Kanuni’sidir.14 1560’ta 22 yaşındayken 
Rajput prensesiyle evlendi ve prenses kendi dinince nikâh kıyılarak saraya gir-
di. Böylece Rajputlarla sağlanacak olan kalıcı bir birliğin temelleri atılmış oldu.15 

Ekber siyasi bir lider olarak sadece yeni ülkeler fethetmek ve gücüne 

12. Gazi Zahireddin Muhammed Babur, Baburname (Y. Hikmet Bayur Önsözü,Ankara, 
1941), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006,  s.17.
13. Babur, a.g.m. , s. 16.
14. Falih Rıfkı Atay, Hind, Semih Lûtfi Kitabevi, 1944, s. 136.
15. K. M. Panikkar, A Survey Of Indian History, Bombay, 1957, s. 154.
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güç katmayı amaçlamıyordu. O, kendi zamanının farkındaydı ve bu zama-
nın gerekliliklerini inceleyerek devleti için sadece kendi döneminde değil 
gelecek nesillerde de devamlılığı sağlayabilecek temeller atmak ve bir çığır 
açmak isteğinde olmuştu.16 Ekber büyükbabası Babür’ü Hindistan’a hü-
kümdar eden ve babası Hümayun’u önce Hindistan’dan çıkarıp sonra tek-
rar Hindistan tahtına sahip yapan o andaki durum ve koşulları iyice araştır-
mıştır.17 Bu durum, hem Ekber’in, hanedan geçmişinden alınacak derslerle 
kendine bir yol çizme isteği taşıdığını hem de onun Hindistan gibi çok uluslu 
bir devletin yönetimi ve kontrol altında tutuluşu için yeni çözümler üretme 
gayretinde olduğunu bize göstermektedir.

Ekber son derece zeki bir lider olarak çevresiyle oldukça ilgiliydi ve her 
ne kadar kendi okumasa/okuyamasa da etrafındakilerin ona okuduklarıyla 
kendi ilmi bilgisini özellikle tarih, felsefe ve din bilimleri konularında artırır-
dı.18 Müslümanlar ve Hindular arasında kültürel bir bağ kurabilmek adına 
Hindistan’ın büyük mütefekkir ve şairlerine, Sanskrit ve Yunan eserlerini 
Farsçaya tercüme ettirdi.19 Aynı zamanda Hindistan’ın önemli âlim ve tarih-
çilerini bir araya toplayarak yaşadığı dönem olan hicri bin yılına atıfta bulu-
narak ‘Tarih-i Elfi’ adında bir tarih kitabı yazdırmıştır.20 Bu kitapta tarih onun 
tahta ilk çıktığı günden başlar ve ardından gelişen olaylar da buna göre 
yazılmıştır.21 Hayatını incelediğimizde görüyoruz ki okuyamamak onun lider-
liğine, reformlarına ve siyasetini gerçekleştirebilmesine mani olmamıştır. 

Ekber, Taceddin Dehlevi’den tasavvuf eğitimi aldı. Ve bu tahsilde ilerle-
dikçe de dinlerin farklı gibi görünseler de hepsinin Allah’ı aramak ve ahlâkı 
düzeltmek bakımından esasta bir vahdet içerdiği kanaatine vardı.22 Belki 
de Ekber, milletleri ayıran/ayrıştıran güç din ise, onları birleştirecek gücün 
yine din içerisinde saklı olduğuna inanmaktaydı.

Bazılarına göre Ekber, Hindistan gibi birçok dine ev sahipliği eden bir ülke-
de sağlam bir devlet kurabilme sorumluluğuyla din konularına daha çok ilgi 

16. Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, 2.Cilt, TTK Basımevi, Ankara, 1947, s.73.
17. Bıyıktay, Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu, s.66.
18. Türk Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah I’ maddesi, Cilt 14, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1966
19. Bıyıktay, Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu, s.78.
20. Bıyıktay, age, s.84.
21. S. Haluk Kortel, , “Tarih” DİA, cilt 40, s. 60.
22. Aynı eser,  s.79.
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göstermek zorunda kalmıştı.23 Bizce onun bu eğilimi bir zorunluluktan ziya-
de aynı zamanda onun kendi zihin dünyasını aydınlatmak, kendi arayışlarına 
belki de çıkmazlarına cevaplar bulabilmek arzusunun sonucunda başvurdu-
ğu bir yol olmalıydı. Çünkü o uzun süreler bu gibi konularda tefekküre dalardı. 

Ekber Şah’ın Sosyal Hayata Yönelik Reformları

Ekber Şah, düzeni sağlamak ve ülke idaresini daha iyi kontrol altında 
tutabilmek amacıyla toplumsal hayatta birçok reform gerçekleştirmiştir. 
Bunlardan bazıları; 

Savaşlar sırasında esir düşen halkın köleleştirilmesi ve gayri Müslim 
kölelerin zorla Müslümanlaştırılması yasaklanmıştır. Üstelik önceki dönem-
lerde zorla Müslümanlaştırıldıklarını iddia edenlerin de kendi dinlerine geri 
dönmelerine izin verilmiştir.24 Onun ‘’Pek çok kişileri zorla dinimize soktuk 
ve bu işi Müslümanlığa hizmet sanıyorduk. Kendimiz Müslüman olmadan 
başkasını ona tâbi etmek lâyık değildi, zorla gasp edilen bir vicdan dindar 
olamaz.’’25 sözü herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması gerektiğine 
inandığının açık bir göstergesidir.

Müslümanların nikâh yoluyla dört, geçici bir nikâh olan mut’a ile de iste-
dikleri kadar evlenebildiği bu dönemde birden daha fazla kadınla evlenmek 
yasaklanmıştır.  Bu yasak aynı zamanda diledikleri kadar kadınla evlenebi-
len Hinduları da kapsamaktadır. Ayrıca kızların 14, erkeklerin ise 16 yaşın-
dan önce evlenmeleri yasaklanarak evlilikte anne babanın rızasının yanında 
evlenecek olanların da rızasının alınması zorunlu hale getirilir. Yabancılarla 
yapılan evlilikler de desteklenerek bu sayede Hinduların kast sistemi zayıfla-
tılmaya çalışılmıştır. Üstelik o dönemde evlenmek isteyenlerin alması için bir 
sağlık raporu oluşturulmuş, bu işin başındaki kişiye de ‘Toy Beyi’ denilmiştir.26  

Hinduların geleneklerinden biri olan,  kocası ölen bir kadının onunlar 
beraber diri diri yakılması, sathi, geleneği yasaklanmış fakat daha sonra 
Hinduların tepkileri üzerine kadının istediği takdirde kocasıyla beraber ya-
kılabileceği söylenerek kanun değiştirilmiştir.27

23. Türk Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah I’ maddesi.
24. H. Hilal Şahin, “Ekber Şah’ın Sosyo- Kültürel ve Dini Reformlarının Toplumsal Hayata 
Etkisi,” Tarih Okulu Dergisi, 2015, Sayı 22, s. 115.
25. Bayur, 16’ncı Asırda Dini ve Sosyal bir İnkılâp Teşebbüsü Ekber Gürkan, s.39.
26. Bayur, Hindistan Tarihi, 2.Cilt, s. 131-2.
27. Şahin, agm ,s. 119.  
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Takvim-i İlâhi

Ekber’in Hindu ve Müslüman birliğini sağlama yolunda kullandığı bir di-
ğer şey ise Güneş’tir.  Hem Hindu kutsal metinlerinde geçen güneş teması-
nı hem de Kur’an’daki Şems suresini delil göstererek bu iki grubu birbirine 
ısındırmayı amaçlamıştır.28

Ekber’in tahta çıktığı gün ile başlayan ve güneşe göre hesaplanan, Tak-
vim-i İlâhi adında bir takvim oluşturmuş ve bayram günleri bu takvime göre 
belirlenerek kutlanır olmuştu.29

Sulh-i Kûl, ‘Evrensel Barış’ Siyaseti

Babürlüler döneminde Türkler, Hindistan yerli nüfusuna nazaran daha 
küçük bir kitleyi oluşturmasına rağmen devletin bütün önemli makamların-
da onlar bulunmaktaydı. Hindu Müslüman çatışmasının yanı sıra Sünni-Şii 
çatışması da tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi Hindistan’da da kendini 
göstermekteydi. Tüm bunların yanı sıra toplumu sınıflara ayıran bir kast sis-
teminin varlığı bu karışıklığı daha da körüklemekteydi. 

Ekber Şah, ‘’Padişah, halkın mal, can, namus ve din koruyuculuğu işin-
de uyrukları arasında ayrım yapmamalıdır.’’ sözüyle uygulamayı hedeflediği 
eşitlikçi politikanın sinyallerini vermiş ve hiç kimsenin dini inançları yüzün-
den zarar görüp baskıya uğramayacağı bir siyaset izlemiş; buna da Sulh-i 
Kûl adı verilmiştir.30 Belki de bu sebeple Falih Rıfkı Atay, Ekber’in bu genel 
siyasetinden ‘’Ekber, insanları vicdanları ile barıştırmaya, karışık, rahatsız 
ve ıstıraplı Hind’e ‘Sulh-i Kul’ vermeye çalıştı.’’ sözleriyle bahseder.31 

 Ebu’l Fazl el-Allâmi ve Ekber Şah 

Ekber Şah devrinin en önde gelen âlim, şair ve devlet adamlarından biri olan 
Arap asıllı Ebu’l Fazl el-Allâmi, yine dönemin diğer ileri gelen âlimlerinden biri olan 
Şeyh Mübarek’in oğlu ve büyük şairlerden Ebu’l Feyz’in kardeşidir.32 Üyelerinin 
hepsinin çok zeki ve donanımlı olduğu bu aile Şia mezhebine tâbidir.33   

28 Bedriye Reis, 16-17. “Yüzyıllarda Hindistan’da Din-i İlâhi Tartışmaları ve İmâm-ı Rab-
bânî”, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2006, sayı 16, s. 221.
29. Bayur, Hindistan Tarihi, s.130-1.
30. Bayur, Hindistan Tarihi, s.80.
31. Falih Rıfkı Atay, Hind, Semih Lûtfi Kitabevi, 1944, s. 137.
32. TDV İslam Ansiklopedisi, ‘Ebu’l Fazl el-Allâmi’ maddesi, s.313.
33. Cemil Kutlutürk, A Critical Analysis of Akbar’s Religious Policy: Din-i Ilahi, Internatio-
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Ekber’in halkı arasında güttüğü siyaseti belirlemesinde Allâmi’nin etki-
li olduğunu söyleyenler vardır. Fakat onun Allâmi ile tanışması bu siyaseti 
uygulamaya başlamasından 12-13 sene sonra, 1574’te gerçekleşecektir.34 
Bu durum bizlere, Allâmi’nin Ekber’in özel siyasetinin kurucusu değil fakat 
şiddetli bir destekçisi olduğunu göstermektedir.

Yazdığı Âyetü’l Kürsî tefsirini padişaha sunmasından sonra itibarı artmış 
ve saraya girmiştir. Daha sonra Ekber Şah ile dostluğu çok ilerlemiş ve Ek-
ber’in dini düşüncelerinin şekillenmesinde ve Din-i İlahi’nin temellerinin atıl-
masında önemli bir rol oynamıştır. Hatta Bedâ’ûnî, Şah’ın üstündeki bu etki-
sinden dolayı, ondan ‘dünyayı ateşe veren adam’ şeklinde bahsetmektedir.35 

İbadethane

Ekber, 1575’te başkent Fetihpur Sikri’de İbadethane adında bir bina 
inşa ettirdi.36 En az 500 kişiyi içerisine alabilecek olan İbadethane, dik-
dörtgen şeklinde geniş bir yapıydı. Büyük salonun ortasında sekizgen bir 
platform ve bu platformun üzerinde de Ekber’in oturağı bulunmaktaydı.37 
İbadethane bir ibadet mekânı olmaktan çok dini konuların tartışıldığı bir yer 
olmuştur.38 Buraya gelenlere Ekber, ‘’Tek gayem hakikate varmak ve hak 
dinin esaslarını bulmak, bu dinin ilahi kaynaklarına kadar varmaktır. İnsan-
lık ihtiraslarının tesiri altında kendinizi kaybetmeyiniz ve Tanrı’nın yüksek 
emirlerine aykırı davranmayınız.‘’ uyarısında bulunuyordu.39 

İbadethane tartışmalarına katılabilenler başta sadece şeyhler, ulema, 
takva ehli ve Ekber’in ahbaplarından ibaretti.40 Her Perşembe gecesi İba-
dethane’nin büyük salonu cemaate açılırdı. Bu günlerde içerisi çiçekler ve 
vazolarla süslenir, güzel kokular serpilir ve tütsü yakılırdı. Âlimlere ve layık 
görülenlere de para dağıtılırdı.41 Müslümanlar günlerini ay takvimine göre 
düzenledikleri için Cuma günü, Perşembe gün batımından sonra başlar. 
Bu yüzden bazı kaynaklarda bu toplantı gününün Cuma günü olduğuyla da 

nal Relations and Diplomacy, Vol. 4, s.409, David Publishing, 2016.
34. Bayur, Hindistan Tarihi, s.74.
35. TDV İslam Ansiklopedisi, ‘Ebu’l Fazl el-Allâmi’ maddesi, s.313.
36. Bayur, 16’ncı Asırda Dini ve Sosyal bir İnkılâp Teşebbüsü Ekber Gürkan, s.16.
37. Makhanlal Roychoudhury, The Din-i Ilahi or The Religion of Akbar, India, 1941, s.71.
38. Türk Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah I’ maddesi.
39. Atay, Hind, s. 139.
6. Roychoudhury, The Din-i Ilahi or The Religion of Akbar, s.73.
7. Aynı eser, s.72-73.
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karşılaşılabilir. Bu fark tamamen takvim farklılığından kaynaklanmaktadır.

Tartışmalar Sırasında Ulemaya Yöneltilen Eleştiriler   

Tartışmalar sırasında ulemanın yanlışları ve hileler için başvurdukları yol-
lar da ortaya dökülüyordu. Örneğin dönemin Şeyhülislam’ı Mahdum el-Mülk, 
hacca gitmekten korktuğu için hac yollarının karadan Şii Safeviler, denizden 
de Hristiyan Portekizlilerin kontrolünde olmasını delil göstererek haccın artık 
farz olmadığı yönünde verdiği fetva ile gündeme gelmiştir.42 Aynı zamanda 
onun büyük servetinin zekatını vermemek için sene sonuna doğru bütün ma-
lını karısının üzerine geçirip sene bitmeden de geri aldığı ortaya çıkarılır ve 
daha sonra onun zorla Mekke’ye gönderilmesine karar verilir.43

Ekber’in bu toplantılar sırasında yaşanan konuşmalardan sonra Sünni 
âlimlerden yana duyduğu hayal kırıklığı ve diğer İslam mezheplerinin gö-
rüşlerini merak etmesi üzerine toplantılar Şia ve diğer İslam mezheplerinin 
âlimlerine açıldı.44 Bu mezhepler arasındaki fikir ayrılıklarından dolayı ya-
şanan tartışmalar bazen o kadar büyürdü ki karşılıklı tarafların birbirlerini 
delilik ve kâfirlikle suçlamalarına kadar varırdı. İbadethane’de gerçekleşen 
bu diyaloglardan sonra birbirlerinden Yahudiler ve Mısırlılar gibi nefret et-
meye başladılar.45

Diğer Dinlerin Bu Toplantılara Katılımı

1578 yılına kadar Ekber bu toplantılara bir müddet ara verdikten sonra 
aynı yıl içerisinde İbadethane toplantıları tekrar başladı. Başta sadece Müs-
lüman âlimlerin bulunduğu bu toplantılara bu sefer bütün dinlerin bilginleri 
dâhil oldu.46 Bu meclis daha sonraları Hindulara, Sihlere, Caynalara, Zer-
düştlere, Budistlere, Yahudi ve Hristiyanlara açılarak bir Müslüman meclisi 
olmaktan çıkıp dört yıl kadarlık bir süreyle dünyanın ilk büyük ‘dinler parla-
mentosu’ haline geldi.47  

Ekber, kendi coğrafyasının bütün dinlerine söz hakkı tanıyarak herkesin 
özgürce fikirlerini yansıtabildiği bir ortam oluşturdu. Bazı tarihçiler onun bu 

8. Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, s. 296.
9. Bayur, 16’ncı Asırda Dini ve Sosyal bir İnkılâp Teşebbüsü Ekber Gürkan, s.17.
10. Roychoudhury, The Din-i Ilahi or The Religion of Akbar, s.80.
11. Bayur, 16’ncı Asırda Dini ve Sosyal bir İnkılâp Teşebbüsü Ekber Gürkan, s. 18-9.
12. Panikkar, A Survey Of Indian History, s. 154.
13. Roychoudhury, The Din-i Ilahi or The Religion of Akbar, s.82.
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tutumunu değerlendirirken dönemin Avrupa’sının yöneticileriyle karşılaştır-
ma yapıyor ve kilisenin çıkarları uğruna masum halkların kanlarının dökül-
düğü bir dönemde Ekber’in İbadethane gibi bütünleştirici bir ortamı kurma 
gayretini onun temiz vicdanı ve yüksek dehasına bağlıyorlar.48

Bedâ’ûnî’ye göre Ekber, Hindu ve diğer dinlerin bilginleriyle özel görüş-
meler yaparak haklarında yeterli bilgi edindikten sonra onları İbadethane 
toplantılarına davet eder fakat bu toplantılar sırasında onların İslam’a karşı 
söyledikleri sözleri aldırış etmeden dinlerdi. Ayrıca Bedâ’ûnî’nin ‘’Padişah, 
ülke halkının (Hinduların) kendi din ve inanışlarına ne derece bağlı oldukla-
rını öğrenince bu inanışları iyi gözle görmeye başladı.’’ sözü, padişahın bu 
konuda sadece dini meraklarla değil siyasi düşüncelerle de hareket etmek-
te olduğunu bize göstermektedir. 

Ekber, Hindularla yaptığı görüşmelerden sonra reenkarnasyona (bir 
canlının ölümünden sonra ruhunun başka bir canlıya geçmesi) inanma-
ya başlar. Bu görüşünü ‘’Eski zaman âsilerinin maymun ve domuz şekline 
döndüklerine dair semavi kitaplarda var olan bilgilere inanılır.’’ Diyerek bu 
inancı İslam’la bağdaştırmaya çalışması49 onun ortak paydalar bulmaya ça-
lışarak Hindu-Müslüman kültür/din çatışmasını çözme gayretinde olduğu-
nu bize göstermektedir.

Goa Misyonerlerinin İbadethane Toplantılarına Daveti

1579’da Ekber’in isteği üzerine Portekizlilerin Hindistan’daki sömürge-
lerinin merkezi olan Goa’ya bir mektup gönderilmiş ve iki rahip, İncil ve 
Hristiyanlığın önemli kitaplarıyla gelmeleri için davet edilmişti.50 Onlar da 
Ekber sayesinde Hindistan’da Hristiyanlığı yayabilecekleri umuduyla bu da-
vete icabet ettiler. Toplantılar sırasında rahiplerin İslam’a ve Hz. Muham-
med’e yaptıkları saldırılar üzerinden büyüyen tartışmalarda karşılıklı taraf-
lar hangisinin ‘Hak Din’ olduğunu göstermek için kendilerini ateşe atmayı 
dahi teklif ederler.51 

Ekber onlarla yaptığı görüşmelerden sonra Hristiyanlık ve İsa’nın yaşa-
mından çok etkilenmesine rağmen Allah’ın bir oğlu olabileceği fikrini anla-

14. Bıyıktay, Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu, s.80.
15. Bayur, Hindistan Tarihi, 2. Cilt, s. 10.5
16. Bayur, age, s.28.
17. Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, s. 299.
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yamadığını söylemiştir. Goa misyonerlerinin Ekber’le görüşmeleri sonrasın-
da ülkesine yazdığı mektupta kullandığı ‘’İmparator (Ekber) bir Müslüman 
değildir ve her inanç hakkında şüphelidir. Allah tarafından tespit edilmiş bir 
inanç şekli olmadığını iddia ediyor, zira bunların her birinde akıl ve man-
tığına aykırı bir şey buluyor ve öyle zannediyor ki akıl ve mantık her şeyi 
kavrayabilir.’’52 ifadeleri de onun bütün dinlerde olduğu gibi Hristiyanlık içe-
risinde kendi mantığına aykırı şeyler bulduğunu bize göstermektedir.

İbadethane Toplantılarında Konuşulan Meseleler

İbadethane toplantılarında; Fedek hurmalığı meselesi, Sıffin Savaşı, 
kadınların eşlerinden ayrılması konusu, erkeğin dokuz eş alabilme hakkı, 
Miraç, ilk üç halifenin tayini, Sahabelerin eylem ve hareketleri hatta pey-
gamberlerin hayatları tartışmalara maruz bırakıldı.53 Goa misyonerleriyle 
yapılan görüşmelerde ise teslis, Hz. İsa, Hz. İsa’nın ölümü, yeniden dirilme, 
Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim konuları tartışılmıştır.54 

Bu arada kerametleri olduğunu iddia eden şeyh ve dervişler de bir teste 
tabi tutularak doğrulukları kontrol edilmiştir.55 Hatta bir gün Ekber, Tulsidas 
adında Hindu bir bilginin birçok mucizesi olduğunu duyar ve Tulsidas’tan 
bu mucizeleri ona göstermesini ister. Fakat Tulsidas herhangi bir mucizesi 
olmadığı belirttikten sonra Ekber onu bir mucize gösterinceye kadar hapis 
cezasına çarptırır.56

Ulema tarafından söylenegelen anne baba tarafından yönlendirilmeyen 
her çocuğun İslam’a meyledeceği söylemini denetlemek için de 20 çocuğu 
dört sene boyunca ailelerinden uzakta büyüttürmüş, daha sonra onları in-
celeyerek bu iddianın doğru olmadığı yönünde bir kanaate varmıştır.57  

Yanılmazlık Fermanı (Infallibility Decree)

Şah, İbadethane’deki bu münazaları dinlemekten çok keyif almasına 
rağmen etrafındakiler ona ‘’senin gibi imâm-ı âdilin müctehidleri taklit et-

18. Bayur, 16’ncı Asırda Dini ve Sosyal bir İnkılâp Teşebbüsü Ekber Gürkan, s.29-30.
19. Roychoudhury, The Din-i Ilahi or The Religion of Akbar, s.81.
20. Sinan Yalçınkaya, Ekber Şah Döneminde Hindistan’da Dini Hayat (Yüksek Lisans 
Tezi), Ankara, 2008, s.48.
21. Bayur, age, s.28.
22. Roychoudhury, age,  s.81.
23. Bıyıktay, Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu, s.84.
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mesi doğru değildir, imâm-ı âdilin mertebesi müçtehitlerden üstündür.’’ 
dediler ve onun bu konudaki fikirlerinin değişmesine sebep oldular.  Ek-
ber 9 Mayıs 1579’da kendisini ilahi bir mertebeye yücelten bir hutbe, batılı 
tarihçilerin deyimiyle bir ‘yanılmazlık fermanı’58 okuyarak Müslümanların 
tepkisini çekti. Fakat bu olaydan sonra Şeyh Mübarek onu dini ve dünyevi 
meselelerde tartışılmaz bir otorite olarak kabul eden bir belge düzenledi ve 
bu belge ileri gelen âlimler tarafından imzalandı.59 

Din-i İlahi

Daha önce bahsettiğimiz gibi, Ekber’i düşündüren en önemli konular-
dan biri de onun imparatorluğunun sınırları içerisinde yaşayan halkı arasın-
daki din ayrılıkları ve Hindu-Müslüman çatışmasıydı.60

Ekber Şah farklı dini mezheplerin aralarındaki çatışmalarının onda bırak-
tığı etkiden dolayı kendisini, bu büyük imparatorluktaki tüm uyumsuzluklar-
dan bir uyum, bir sentez oluşturmaya adadı.61   Bazılarına göre ise Ekber, 
Hindistan’da ne din, ne dil, ne de ırk bağı bulunmayan bu halk yığınlarının 
gözünde işgalci bir hükümdar/komutan sıfatıyla yaşamak istemiyordu.62 

Hindistan topraklarında ilk zamanlardan beri sürekli bir ne Türk ne de 
Hint devletinin yaşatılamamış olması ve Ekber’in de bu imkânsızlığı orta-
dan kaldırmak için Hindistan halkının çoğunu din vasıtasıyla bir akide ve 
zihniyet üzerine birleştirmeyi denediği bir döneme girilecektir.63 Bu yeni ha-
reketin adı da Din-i İlahi olacaktır.  

Yeni Dinin İçeriği

1582’de, genel çerçevesi Ekber’in danışmanı olan Ebu’l Fazl’ın yazıla-
rında belirlenen, ulema tarafından sapkınlık şeklinde değerlendirilen bir 
‘Din-i İlahi’ kavramının dillendirilmesi büyük tepkilere yol açtı.64 Ekber fark-
lı dinlerin iyi özelliklerinden faydalandığı65 bu yeni din ile beraber ‘’Ancak 
bir Allah vardır ve Muhammed onun resulüdür.’’ anlayışı yerine ‘’Ancak bir 

24. R.C. Raychaudhuri, An Advanced History of India,1956, St. Martin’s Press, England,s.460.
25. TDV İslam Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah’ maddesi, s.543.
26. TDV İslam Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah’ maddesi.
27. R.C. Raychaudhuri, An Advanced History of India, s.458.
28. Türk Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah I’ maddesi.
29. Bıyıktay, Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu, s.79.
30. Stein, Hindistan Tarihi, s. 177.
31. Sayyid Fayyaz Mahmud, A Short History of Islam, Oxford University Press, 1960, s.525. 
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Allah vardır ve imparator onun vekilidir.’’ (Lâ ilâhe illâllah, Ekberü vekilûl-
lah) anlayışının benimsendiği bir döneme girildi.66 Belki de bu yüzden Falih 
Rıfkı, Din-i İlahi’den ‘’yeni din’’ adıyla değil de ‘’birleştirici itikatlar sentezi‘’ 
olarak bahsetmeyi tercih etmektedir.67

Kurucusu olduğu bu yeni dinin temelinde Ekber, bütün inanışları bir mü-
samaha çizgisinde toplayarak Sulh-i Kul anlayışında birleştirmeyi ve Hindu 
veya Müslüman fark etmeksizin bütün halkına barış ve özgürlük sağlaya-
bilmeyi amaçlamaktadır.68 Din milletler ve devletler için böylesi kuvvetli bir 
etki ve birleştirme unsuru iken, dinler ve ırklar yelpazesine sahip Hindistan 
topraklarının hükümdarı, belki de onları ancak tek bir yolun bir arada tuta-
bileceğine kanaat getirmekteydi. Irklar değişmezdi ama din şekillendirilebi-
lir, hatta değiştirilebilirdi.

Bu dinin mensuplarına ‘ilâhi’ deniliyordu.69 Bu mensuplardan herhan-
gi bir toplantıya katılan, orada bulunanlara ‘’Allahu Ekber’’ diyerek selam 
verir ve onlar da ona ‘’Celle Celâlühü’’ şeklinde karşılık verirlerdi. Tam bu 
noktada imparatorun adının Muhammed Celâleddin Ekber olduğunu hatır-
latmakta fayda görüyoruz. ‘’Allahu Ekber’’ sözünün ‘’Ekber Tandır’’ anlamı-
na gelecek şekilde kullanılması İslam âlimleri ve Müslümanlar tarafından 
büyük bir nefretle karşılanmıştır.70 

Din-i İlâhi Üzerinde Diğer Diğer Dinlerin Etkisi

Ekber bu yeni dine, Budizmin şefkat, sabır ve vejeteryanlık özelliklerini 
aldı.71  Daha sonra doktorlardan inek etinin yenmesin sağlıklı olmadığına 
dair bir karar alınarak et yemek yasaklandı. Zerdüşt dininin de ateşe iman 
özelliğini kullanarak sarayda hiç sönmeden yanan bir ateş yaktırmış ve bu-
nunla ilgilenmesi için de Ebu’l Fazl’ı görevlendirmişti 72 Ayrıca günde dört 
kere güneşe ibadet etmek ve gün boyunca bin defa güneşin adını zikret-
mek de bu dinin ibadetlerinden olmuştur.73 

32. Bıyıktay, age, s.86.
33. Atay, Hind, s. 141.
34. Cemil Kutlutürk, A Critical Analysis of Akbar’s Religious Policy: Din-i Ilahi, s.415.
35. Bıyıktay, age, s.82.
36. TDV İslam Ansiklopedisi, Ekber Şah, s.543.
37. Bıyıktay, age, s.85.
38. Bayur, Hindistan Tarihi, s.107.
39. Reis, 16-17. Yüzyıllarda Hindistan’da Din-i İlâhi Tartışmaları ve İmâm-ı Rabbani, s.221.
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Ekber, bilerek inanmak ve sevdirerek inandırmak kaygısındaydı.74 Eğer 
bilerek inanmak gayretinde olmasaydı Fetihpur Sikri’de geniş salonları, 
zengin kütüphaneleri içeren; bütün dinler hakkında tartışmaların yapıldığı 
bir İbadethane veya Jean-Poul Roux’un tabiriyle bir ‘felsefe evi’75 inşa et-
tirmezdi. Ve eğer sevdirerek inandırmak gayretinde olmasaydı baskıcı bir 
hükümdar gibi halkı üzerinde güç kullanarak herkesin bu yeni dine tâbi 
olmasını sağlamaya çalışırdı. Fakat o, kimseye Din-i İlahi’ye iman etmesi 
yönünde baskı uygulamamıştır.76 Bu yüzdendir ki onun dini, üyeleri hiçbir 
zaman 20’yi geçememiş bir topluluktan ibarettir.

Bu yeni dinin başrahibi rolündeki Ebu’l Fazl Allâmi’nin 1602’de öldürül-
mesi üzerine Din-i İlahi konusundaki heyecan yatışmış, Ekber Şah’ın ölü-
münden sonra ise iyiden iyiye unutulmuştur.77 

Ekber’in Ölümü

Ekber Şah, 3 Ekim 1605’te dizanteriye tutuldu ardından da dili tutuldu ve Ebu’l 
Fazl’ın ölümünde rolü olduğunu bildiği ve küskün olduğu oğlu Selim’i işaretlerle 
veliaht tayin etti. Bazılarına göre ise tekrar Allah’a iman edip şehadet getirdikten 
sonra ölmüştür.78 Tüm eylemlerine rağmen hiçbir zaman İslam’ı ve Kur’an’ın otori-
tesini inkâr etmeyen Ekber, ölümünden sonra bir Müslüman gibi defnedilmiştir.79 

Sonuç

Din, tarih boyu milletleri bir arada tutan ya da onların parçalanmalarına 
sebep olan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Her insan mutlaka ken-
di dininin en iyi ve en doğru olduğuna inanmaktadır.  Çok uluslu ve dinli 
toplumlarda karşılaşılabilecek en büyük sorunlardan biri de dinin sebep 
olacağı toplumsal ayrışmadır. Tarih bize gösteriyor ki, böyle geniş bir din 
yelpazesine sahip olan toplumların üzerine bir baskı uygulandığı takdirde 
bu etkiye karşı oluşacak tepki ortaya pek güzel sonuçlar doğurmayacaktır. 

Hiç şüphe yoktur ki Babürlülerin üçüncü padişahı olan Ekber Şah bunun 
farkındadır. Çünkü o hiçbir zaman tebaasını baskı ve zulüm yoluyla kon-

40. Atay, Hind, s. 137-38.
41. Jean-Poul Roux, Moğol İmparatorluğu Tarihi, Kabalcı Yayınevi, Ankara, 2001, s. 220. 
42. Mahmud, A Short History of Islam, s.525.
43. Türk Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah I’ maddesi, Cilt 14, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1966
44. TDV İslam Ansiklopedisi, ‘Ekber Şah’ maddesi, s.543. 
45. Mahmud, A Short History of Islam, s.525.
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trol altında tutmaya çalışmamıştır. Onun Sulh-i Kul politikasının bir sonucu 
olarak ortaya koyduğu müsamaha, eşitlik ve insani değerlere saygı, öyle 
görünüyor ki, onun gücünden hiçbir şey azaltmamış hatta gücüne güç kat-
masına sebep olmuştur.   

Kapılarını açtığı İbadethane’sinde, coğrafyasının tüm dinlerinin bilgin-
lerini dinleyerek sadece dinlerin çeşitli özelliklerini değil, halkının hassa-
siyetlerini de öğrenmiştir. Onları ayrıştıran, birbirlerine düşman eden güç 
din ise yine birleştirecek ve hoşgörü içerisinde eşit bir şekilde yaşamalarını 
sağlayacak güç de dinde saklıdır. Bize göre Din-i İlahi’nin temelini oluşturan 
felsefe budur ve onun eylemlerini değerlendirirken bu felsefeyle yaklaşım 
göstermek bizce en isabetlisi olacaktır. İlk zamanlarda ilahlaştırılmak gaye-
siyle bu eylemlerde bulunmamışsa olsa da daha sonra adının ‘Ekber Tan-
rıdır’ mahiyetinde kullanılmasına ses çıkarmayıp mani olmaması onun bu 
durumdan pek de rahatsız olmadığını bize göstermektedir.  

Bu çalışmada bir hükümdarın halkını birleştirme ve bir akide üzerinde 
toplama gayretinin sonucunda ortaya koyduğu reformlarla, halkının din an-
layışında ne gibi değişimlere sebep olduğu incelenmiştir. 
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“ANADOLU’DA DİNİ ANLAYIŞIN OLUŞUMUNDA MEVLÂNA’NIN 
ETKİSİ”

BANU GÖÇMEZ

(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 
Öğrencisi.)

Özet

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî›nin yaşadığı 13. yüzyılda; Anadolu›da siya-
sal, sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden değişimler yaşanmaktadır. Halk 
büyük maddi ve manevi sıkıntılar içindedir ve diller, dinler,  renkler hâkimi-
yet mücadelesi vermektedir. İşte böyle bir dönemde Mevlana, din, dil, ırk 
ayrımı yapmadan birlikte ve kardeşçe yaşama anlayışını sunmuştur.

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî eserleri ve düşünceleriyle, sevgi ve hoşgörü-
süyle, hâl ve kâl diliyle, tasavvufi bakışıyla, Mevlevi tarikatıyla, Allah›a dö-
nüşü olan semasıyla, Anadolu›da yaşayan gayrimüslim Rumlar, Ermeniler, 
Yahudiler ve Moğollara yaklaşarak İslam’a kazandırmıştır. Mevlâna’nın ya-
şadığı değişik din ve milletlerin bir arada olduğu heterojen ortam, ötekilerle 
bir arada süren hayat ile onun hoşgörü temelinde şekillendirdiği din anlayı-
şı arasında anlamlı bir etkileşim vardır.

Anahtar kelimeler: Anadolu, İslam, Mevlâna, Selçuklu, tasavvuf.
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Abstract

 In the 13th century when Mevlâna lived, there are changes in political, 
social, cultural and economic aspect in Anatolia. People are in the great 
material a spiritual troubles and languages, religions, colors give struggle 
for dominance. At such a time, Mevlâna presented his understanding of 
living together and brotherly without discrimination of religion, language, 
race. Mevlâna has bought Islam wıth his woks and thoughts, his love and 
tolerances, his language and mood, his mystic aspect and the Mevlevî or-
der, his return to Allah to the non Muslim; Greeks, Armenians, Jews and 
Mongols who live in Anatolia. There is a meaningsful interaction between 
the heteogeneous environment that consist of various religions and diffe-
rent nations, Mevlâna live in the understanding of living together with other 
and his religion aspect which shapes on the basis of his tolerance.

Key Words: Anatolia, Islam, Mevlâna, Selçuklu, mysticism.

13.Yüzyılda Anadolu’da Durum

Büyük Türk düşünürü ve şairi, mutasavvıf, Mevlana’nın yetiştiği 13. 
Yüzyıl, Anadolu Selçukluları’nın en kötü dönemidir.  13. Yüzyıl, Anadolu’da 
mezheplerin kaynaştığı, dinlerin buluştuğu bir devir görünümündeyken 
siyasi manzara pek iç açıcı değildir. Zira; Selçuklular ‘da, Moğol akınının 
meydana getirdiği sosyal düzensizlik, merkezi otoriteyi tamamen ortadan 
kaldırmış, bütün ülkeye huzursuzluk getirmiştir. Bu dönemde sürekli giri-
şilen askeri harekatlar, ahalide huzur ve rahat bırakmamış, refah ve ser-
vet yerine zülüm ve sefalet hüküm sürer hale gelmiştir.1Bu asrın sonlarına 
doğru Moğollara tâbi bir beylik haline gelen Selçuklu Devleti’ni temsil eden 
sultanlar, bazen Moğollar tarafından alınır, bazen öldürülür, bazen de sul-
tanlar Moğollara sığınarak hüküm sürer duruma gelmiştir. 

Fakat Konya, diğer şehirler gibi harap değildir ve ahalisinin çoğunluğunu 
Rum unsuru teşkil etmektedir ve fakat bunlar civarda ve köylerdedirler. Asıl 
Konya şehri Türklerden oluşmakta, buna Moğol istilasından kaçan diğer 
Orta Asya Türk şehirlerinden Konya’ya göç edenler de karışınca, şehirdeki 
Türk Müslüman unsurunun toplamı artmaktadır. Bu gelenlerin arasında ta-

1. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,
İstanbul 1991,  s. 189.
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nınmış birçok âlimler, din adamları ve sanatkârlar da bulunmaktadır.2

Doğu İslam coğrafyasını kasıp kavuran Moğol akınları Türkistan, İran ve 
Harezmî’de yaşama imkânı bulamayan bazı mutasavvıf, şair ve sanatkârla-
rı Anadolu Selçuklu topraklarına hicret etmek zorunda bırakmıştı. Bunların 
mensup olduğu tarikatlar ve taşıdıkları fikirler Anadolu’da etkisini hissettir-
meye başlamıştı. Şüphesiz Selçuklu siyasi otoritelerinin din ve mezhep husu-
sundaki müsamahaları, âlim ve mutasavvıflara gösterdikleri hüsnükabulün 
ve söz konusu olan huzursuz ortamın da bunda etkili olduğu muhakkaktır.3 

Mevlana’nın sosyal muhiti içinde çeşitli derviş tarikatları ve sosyal züm-
reler olarak Kalenderiler, Babailer, Ahiler gibi sosyal çalkantılar yaratacak 
derviş tarikatları ve zümrelerin dışında toplu halde dolaşan Zümre-i Abda-
lan ve Rum Abdalları denilen derviş taifesi de bulunmaktaydı.  Bunların 
dışında, toplumda Gaziyan-ı Rum adını alacak olan Alp Erenleri, toplumun 
üretim gücünü ve ekonomik durumunu düzenleyen ve Ahiler grubunu oluş-
turan Zanaat sahipleri, toplumun inanç, fikir düzeyini geliştirmeyi amaçla-
mış Abdalan grubu, yani entelektüel denilebilecek tabaka ve nihayet Ana-
dolu Bacıları adı verilen örgütlenmiş kadın kolları vardı ki, bu kadın kolları 
hem üretici hem de savaşçıydılar.4 

Bunların dışında yine o devrin Anadolu’sunda mevcut olup özellikle 
Türkmen çevrelerinde yaygın sufi akımlar ve tarikatlar da vardır. Bunlar ara-
sında Yesevilik ve Vefailiği sayabiliriz. Tam anlamıyla Sünni bir karakter arz 
eden Sühreverdilik tarikatı da Mevlana devrinde Anadolu’ya girmiş bulunan 
bir başka ve önemli tasavvuf mektebidir. Sonuç olarak söylemek gerekirse, 
Mevlana’nın yaşadığı dönem Anadolu’sunda çok renkli ve hareketli bir ta-
savvufî ortam sergiliyor ve daha sonraki yıllarda vukua gelecek gelişmelere 
zemin oluşturuyordu.5

Anadolu’da gövde üstünde baş bırakmayacak şekilde kıyım yapılan bu 
dönemde insanlara el uzatacak ve insanların elinden tutacak, onları gönül 
insanı yapacak olgun insana ihtiyaç duyulmuştur. Selçuklu Devleti’ne zor 

2. Mustafa Tekin, Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Hayatı, Eserleri ve Din Algılayışı. Dicle
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2(6),2004, s.11-33.
3. Fuat Köprülü, age, s. 187.
4.Mustafa Tekin, Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Hayatı, Eserleri ve Din Algılayışı. Dicle
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2(6)Diyarbakır, 2004: 11-33.
5. Ahmet Ocak, Türk Sufîlğine Bakışlar, İletişim Yayınları, İstanbul 2012, s. 95-97.
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günler yaşatan bu celâlî tecelli, sufîlerin yorumuna göre cemâlî tecellilere de 
zemin hazırlamıştır. Selçuklu medeniyetinin cazibesi, dünyanın değişik yerle-
rinden birçok gönül adamını Anadolu şehirlerine çekmiş, bunların yetiştirdiği 
dervişlerin gayret ve himmetleri toplum üzerindeki kara bulutları kovmada 
mühim rol oynamıştır. Bu şahsiyetlerin en meşhurları, Avrupa’nın öbür ucun-
dan Endülüs’ten kalkıp Konya’ya gelen Muhiddin İbn Arabî ile Asya’nın öbür 
ucundan Belh’ten kalkıp Konya’ya gelen Mevlâna’dır.6 Bunun yanında Ana-
dolu’da dirilişin mimarları sayabileceğimiz Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, 
Ahi Evran, Aşık Paşa ve benzerleri o dönemde bu rolü oynamışlar ve insanları 
nasıl sabredecekleri konusunda eğitmişler ve rehber olmuşlardır. Anadolu, 
onların çalışmalarıyla ve eserleriyle Haçlı ve Moğol saldırılarının ve kargaşa 
ortamında ortaya çıkan fikri ve akidevi sorunların açtığı metafizik yaraları sa-
rarak yeni bir kültür ve medeniyetin coğrafyası haline gelmiştir. Bu anlayışın 
en önemli isimlerinden biri elbette ki Mevlana’dır. Anadolu’nun Konya şehrin-
de bir Mevlâna rüzgârı esmeye başlar ve Konya, bir ilim ve irfan şehri olarak 
onun nefesiyle yeni bir cazibe merkezi olur. Burada evrensel bir söyleme dö-
nüşerek, coğrafya, ırk, dil, din farkı gözetmeyen bir sese dönüşerek inancın, 
sevginin, barışın, kardeşliğin sesi yükselir.

Mevlâna’da Tasavvuf

Mevlâna’nın mutasavvıf kişiliğinin ilk önce bu çevreden almıştır. Mev-
lâna Celâleddin Rûmî, Belh şehri gibi daha 9. Yüzyıldan itibaren ünlü mu-
tasavvıflar yetiştiren ve özellikle Melameti tasavvufun belli başlı merkezle-
rinden birini teşkil eden büyük bir kültür ve bilim merkezinde doğup beş 
yaşına kadar orada kalmış, Sultanu’l-Ulema lakabıyla anılan babasından 
özellikle dini ağırlıklı ilk eğitimini almış ve esas itibariyle tasavvufi şahsiyet 
ve fikirlerini Anadolu’da geliştirmiştir. Bu bakımdan bize göre onun yaşadı-
ğı dönem Anadolu’sunda mevcut tasavvuf akımlarının bu gelişimdeki rolü 
sanıldığından daha önemlidir. On yaşındayken Anadolu’ya ayak basan Mev-
lana’nın ömrünün yarım asırdan fazlası Anadolu’da geçmiştir.

13. asır Anadolu’sunda yaşamış etkili bir düşünür olan Mevlâna, esas 
itibariyle tasavvufî düşüncenin kurucu atalarından sayılmaktadır. Bu ne-
denle de kendisi, yalnızca yaşadığı muhit itibariyle değil, genel olarak Müs-
lüman halkın din anlayışının şekillenmesinde öncü kabul edilen büyük bir 

6. Vitray Mayeroviç, Hz. Mevlâna ve İslam Tasavvufu, Çev. Mehmet Aydın, Konya Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Konya 2012, s. 12.
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sûfî’dir. Zira Anadolu İslam’ı denilen din algısı, bütünüyle olmasa da, büyük 
bir oranda sûfî eğilimden etkilenmiş, hatta daha gelişim basamaklarında 
bu algının etkisinde kalmıştır denilebilir.7

Tasavvuf ehlinin buluşup halleşmeleri kadar bu kültürün insanlara akta-
rılması ve tanıtılması için dergâhlar hizmet etmiş ve hicrî altıncı yüzyıldan 
sonra tarikatların oluşmaya başlaması tekkelerin adedi kadar fonksiyonla-
rını da çoğaltmıştır. Mevleviye tarikatına mahsus olan ve Mevlevihane diye 
isimlenen bu dergâhlar Konya’da başlayarak daha çok Osmanlı toprakların-
da mekân tutmuştur. Bağdat’tan Bingazi’ye, Mekke’den Mostar’a uzanan bu 
beldelerde faaliyet gösteren 99 Mevlevihane vardır.8 Başlangıçta tarikat Mev-
lana zamanında tam merkezileşmiş değildir. Konya’da bir ev vardı ama kü-
çük şehirlerde de tarikatın kolları mevcuttu. Mevlevî tarikatını usul ve düzene 
koyan Sultan Veled’dir. Babasının söz ve hareketlerine dayalı yeni kaideler, 
töreler tesis etmiş, Konya dışında tekke ve zaviyeler kurulmasını sağlamıştır.9

Mevlâna’nın Etkisi ve Katkı

Veli kendi gönlünün isteğini değil, toplumun ihtiyacı olan hizmeti işleyen 
kişidir. Mevlâna “Biz nerde şiir nerde der ve açıklar: “Biz memleketimizde 
yani Belh’te kalsaydık, medresede ders vermekle yetinecektik. Orada ders 
okutmak hizmet için yeterliydi.” Ama, Anadolu’da Mevlâna medresede ders 
vermekle yetinilemeyeceği görüşündedir. Medresenin dışında yapılacak 
büyük görevler vardır. Devlet görevleri, hatta halk uyandırılmaya, aydınlatıl-
maya muhtaçtır. 10 Mevlâna , toplumun ihtiyacına göre Anadolu’ya hizmette 
bulunmuş, etkisi ve katkısı çok olan velilerden birisidir. Aşağıda bu etkiler 
ve katkılar zikredilecektir. 

İnsanlar için kaçınılmaz ruhî bir ihtiyaç olan din duygusuna Mevlâna, 
insanı ilahi emaneti taşıyan üstün bir varlık olarak görmüş, hangi din ve 
mezhepte olursa olsun insanı sevmiş, bütün dinlere saygı göstermiştir. Bu 
yüzdendir ki, Mevlâna’nın tabutu arkasında yalnız Müslümanlar değil, o sı-
rada Konya’ da bulunan Hristiyanlar, Museviler de gözyaşı dökmüşlerdir. 

7. Namık Okumuş, Kişisel Sorumluluk Bağlamında Mevlâna Ve Ezelî Yazgı Düşüncesi.
e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi S 9(2013), s. 73-103.
8.Ahmet Haksever, Çorum’da Mevlevilik: Tarihi Süreci ve Son Temsilcileri, Tasavvuf İlmî
ve Akademik Araştırma Dergisi S. 8 (2007), s. 143-164.
9.Ahmet Kabaklı, Mevlâna, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2015, s. 72.
10. Sezai Karakoç, Mevlâna, Diriliş Yayınları, İstanbul, 2015, s.30.
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Mevlâna’nın bütün dinlere saygı göstermesi onun bütün dinleri bir, bütün 
dinleri eşit gördüğü anlamına değil, bütün dinlerin hakikatini bir görmekten 
bahsedilmektedir.

“Dinler arasındaki ihtilaf, ayrılık gidiş, tarzında, ibadet ediş şekillerinde-
dir. Yoksa yolun hakikatinde değildir.” demektedir. 

Hz. Mevlana, gösteriş için ibadet edenlerin ham sofuların, ruhtan ziyade 
şekle önem verenlerin imanlarını iman saymaz. Bir rubaisinde şöyle buyurur: 

“Medreseyle minare yıkılmadıkça, gösterişsiz olarak, hakikat yollarında 
yürüyen Hak âşıklarının halleri düzene girmez. Menfaat için yapılan ibadet 
ve taklite dayanan iman küfür sayılmadıkça gerçeği idrak edemeyenlerce 
küfür telakki edilen, hakikati arayan kişinin imanı da hakiki iman olarak 
kabul edilmedikçe, Allah’ın hiçbir kulu Müslüman olamaz.”11

Ona göre din, hakikate ulaşmak için bir vasıtadır. Mevlana’da “din” kav-
ramı, dinin kelime anlamıyla bir paralellik arz etmektedir. Ona göre “din”, 
sadakatle bağlanılan, kendisine düşkün olunan, kendisinin adet ve huy 
edinildiği bir olgudur. Bu durumda ona göre din, yaşanılan hayat tarzıdır. 

Yine, Mevlana’nın din anlayışında “aşk” önemli bir yer işgal eder. Onun 
gözünde “aşk dini” adını verdiği olgu, bütün dinlerden ayrıdır. Ona göre 
âşıkların dini de Allah’tır, mezhebi de. Mevlana’ya göre, dinin can alıcı odak 
noktası Allah’tır. Dinin temelinde Allah’a olan aşk görülmektedir. Mevlâna 
da tüm eserlerinde bunun üzerinde durur.12

İslam’ın inanç ve ibadet öğretilerine bağlılığı konusunda hiçbir kuşku 
bulunmayan Mevlana’nın diğer dinler ve mensuplarına yönelik düşünceleri 
ve bireysel ilişkileri, onun hayat anlayışında asla insanları mensup oldukları 
inançlarına bakarak ‘ötekileştirmek’ gibi bir tavra veya konumlandırmaya 
ödün vermediğini göstermektedir. Yunus’un kültürümüze kazandırmış ol-
duğu “Yaratılanı hoş gördük, Yaratan’dan ötürü” yaklaşımının Mevlana’da 
da en açık ve en derûnî anlatımlarla mevcut olduğunu görmek mümkündür. 
Zira onun dünyasında, belli bir inanca mensup olmaktan dolayı bir insanın 
hor görülmesi ve ‘ötekileştirilmesi’ bir tarafa, bir hayvanın bile yaptığı kötü 

11. Ahmet Ocak, “Bir Xııı. Yüzyıl Mutasavvıfı Ve Sûfisi Olarak Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, 
4.Milli Mevlâna Kongresi, 12-13 Aralık 1989, Konya, s. 139-146.
12. Mustafa Tekin, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Din Anlayışı. Tasavvuf İlmi ve Araştırma-
lar Dergisi, Ankara(2011),s. 269-278.
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bir eylemden dolayı kınanmasının doğru olmayacağına işaretler vardır.13

Ona göre peygamberler, aynı ilahî hakikatleri insanlara ulaştıran Hak 
âşıkları, Hak yolunun yolcuları ve fedakâr kılavuzlarıdır. Onlar arasında ay-
rım yapmak ve birbirleriyle yarıştırmak, müminler arasında çok sık rastla-
nan bir hastalıktır. Bu ayrım, inanç ile bağdaşmayan ve imanı kökünden 
kazıyan bir saplantıdır. Zira onlar adeta birbirlerine kenetlenmiş bir duvarın 
tuğlaları gibidir. Duvarın bir kısmının yıkılması diğer cenahın da yıkılmasının 
neticesi olacaktır.14

Mevlana’nın diliyle söyleyecek olursak o der ki: 

“Onun içindir ki, bizimle konuşup görüşenler, hep savaştadır; peygam-
berlerin birbirleriyle savaşıysa kimse duymamıştır; kimse işitmemiştir. Çün-
kü peygamberlerin ışığı güneştir; bizim duygu ışığımızsa kandildir, mumdur, 
istir.” Dolayısıyla ona göre, aynı kaynaktan beslenen ve aynı ışığın kandilleri 
olan peygamberlerin mesajları da birbirleriyle aynileşmek durumundadır.

O sadece kötüler hakkında değil, inkârcılara bile hor gözle bakılmamasını 
ister. Mesnevî’de, bir Yahudi’nin söylediği sözleri aktarırken sözlerini şöyle ta-
mamlar:  “O Yahudi bu çeşit söylenip duruyordu; nice Yahudi vardır ki sonu iyi 
olur. Hiçbir kâfire hor gözle bakmayın; Müslüman olarak ölmesi umulur çünkü. 
Ömrü nasıl bitecek? Ne haberin var ki ondan, bir uğurdan yüz çeviriyorsun.”

Başka bir bağlamda da Allah katında küfrün bile bir hikmetinin olduğuna 
şöyle işaret eder: “Ayıp, hiçbir şey bilmez yaratığa göre ayıptır; fakat her şeyi 
kabul eden Allah’a göre değil. Bize göre kâfirlik afettir ama Allah’a göre onda 
da bir hikmet var. Yüzlerce yaşayışa, üstünlüğe karşı birisinde, bir de ayıp 
olsa o, bitkinin sapına benzer. Terazide sapı da bitkiyle beraber tartarlar; çün-
kü her ikisi de bedenle can gibi bağdaşmıştır, birbirinden hoşlaşmadadır.”

Mevlânâ’nın bu azınlıklarla diyaloguna dair Eflakî’nin ‘Menâkıbü’l Ârifîn’ 
adlı eserinde birçok örnek zikredilmektedir. Aktarılan bu örneklerde gayri-
müslim din adamlarının pek çoğunun Mevlana’ya tâbi olarak onun inanç-
larını kabul ettikleri ve İslam’a girdikleri anlatılmaktadır.

13. Nurettin Topçu, İslam ve İnsan/Mevlana ve Tasavvuf, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
2016, s. 139
14.Osman Güner, Dünya Görüşüne Bir Katkı Olarak Mevlâna’da Öteki Olgusu, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi  Dergisi, Samsun, 2007,  s. 33-45.
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Mevlana, toplum fertleri arasında onların renkleri ve şekillerine baka-
rak bir ayrım yapılmasına karşıdır. O, insanların suretlerine değil, inanç-
larına, maksat ve düşüncelerine önem verir. “Hacca gidersen hac yoldaşı 
ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap. Onun rengine, şekline bakma. 
Azmine ve maksadına bak. Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı 
maksadı güdüyor, aynı senin rengindedir. Sen ona beyaz de. Suretle kalır-
san putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak...” sözleriyle Mevla-
na toplumla bütünleşmenin yolunu göstermiş, ölümsüz bir değer ölçüsünü 
insanlara bildirmiştir.15

Mevlana’nın savunduğu değerlerin başında hoşgörü gelir. Her şeyden 
önce Mevlana’nın hoşgörüsü İslam dininin getirdiği prensip ilke ve uygu-
lamalardan hareketle şekillenen, din dışı olmayan bir hoşgörü felsefesidir. 
Bu yönüyle Mevlana, dinin statik olan kalıp yönünü değil, özünü tanıtan 
ve ön plana çıkaran bir düşünürdür. Günümüzde örneklerine rastladığımız 
dini anlayıştan soyutlanmış bir Mevlana hoşgörüsünün Mevlana’nın asırlar 
ötesinden günümüze ulaşan evrensel mesajıyla bir örtüşmemektedir.16

Toplumun bütün fertlerini sevgiyle kucaklayarak onları doğruya yönelt-
meye çalışmayı görev bilen Mevlana, onların iyilikle, güzellikle, gönüllerine 
girilerek aydınlatılmalarını arzular. “Benim kavga ile işim yok.”, “Gönüllere 
girmeye yol bul... Kimya elinde, bu sıfatla düşmanları kendine dost yap.” 
Düşman bile olsa yine ihsan iyidir. Çünkü ihsan yüzünden düşman da insa-
na dost olur. Dost olmasa bile hiç olmazsa kini azalır.” tavsiyelerinde bulu-
narak bu konuda izlenebilecek irşat usulünü gösterir.17

Öteki kılma çabalarının egemen olmaya yüz tuttuğu çağımız dünyasın-
da, Mevlana’nın barış ve hoşgörü eksenli yaklaşımlarına ne denli muhtaç 
olduğumuz son derece açıktır. Bir mozaiğin farklı tonları gibi görmek duru-
munda olduğumuz çeşitli inanç guruplarının sorunsuz bir şekilde yaşam-
larını sürdürebilmeleri, her şeyden önce barış ve huzurun sağlanmasına 
katkıda bulunacak kültür ve düşüncelerin egemen olmasına bağlıdır. Onun 

15. Erhan Yetik, Mevlâna’nın Dünya Görüşü ve Topluma Bakışı, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  S.6, Samsun 1992, , s.101-108.
16. Necdet Durak, Bir Türk Düşünürü Olarak Mevlana’nın Evrensel Barış Ve Hoşgörüye 
Olan Katkısı, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs- 
1 Haziran 2007,  Isparta, s.133-141.
17. Erhan Yetik, Mevlâna’nın Dünya Görüşü ve Topluma Bakışı, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.6, Samsun 1992, s.101-108.
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birleştirmeye vurgu yapan insan algısına, temel insanî erdemleri algılayı-
şına, kendi deyimiyle tene değil de gönüle ve öze, zahire değil de batına 
kıymet verilmesine bağlıdır.18

Her şeyden önce Mevlana Türk-İslam dünyasının en sıkıntılı, bunalımlı 
yıllarında yeis içerisinde kalan insanlara umut vermek, onları içinde bulun-
dukları karamsarlıktan kurtarmak için çalışmalarda bulunmuştur. Mevlana, 
böyle bir ortamda en çok ihtiyaç duyulan şeyi, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü 
İslam dininin getirdiği evrensel bakış açısı altında sunmuştur.19

Toplumu ayakta tutan en önemli bir unsur olarak birlik ve beraberliğin, 
toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin gerekliliğini belirten Mevlana bu 
kanaatini; ‘’Suyu başa döksen baş yarılmaz. Ama toprağa suyu katıp balçık 
yapsan da kurumuş balçığı başa atsan baş yardır.” diyerek açıklar. Keza, 
‘Topluluktan bir an bile ayrılmak bil ki şeytanın hilesinden ibarettir.”, ‘’Top-
luluğa dost ol. Hatta bir dost bulamazsan put yapan Amad gibi taştan bir 
dost yont onu sev.” sözleriyle de bu görüşünü teyit eder.20

Toplumun, cemaatin ya da topluluğun bir arada bulunması ve süreklili-
ğinin sağlanmasındaki temel faktör, anlam ve değerlerdir. Mevlâna’ya göre, 
görünüşte kuru bir birliktelik ya da kalabalık “toplumu tanımlayamaz. Esas 
olan, o topluluğun etrafında birleştiği anlamdır: “Topluluk suret bakımından 
olursa beyhudedir. Kendine gel de Tanrı’dan mânâ topluluğu iste. Topluluk 
bedenlerin çokluğundan meydana gelmez. Cismi de isim gibi yel üstünde 
durur bir şey bil.” Bu bağlamda, insanlar arasındaki sahte sıfatlar, yanlış 
isimlendirme ve kavramlaştırmalar, Ona göre mukallitlikten öte gitmezler. 
Ancak mânâya ulaştıktan sonra, ihtilaflar yok olur ve birlik gerçekleşir.21

Ayrıca Mevlana’nın Şems ile buluştuğu sıralarda, devamlı Şems ile il-
gilenip halkla bir müddet ilişkisini kesmesi, bildiğimiz gibi halkı galeyana 
getirmişti. Şems’in ortadan kaybolmasıyla halk, tekrar eski haline dönmüş-

18. Nurettin Topçu, İslam ve İnsan/Mevlâna ve Tasavvuf, Dergâh Yayınları, İstanbul,
2016, s.131
19.Necdet Durak, Bir Türk Düşünürü Olarak Mevlana’nın Evrensel Barış Ve Hoşgörüye
Olan Katkısı, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-
1 Haziran 2007,  Isparta, s.133-141.
20. Erhan Yetik, Mevlâna’nın Dünya Görüşü ve Topluma Bakışı, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.6, Samsun 1992, , s.101-108.
21.Namık Okumuş, Kişisel Sorumluluk Bağlamında Mevlâna Ve Ezelî Yazgı Düşüncesi.
e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi S 9, Rize, 2013, s. 73-103.
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tü. Şems’in ortadan kaybolmasının sebeplerinden biri de, halkın bu galeya-
nıdır. Bu olaya dikkatlerimizi yoğunlaştırdığınızda, halkın Mevlana’dan çok 
şeyler beklediği, devamlı onun mesajına kulak verdiği anlaşılır. O halde, 
hangi seviyede olursa olsun halkın, kurtuluş yolunu Mevlana’nın gösterece-
ğine inandığını ve ona kulak verdiğini söyleyebiliriz.22

Mevlana toplumlar için bir yıkım olan savaş konusunda, insanların bu 
mücadelesini çocukça bir tutum olarak değerlendirir ve onun önlenmesi 
için çaba gösterilmesi gerektiğini Mesnevi’nin başka bir yerinde şöyle an-
latmaktadır: 

“Halkın savaşı da, çocukların savaşı gibidir. Tamamıyla manasız, esas-
sız ve bir sopa, mademki savaş ve kavga aletidir; ey kör, o sopayı kır, param-
parça et! Ben iyiyle, kötüyle kavga edemem; kavga ile işin yok! Savaşmak 
şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte.”23

Görüldüğü gibi Mevlana barış kavramına savaşı anımsattığı için çekine-
rek bakmaktadır. Yaşadığı asırlar itibariyle pek çok savaşın toplumlar ve in-
sanlar üzerinde bıraktığı etkileri iyi bilen Mevlana bunun yarattığı tahriplerin 
önüne geçmek için sevgiyi ve hoşgörüyü esas alan bir öğretiyi inşa etmiştir. 

Yönetici kesimle yakın temas halindeydi. Sohbetleriyle onları irşat edi-
yor, uyarıyor, sözünü esirgemeden doğru yolu gösteriyordu. Halkın ezilen ke-
siminden sorumlu olduklarını söyleyerek onları insaf ve adalete, merhamet 
ve ikrama, yardıma davet ediyordu. 

Mevlana, insanların maddi olgulara, makam ve mevkilere yönelik olan 
düşkünlüğünü de onu felaketlere sürükleyebileceğine işaret ederek bu 
tür duyguların insanı sevgi ve hoşgörü ikliminden uzaklaştıracağına işaret 
eder. Bu hakikati şöyle ifade etmektedir: 

“Ey oğul! Bağı çöz, azat ol. Ne zamana kadar gümüş, altın esiri olacaksın? 
Zincire bağlanan nasıl olur da neşelenir? Hapiste esir olan nasıl hürlük eder? “

Öteden beri toplumumuzun entelektüel dünyasında, sufilerin eline 
tesbih alıp köşelerine çekildikleri iddiası oldukça yaygındır. Ancak sufinin 

22. Mustafa, Tekin, Mevlana Celaleddin Rumi’nin Din Anlayışı, Tasavvuf İlmi ve Araştır-
malar Dergisi, Ankara 2011, s. 269-278.
23. Necdet Durak, Bir Türk Düşünürü Olarak Mevlana’nın Evrensel Barış Ve Hoşgörüye 
Olan Katkısı, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs- 
1 Haziran 2007,  Isparta, s.133-141.
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manevi eğitimde geçirdiği merhaleler dikkate alındığında, tasavvufi eğitim 
uygulamalarının toplum dışında kalınarak yapılmadığını görülür. Mesela 
sufilerden sürekli merhametli olması beklenir. Sûfi de, merhameti toplum 
içinde yaşayarak gerçekleştirir.24

Mevlana’ya göre insan; toplum içinde yaşamak, insanlardan kopma-
mak, topluma hizmet etmek, toplumun menfaatini gözetmek, insanlar ara-
sında surete dayalı bir ayrım yapmamak, toplum fertlerini sevgi ile kucakla-
mak ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayıp korumak gibi temel ilkelere sahip 
çıkarak bunları yaşatmaya gayret göstermelidir.25

Hz. Mevlana’ya gelince, kendisi bizzat sosyal hayata katılarak şu tür top-
lumsal faaliyetlerde bulunmuştur:

Medresede ders veren bir müderris olarak o, toplumun  örgün eğitimi-
ne katkıda bulunmuştur. Devlet adamlarına bir tür danışmanlık yaparak, 
onları ülkede yaşayan insanlar lehine onlara yapıcı, diriltici tavsiyede bu-
lunmuş, çözüm yolları göstermiştir. Halktan herkesin geldiği umumi toplan-
tılara katılmış, onları teselli etmiş, bilgilendirmiş, onların irfan seviyelerinin 
yükselmesine yardımcı olmuştur. Moğolların, Tokat ve Amasya saraylarına, 
oğlu Sultan Veled ile mektup göndererek, onların Anadolu halkı üzerinde-
ki zulmünü hafifletmiş, hatta onların bir kısmının İslamlaşmasına vesile 
olmuştur. Hastaları, yetimleri, fakirleri ziyaret etmiş, onlara yardımlarda 
bulunmuş, psikolojik hayat desteği ile onların kırılan kalpleri ve ümitleri-
ni diriltmiştir. İstanbul’daki papazlarla mektuplaşarak ve Konya’daki Kırk 
Kilise keşişleriyle sohbet ederek, onları İslam’a tebliğ etmiş, bir kısmının 
İslamlaşmasına vesile olmuştur. Sokaktaki çocuklarla şakalaşmış, hayvan-
lara merhamet sunmuş, toplumun maddi ve manevi kalkınması için dualar 
etmiş, kötülere nasihat etmiştir, bütün bu topluma yönelik faaliyetlerinin 
içinde kalarak, Allah’a kulluğunu sürdürmüş, insanları birleştirmiş, gönülle-
ri birbirine yakınlaştırmıştır.

Moğol istilasının bütün Anadolu’yu yakıp kavurduğu, insanlar ağır vergi yüküy-
le çok ezildiği ve bunun çeşitli şekillerde çok ağır faturaları ödenmeye başlandığı 
bir dönemde, fuhuş ve zinanın yaygınlaşmıştı. Geç evlilik ahlaki çöküntüye neden 

24. Ethem Cebecioğlu, Mevlâna Üzerine Bazı Notlar, Büyük Selçuklu Kültür ve Eğitim
Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, s. 101.
25. Nurettin Topçu, İslam ve İnsan/Mevlâna ve Tasavvuf,  age.138.
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olmuş ve herkes bu durumdan şikayetçi bir duruma gelmiştir. Mevlâna, o dönem-
de Sultan Alâeddin Keykubad’ın çok yakın akrabası vezir Muiddin Pervane ve 
hanımı Gömeç Hatun veya diğer adıyla Gürcü Hatun’dan bir istekte bulunarak, 
evlenemeyen kişiler için Çeyiz Vakfı kurmalarını istemiş, her sene toplanan bu 
paralarla yoksul erkek ve kızlar evlendirilerek Anadolu’da çöken sosyal denge 
tekrar sağlanmıştır. Gömeç Hatun’un kurduğu vakıf 1920’ye kadar devam etmiş, 
1980’de tekrar kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.26

Çile anlayışında dahi insanlardan kopmayı değil, onlara hizmeti telkin 
eden Mevlana, insanların bir köşeye çekilmelerine, toplumdan ayrılmaları-
na karşıdır. Bir aile ortamında dünyaya gelen insanoğlu hayatını bir toplum 
içinde sürdürebilir. Nitekim “Azizim halvette oturma. Ahmet’in dininde ra-
hiplik iyi değildir. Peygamber rahipliği nehyetti. Kötü huyluların zahmetini 
çekip sabretmek, bulut gibi halka menfaatli olmak gerek...”27

Bürokrat, yönetici, fakir, zengin hemen her kesimle iç içeydi. O toplumun 
her kesimi ile büyük küçük, tüccar, doğrudan tanıyordu. Yani ilim adamı so-
rumluluğunun bilincindeydi. Topluma rağmen değil, toplum için yaşıyordu. 
Mevlâna’nın sosyal bir köprü olarak, fakirle zengini, yönetici ile yönetileni, 
alt ile üstü buluşturduğu söylenebilir.28

Mevlana toplumun her kesiminden insanlarla ilişkileri olan biri olmakla bir-
likte daha çok halkla iç içe olmuş, sade bir yaşayışı tercih etmiş, toplum birey-
leri ile olan ilişkilerinde kavgadan uzak kalmış, sevgiden ve dostluktan yana 
olmuştur. Sık sık somut örneklere başvurması da bu prensibe uymasının sonu-
cudur. Bunun yanı sıra o, bazı şeyleri halka açıklamak istememekte ve “...Bu 
türlü sırlar halka nasıl söylenebilir? Kalem buraya geldi ucu kırıldı.” demektedir. 

Mevlana eserlerinde eğitime önemli bir yer verir. Huyların güzelleşmesi-
nin yolu eğitimden geçer. Eğitim, insanda bulunan güzel vasıfları ve huyları 
ortaya çıkarıp, geliştirmemize yarar. Hatta eğitimde kötü huyları güzel huy 
haline getirebilir ve insana yeni yeni güzel huylar kazandırabiliriz. Mevlâna 
bu hususu ağaçlara yaptığı aşı örneğiyle anlatır: 

‘’Güzel bir ağaç dalı, kötü ağacın tabiatını da güzelleştirir.’’

26. Ethem Cebecioğlu, Mevlâna Üzerine Bazı Notlar, age. 104,124
27. Erhan Yetik, Mevlâna’nın Dünya Görüşü ve Topluma Bakışı, Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  S.6, Samsun 1992, , s.101-108.
28. Ethem Cebecioğlu, Mevlâna Üzerine Bazı Notlar, age. 141
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Prof. Bilgiseven’in de dediği gibi Mevlâna’nın öne sürdüğü terbiye siste-
mi, fertleri o şekilde sosyalleştirir ki bu sosyalleşme ferdin, cemiyetle aynı-
laşması neticesinde ortaya çıkan fertler üstü bütünlük (tevhid) realitesinin 
idrakine dayanır.29

Tasavvuf kültürü sadece dinî hayatın derunî boyutuyla sınırlı kalmamış-
tır. Dergâh terbiyesinin temel hedefi insan-ı kâmil yetiştirmektir. Ancak bu 
insanı inşa edebilmek ve topluma sunabilmek için birçok yardımcı unsura 
başvurmak gerekmektedir. Güzel sanatlar bunların başında yer almaktadır. 

Bizim medeniyetimizde güzel sanatlar denince dergâhlar akla gelir. Şiir 
dünyamızın önderleri derviş olduğu gibi musikî dünyamızın yıldızları da der-
viştir. Şüphesiz bu konuda en önde olan tarikat da Mevlevîliktir.30 Mevlevî-
lik, büyük halk kitlesinin kalbî/ahlakî terbiyesine yön verdiği gibi, şiir ve mu-
sikî başta olmak üzere güzel sanatlara kabiliyeti olanlara imkân hazırlamış, 
felsefe ve tefekkür dünyasına ışık tutmuştur. 31

Mevlevîhaneler felsefî, entelektüel tecessüsleri de tatmin etmiştir. Mes-
nevî’de var olan derin “hikmet” dili, Divan’da terennüm edilen coşkun şiir dili 
milyonlarca insanın arayışlarına kapı açmış, iç aydınlanmalarına sebep olmuştur. 
Yedi asırdan beri bu eserlerin gündemden hiç düşmemesi, çok farklı kültürlere 
sahip insanların dönüp  tekrar dergaha gelmelerinin temel sebebi, “derde deva” 
olmasındandır. Eksiklerimizi -kırmadan dökmeden- bize hatırlatmaktadır.32

Mevlevîhanelerde verilen tasavvufî eğitimin bir parçası da dervişin ka-
biliyeti olduğu alanda yetiştirilmesidir. 1001 günlük çilesini tamamlamaya 
çalışan dervişlerin bir kısmı musikî ve hatla, bir kısmı marangozluk, saatçi-
lik gibi mesleklerde de yetiştirilmiştir. 

Kara33, Mevlevîlik hakkında şöyle demektedir: 

“Mevlevîlik olmasaydı, dilimizdeki nezâket, şiirimizdeki zarâfet, musikî-

15. İsmail Yakıt, Batı Düşüncesi ve Mevlana, Ötüken Yayınları, Ankara 1993,  s. 144- 145
16.Ahmet Haksever, Çorum’da Mevlevilik: Tarihi Süreci ve Son Temsilcileri, Tasavvuf İlmî 
ve Akademik Araştırma Dergisi, S.19, Çorum 2007, s. 143-164.
17.Mustafa Kara, Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik, Uludağ Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi 1(15), Bursa 2006, s. 1-22.
18. Ahmet Haksever, Çorum’da Mevlevilik: Tarihi Süreci ve Son Temsilcileri, Tasavvuf İlmî 
ve Akademik Araştırma Dergisi, S.19, Çorum 2007, s. 143-164.
19.Mustafa Kara, Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik, Uludağ Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi 1(15), Bursa 2006, s. 1-22.
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mizdeki haşmet, gönüllerimizdeki muhabbet böyle olmayacaktı.”

Mevlânâ ve Mevlevîlik denilince akla gelen bir başka konu insan psi-
kolojisi ve toplum hayatı üzerindeki tesiri malum olan mûsıkî ve semâ‘dır. 
Topçu34semâ’yı şu şekilde tanımlamaktadır:

Ruhla beden arasındaki münasebetin mahsulüdür.  Allah’la karşı karşıya 
kalan müminin rüku ve secde hareketleri de aynı kanuna uyarak aynı şekilde 
meydana gelen vecd ruh kuvvetinin vücudu kımıldatmasından başka bir şey 
değildir. Ruhun Allah’a doğru yönelişini, vücudun kendisine yoldaş yapmasıdır.

Mevlana öğretim faaliyetlerinin yanında manevi eğiticilik görevini de 
sürdüren büyük sufi, zikir meclisleri kurar, insanları yüce Allah’a davet eder-
di. Mevlana, üç yönlü bir eğitim öğretim faaliyeti sürdürmekteydi: Medrese-
de din ilimleri öğreticiliği, müritleri manen geliştirmek için zikir halkaları ve 
cami kürsülerinden halka yaptığı vaazlar.  Bugün de, onun öğretisiyle pek 
çok kişi İslam’a girmektedir.35

Mevlevihane’nin vakıflarından elde edilen hasılatın hücrenişin, fukara 
dervişan ve züvvârın gıda ihtiyacı için harcandığı belirtilmektedir.36 Mevlevi-
hane’nin, şehrin kültür ve sanat hayatında da önemli bir yere sahip olduğu 
görülmektedir. Mevlevî terbiyesiyle kendini tanıyanlar zamanla kendisiy-
le barışık hale gelmekte böyle bir ruh zenginliğine kavuşanlar ise bunun 
“zekâtını insanoğluna aşk ve şevkle hizmet ederek ödemektedirler. Derviş 
grupları en küçük köylere bile gruplar halinde gidiyorlardı. Halka yardım 
ederlerdi, onlara sema yaparlardı. Onların sayesinde fakirler sefaletlerini 
unuturdu. Mesnevi öğreterek dersler verirlerdi.37

     Mevlevihaneler, fakir ve yolcular için de sosyal işlevler yerine getirmiş-
lerdir. Çorum Şer’iye Sicil Defteri’nde Mevleviye tarikatının zikir meclisi olan 
sema ise başlı başına bir konudur. Sema esnasında okunan ayin-i şeriflerin 
güftesi makamlarla bestelenmiş ve ortaya çıkan bu şaheserlerin, özenle 
hazırlanmış kıyafetlere bürünmüş semazenler eşliğinde okunması izleyen-

20. Nurettin Topçu, İslam ve İnsan/Mevlâna ve Tasavvuf, age. 130.
21. Ethem Cebecioğlu, Mevlâna Üzerine Bazı Notlar, age.149.
22.Şer’i mahkemelerde resmî statü taşıyan kayıtların tutulduğu defterlere ‚şer’iye sicili 
denilmektedir. Şer’iye sicillerine ‚kadı defterleri, mahkeme defterleri‚ zabıt defterleri de 
denilmekteydi. (www.islamansiklopedisi.info/)
23. Vitray Mayeroviç, Hz. Mevlâna ve İslam Tasavvufu, age. 37.
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leri başka âlemlere taşımış, göz ve kulak yoluyla gönüllere aşk aşılamıştır.38

Şimdi, Mevlana’nın mesajının onca büyük mutasavvıflarınkini aşarak asır-
lar sonra, Müslim gayri Müslim geniş kitleleri nasıl etkileyebildiğine gelince, 
bunu bugünkü anladığımız Batı hümanizmi ile açıklayamayız.  Bu meselede 
görülür ki, “Ayağının tozu” olmakla iftihar ettiği peygamberinin ve “ölünceye 
kadar kölesi” olmaya ahdettiği kitabının sözleri vardır.  Bir defa, Mevlana’nın, 
harikulade coşkun süfiyane sembolizmi ve asıl olarak onun tasavvufta var-
dığı noktanın büyük rolü o1duğu söylenebilir. O bütün bu safhaları geçerek 
insan olabilmenin sırrına ermişti. Onun için insanlar onu kolay anladılar.39

SONUÇ

Mevlâna, İslam kültürüne, dini düşüncenin gelişimine ve döneminden 
itibaren halk eğitimindeki derin etkileri sebebiyle İslam toplumuna unu-
tulmaz hizmetler sunmuş, hatta sevgi ve hoşgörü temelli verdiği evrensel 
mesajla da insanlığa mal olmuş bir şahsiyettir. Dünyamızı ve hatta ülkemizi 
kuşatan, aynı inanç ve kültüre mensup insanlarımızı birbirine düşman eden 
eylemlerin temelinde, biraz da asırlar boyu bu hoşgörü ve sevginin odağına 
oturmuş bulunan Mevlana düşüncesinden yoksunluk yatmaktadır.

Mevlâna, aynı zamanda milli birliğimizin manevi mimarlarından biridir. 
Anadolu insanı; bugünkü birlik ve beraberliğini Mevlana ve Yunus Emre gibi 
mana erlerine borçludur. İslam dünyası Haçlı ve Moğol istilası altındayken 
‘’Yetmiş iki milleti bir sayan’’ Mevlâna’lar ve ‘’Yaratılanı, Yaradan’dan hoş gö-
ren” Yunus’lar sayesinde Anadolu’da bir barış ve sevgi iklimi yeşerebilmiştir.

Batı taklitçiliğinin bir moda haline geldiği devirde kültürümüzün çıkış 
noktası Mevlana olmalıdır. Onda İslam dininin gerçek ve içten anlayışını ve 
Müslüman Türk dünyasının bütün ruhunu buluruz.

İslam’ın güler yüzü ve hoşgörüsünü temsili, Anadolu ve İslam dünyasın-
da dini anlayışın oluşumunda önemli bir ses olan Mevlâna’dan bir nefes: 
‘’Güzel söyle de halk yüzyıllar boyunca okusun. Allah’ın dokuduğu kumaş 
ne yıpranır ne eskir.’’

24. Mustafa Kara, Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik, Uludağ Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi 1(15), Bursa 2006, s. 1-22.
25.Ahmet Ocak, “Bir Xııı. Yüzyıl Mutasavvıfı Ve Sûfisi Olarak Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, 
4.Milli Mevlâna Kongresi, 12-13 Aralık 1989, Konya, s. 139-146.
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Ercan AKTAN:

Banu Göçmez’e değerli sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. (Kısa bir 
değerlendirme). Sıradaki tebliğcimiz Azizabübü BİLALİDİN KIZI. Kendisi Oş 
Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunudur. Tebliğ konusu ise; “Din 
Anlayışlarını Belirleyen Kurumlar Olarak Medreseler” Sözü kendisine bırakı-
yorum. Süreniz 12 dakikadır. Buyurun Sayın Bilalidin Kızı.



“DİN ANLAYIŞLARINI BELİRLEYEN KURUMLAR OLARAK 
MEDRESELER”

AZİZABUBU BİLALİDİN KIZI

(Oş Devlet Üniversitesi 2016 Mezunu, azizabubu@gmail.com)

Özet

Bu makalede İslam tarihinin belli bir dönemde eğitim ve öğretim mer-
kezi olan Medreseler ele alınmıştır. Çalışmamızda İslamda kurulan medre-
selerin genel tarihi, Osmanlı ve Nizamiye medreselerin eğitim ve öğretim 
özellikleri ele alınmıştır. Bu  çalışmayı  yapmamızdaki  amaç  Nizamiye ve 
Osmanlı  Medreselerini  tanımak, bünyesinde  ne  tür  derslerin  verildiğini  
ortaya  koymak,  bu  medreselerin amacının  neler  olduğunu  ortaya  çı-
karmaktır.  Ayrıca  Selçukluların Müslüman olduktan sonra geliştirdikleri 
eğitim-öğretim faaliyetlerini yakından tanımaktır. eğitim-öğretim  tarihinde  
önemli  bir  yere  sahip  olan  fakat  hakkında  yeterince çalışma  yapılma-
dığına  inandığımız  Nizamiye  Medreselerindeki  eğitim-öğretim uygulama-
larını  ve  medreselerin  görevlerini  bulmaya  çalışmaktır.  Nizamiye Med-
reseleri  Türk  Eğitim  Tarihinde  önemli  bir  yere  sahip  olmasına  rağmen 
hakkında  yeterli  kaynak  olmaması  nedeniyle  bu  çalışmanın  literatürde  
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belirli bir  boşluğu  dolduracak  olması  göz  önüne  alındığında  çalışmamız  
bu  konuda önem  arz  etmektedir.

Anahtar Kelimeler. Medrese, Nizamiye Medresesi, Selçuklular, Osmanlı 
Medreseleri.

Medresenin Tanımı

Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eği-
tim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders (d-r-s) kökün-
den gelir.1 Medreselerde ders verenlere “müderris”, onların yardımcılarına 
“muid”, okuyanlara “danışmend”, “softa” veya “talebe” adı verilir.2

Arapça  “Derâse”  kökünden gelen medrese kelimesi;  talebenin ders alıp 
ilim öğrendiği yer manasına gelir. İslâm ilimlerinin ve fen bilgilerinin öğretildiği 
yüksek öğrenim müessesesidir. Umumî olarak sıbyan mektebinin (ilkokulun) 
üstünde eğitimöğretim yapan orta ve yüksek tahsil müesseselerine medre-
se denilmiştir (Baltacı, 2005). Medrese,  eğitim-öğretim faaliyetlerine tahsis 
edilen ve bu amaçla gerekli unsurların sağlandığı belirli mekânlara verilen 
özel bir anlamı ifade etmektedir.  İslâm Eğitim Tarihi’nde ilk medresenin ne-
rede,  ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıktığına dair kesin bir bilgiye sahip 
değiliz.  Fakat medreselerin esas ortaya çıkış yerinin IX.  yy. sonlarına doğru 
Horasan ve Türkistan bölgelerinin olduğu bilinmektedir.3 

Müslümanlığın tarihini bir bakıma eğitim-öğretim faaliyeti olarak gör-
mek ve değerlendirmek mümlkündür. İlk vahiy olayından itibaren İslam ta-
rihini,  öğrenme-öğretme ilişkilerinin bir akışı saymalıdır. 

Eğitim İslamda bir zorunluluktur. Hz. Peygamher bir hadisinde; “İlim tahsi-
li her müslüman için bir görevdir” buyurmuş, bir başka hadisinde ise; “Beşik-
ten mezara kadar ilmi arayınız” tavsiyesinde bulunmuştur. Müslüman İspan-
ya’nın medresderinin kapılarında ise şu levha yer almıştır: “Dünya yalnızca 
dört sütun üzerinde durur: Alimlerin ilmi, büyüklerin adaleti, doğruların duası 
ve yiğitlerin kahramanlığı”. İslam ülkelerinde eğitim, küçük yaşlardan itibaren 

26. İslam Anslopedisi, c..18, 323.
2. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi IV, Yard. Doç. Dr. Selahittin PARLA-
DIR, T.C., Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları, 0907-BY 87-009-025
3. İnternational Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/
JASSS2430 Number: 27 , p. 457-469, Autumn I 2014,  Yrd. Doç. Dr. Türker GÖKTÜRK,
Nizamiye Medreselerinin Eğitim - Öğretimdeki Rolü, Kiev Dragomanov Ulusal Pedagoji Üni-
versitesi – Kiev/UKRAYNA, Yrd. Doç. Dr. İsa DAĞ, Qafqaz Üniversitesi - Bakü/AZERBAYCAN

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap%C3%A7a
https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCderris
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önce aile içerisinde, sonra küttablar (temel eğitim kurumları) da, camilerde, 
medreselerde ve araştırma merkezlerinde, veriliyordu. Bu eğitim erkek ço-
cuklarını olduğu kadar, kız çocuklarını ve yetişkinleride içine alıyordu.4

Hz. Peygamiber gayet net oarak kendisinin bir “öğretmen olarak ve 
insanda üstün değerlerin gerçekleşmesini sağlamak üzere gönderildiğini 
helirtmiştir. İslam kü1türü içinde okuma, yazına,  ikarem,  öğretim, öğret-
men, düşünme, duyu1ar, akıl, yaıkin, zan, iman . vıb. terimler çerçevesinde 
tutarlı bir psikoloji ve buna dayalı bir eğitim aıılaışıl ortaya konulmuştur. 
Diğer yandan yine bu dervre öğrenci, öğrettmen, okul, dersler ve metot... 
gibi unsur1arın belirginleştiği ve farklılaştığı bir eğitim organizasyonu ger-
çekleştirilmiş olması bakımından da dikkati çeker.5

1. Medreselerin Genel Tarihi

İslam  dünyasında  din  ilimleri  başlangıçta  camide6  ortaya  çıkmış, 
eğitimli  bir  hatibin  etrafında  oluşturulan  düzenli  halkalar  şeklinde  baş-
lamıştır. Büyük  Selçuklu  Devleti  döneminde  fıkhın  öğretilmesi  yarı  pro-
fesyonel  hale gelmiş  ve  medrese  eğitimine  geçilmiştir.  Dönemin  akade-
mik  kurumları  olan medreselerde  öncelikle  dini  ilimlere  odaklanılmıştır.  
Halkın,  fıkıh  ve  itikat konularında  bilgi  aldığı  ulema;  Arapça  dilbilgisi,  
Kuran,  Hadis  ve  diğer  dini ilimlerin yanında İslam’a uygun davranışları 
ve güzel ahlakı öğütlemiştir. Bağdat Nizamiye  Medresesi’nden  sonra  Ho-
rasan’ın  birçok  bölgesinde  vakıf  yoluyla medreseler  inşa  edilmiş  ve  
bunlar  çoğunlukla  Şafi  mezhebine  göre  eğitim vermiştir. Selçuklu veziri 
Nizamülmülk’ün (ö. 1092) adının verilmesinin bir örnek oluşturmasının  ar-
dından  dini  bir  amel  işlemek  ve  dini  ilimlerin  geliştirilmesini sağlamak  
isteyen  devlet  adamları  bir  vakfiye  yoluyla  mülk  vakfederek medreseler  
inşa  ettirmişlerdir. 

Medreseler devlete bağlı olmadıklarından özel şahıslar tarafından yaptı-
rılır, masrafları yine bu  kişiler  tarafından  karşılanırdı. Bu kişiler de genelde 
devlet adamları olurdu. Bu sebeple medresele kendi isimlerini verirlerdi. 

4. Ankara Üniversitesi İlahiyat Dergisi, Chikh BOUAMRANE, İslam Tarihinde Eğitğm-Öğre-
tim Kurumları, c. XXX
5. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yard. Doç. Selahittin PARLADIR, Medrese Hakkında pedogo-
jik bilgi, T.C. Dokuz Eylül Üniversite Yayınları
6. Ankara Üniversitesi İlahiyat Dergisi, Chikh BOUAMRANE, İslam Tarihinde Eğitğm-Öğre-
tim Kurumları, c. XXX
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Bazı medreseler de bulundukları şehrin adını alırlardı. Medreselerin gider-
leri ise bunun için kuruluş vakıfları tarafından karşılarınırdı.7

Selçuklularda ilk medrese Tuğrul bey tarafından 1040 yılında Nişa-
bur’da kurulmuştur. İslamın ilk devirlerinde medrese teşkilatıyoktu. Oku-
nan sadece Kur’an olduğu için, okumak ve öğrenmek cami ve mescitlerde 
yapılırdı. Bilime ve dinin yaygınlaşmasına verilen önem kısa sürede med-
reselerin yayılmasına ve niteliğinin artmasına neden olmuştur. Medrese-
lerin devlet eliyle kurulup, eğitimin parasız olması, eğitim uygulamalarının 
ve medrese teşkilatının en ince ayrıntılara kadar düşünülüp uygulamalar 
yapılmasıbu dönemlere rastlar.8 

Medreseler, Selçuklular’la zirve yapar. En kapsamlı, çok yönlü medre-
seleri Büyük Selçuklular açmıştır. En büyük Nizamiye Medresesi, Selçuklu 
veziri Nizamülmülk tarafından Bağdat’a kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin devrinde ilk medrese Orhan Bey zamanında 1330 
yılında Orhan Gazi Medresesi adıyla İznik›te kurulmuştur. Daha sonra Os-
manlı Devleti›nin sınırları genişlemesiyle beraber Bursa ve Edirne başta ol-
mak üzere pek çok şehirde medreseler açıldı. İstanbul›un fethinden sonra 
üst seviyedeki eğitim kurumları başkentte yoğunlaştı.

1331-1451 yılları arasında 82 adet medrese kurulmuştur.

1463-1471 yılları arasında  kurulalara  Fatih medreseleri denilir.

1550-1557 yılları arasında kurulanlara Süleymaniye medreseleri denir. 
Osmanlı Devleti’nin ilk tıp okulu Darültıp Süleymaniye medreselerinde yer 
almıştır. Tıbbi bilgilerin uygulamalarının yapıldığı Darüşşifa ve diğer bazı bö-
lümler olan Darülakakir (Eczane), Darüzziyafe, Tabhane ve İmarethane ilk 
kez Süleymaniye medreselerinde yer almıştır. 

Kısacası Eğitim kurumları olarak medreseler İslam Dünyasında asırlardır 
devam etmektedir. Ashab-ı  Suffe’nin  Mescid-i  Nebevi’deki  ders  halkasın-

7. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic, İnci Yelda ŞAFAKCI,  XIX.Yüzyılda Buhara Medreseleri, 2014.yıl, Ankara-
iTürkiye; Zehra ODABAŞI, Karatay Medresesinin Biçimlendirme ve Mimari Anlam Boyutu,
USAD, Güz 2016; (5): 253-270 /ISSN: 2548-0154
8. Büyük İslam Tarihi, 1989, C:14, 81; Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yücel GELİŞLİ, On
Dokuzuncu Yüzyılda (OsmanlıDevleti’nin), Bağdat ve Yemen Vilayetlerinde Medreselerin
Açılma Gerekçelerine İlişkin İki Belge, Cilt 25, Sayı2 (2005) 83-113

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Fdat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Devleti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orhan_Bey
https://tr.wikipedia.org/wiki/Orhan_Gazi_Medresesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0znik
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dan  başlayıp,  Bağdat Nizamiye medreselerine oradan da günümüze uzanan 
bir süreklilik içinde.. İslam Tarihi  boyunca  bugünkü Arap  yarımadası,  İran,  
Irak,  Hind  alt  kıtası,  Kafkaslar, Orta Asya, Afrika, Balkanlar, hatta Endülüs 
Emevileri döneminde Avrupa’da çok sayıda medrese kurulduğunu görüyoruz. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemleri boyunca medrese eğitimi yönüyle zengin bir 
tarihe sahip olan Anadolu’da da irili ufaklı pek çok medrese kurulmuştur.9

2. Osmanlı medreseleri

İslam Medeniyeti Tarihinin en önemli kurumlarından biri, günümüzün 
orta ve yüksek öğretimine tekabül eden medreselerdir. Büyük ölçüde Sel-
çuklular döneminde ortaya çıkan ve şekillenen medrese kurumunun Os-
manlı yükseliş döneminde ulaştığı başarı, gerçekten göz kamaştırıcıdır.Os-
manlı coğrafyasının geneline yansıyan bu gelişme, özellikle yirminci yüzyılın 
ikinci yarısında yerli ve yabancı araştırıcıların ciddi şekilde ilgisini çekmiştir.

İslâm medeniyetinin izdüşümü durumundaki Osmanlı kültür ve mede-
niyeti, Selçuklu birikimi üzerine bina edilmiş yapısıyla birçok alanda son 
derece başarılı hamleler gerçekleştirmiştir. Türk eğitim-öğretim tarihinin 
en kayda değer gelişmeleri Osmanlı döneminde yaşanmış ve pek çok bi-
lim adamı, sözkonusu dönem medreselerinde yetişmiştir. Devletleşme ve 
müesseseleşme sürecinin en yoğun yaşandığı kuruluş dönemini müteakip 
yükseliş devrinde medreselerin Osmanlı coğrafyasının en ücra kent ve ka-
sabalarına kadar şaşırtıcı bir hızla inşa edilmiş oldukları görülmektedir.

Osmanlı dönemi boyunca, devletin varlığını sürdürdüğü coğrafyanın 
tamamında gerçekleştirilen ilmî faaliyetler “Osmanlı bilimi”ni oluşturmak-
tadır. Bu bilimin teşekkül ve gelişmesi, Osmanlı öncesi Selçuklu dönemi 
Anadolu şehirlerindeki eski ilim müesseselerinin yerleşik gelenekleri ile 
dönemin en mühim ilim ve kültür merkezleri sayılan Mısır, Suriye, İran ve 
Türkistan’dan gelen ilim adamlarının sayesinde gerçekleşmiştir. Osmanlı-
lar, İslâm dünyasının ilmî ve kültürel hayatına yeni bir dinamizm ve zenginlik 
kazandırmışlardır. Böylece İslâm bilim geleneği XVI. yüzyılda zirveye ulaş-
mıştır. İslâm medeniyetinin eski merkezleri yanında Bursa, Edirne, İstanbul, 
Üsküp ve Saraybosna gibi yeni kültür ve bilim merkezleri kurulmuştur.10

9. Adnan MEMDUHOĞLU Medrese ve İlahiyat Kavşağında İSLÂMÎ İLİMLER (Uluslararası 
Sempozyum), 22 Haziran-1 2012, , 1.cilt
10. Ekmeleddin İhsanoğlu, Büyük Cihad’dan Frenk Fodulluğuna, İstanbul, 1996, s. 21-22
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Osmanlılar, İznik’in fethini müteakip 1326 yılında Bursa’yı alarak dev-
letin başkenti yapmış ve arkasından ülkeyi ayakta tutmak için her sahada 
büyük hamlelere girişmişlerdir. Bu hamlelerin en önemlisi, bürokrasinin 
oluşması ve halka yönelik hizmetler verilmesinde birinci derecede müessir 
olan eğitim-öğretim kurumlarının açılması olmuştur.

Osmanlılar fethettikleri her yerde halkın dinî ve ilmî ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için cami, mektep ve medreseler inşa etmişlerdir. Bu alanda 
gerçekleştirilen atılıma, padişah ve yakınlarının yanı sıra sosyoekonomik 
durumları müsait birçok kişi de katılmış, böylelikle Osmanlı topraklarında 
köylere varıncaya kadar yüzlerce, hatta binlerce eğitim-öğretim müessesesi 
açılmıştır. Bundan nasibini fazlasıyla alan Osmanlı coğrafyası hiç şüphesiz 
Anadolu olmuştur.11

2.3 Medrese, Müderris ve Dersler 

Osmanlı  medreselerinde  XVI.  yüzyılın  ortalarına  kadar  müderrisin  
merkezde  olduğu  bir  sistem  hâkim  idi.  Aslında  bu  gelenek Osmanlılar-
dan  önce  de  vardı.  Eğitim-öğretim  faaliyetleri,  devlet tarafından  sınırları  
ve  muhtevası  net  olarak  belirlenmemiş  ve  vakıf kurucusunun  kısmen  
tespit  ettiği,  ama  daha  çok  geleneğin  yönlendirdiği  bir  biçimde  yürü-
tülmüştü.  Devlet,  medreseleri  sadece  yakından  takip  etmeye  çalışıyor,  
ama  müdahale  mekanizmasını  büyük ölçüde işletmiyordu. 

Bizzat  müderrisin  nezaretinde yürütülmekte  olan  derslerin işlenme-
si, seçilen kitabın takip edilmesi tarzında olurdu. Belli sürede okunması 
gereken kitap ya da kitapların belirli bölümleri tamamlanmadıkça  başka  
bir  derse  geçilmesi söz  konusu  değildi.  Bu  anlamda medreselerde  sınıf  
geçme  değil,  ders/kitap  geçme  yöntemi  uygulanmaktaydı. 

Dersler,  her  biri  için  esas  olarak  alınmış  olan  bir  veya  birkaçana 
kitap üzerinde takrir yoluyla yapılırdı ve dersler bu kitapların adı ile  anılırdı. 
Okutulan  dersler  aşağı  dereceli  medreselerde  muhtasar (özet),  yüksek  
dereceli  medreselerde  ise  mufassal  (ayrıntılı)  olarak işlenmekteydi.

İslâm coğrafyasında olduğu gibi o dönemde medreselerde tahsil olunan  
bütün  ilimler,  “aklî”  ve  “naklî”  olmak  üzere  iki  gruba ayrılıyordu. Osman-

11. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Mefai HIZLI, Anadolu’daki Osmalı
Medreseleri:Bir İcmal, c.2, 2004, 371-409
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lı medreselerinde okunan ilimler farklı bir tasnifle “ulûm-ı âliye  ve “ulûm-ı 
‘âliye olarak da isimlendirilmişti.12

2.2 Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler 

Osmanlı  medreselerinde  görülen  dersler  anahatlarıyla şunlardan  olu-
şuyordu:  Arapça  (sarf,  nahiv,  belâgat,  vs.)  /  Tefsir  / Hadis / Fıkıh (İslâm 
Hukuku) / Kelâm ve Akaid / Mantık.

2.3 Osmanlı Medreseleri Üzerine Yayınlar

Türkiye’de Osmanlı medreselerini konu alan araştırma ve inceleme-
leringeçmişi pek eskiye uzanmaz. Daha önce yayımlanmış birtakım çalış-
malarolmakla birlikte, Osmanlı medreseleri ve tarihi üzerinde yapılmış en 
önemli eser İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ya aittir. 1965’te yayımladığı “Osmanlı 
Devletinin İlmiye Teşkilatı” adlı eser, daha sonra yapılan pek çok araştırma-
nınöncüsü ve rehberi olma özelliğini taşır.

1975 yılından önceki çalışmalar dikkate alındığında medreselerin iş-
leyişi ile ilgili, Uzunçarşılı’nın bu eserinin dışında bir kaynak yok gibidir.
Uzunçarşılı’dan yaklaşık çeyrek asır önce M. Şerafeddin Yaltkaya tarafın-
danyazılan “Tanzimattan Evvel ve Sonra Medreseler” başlıklı makale önem-
liolmakla birlikte ele alınan konuların çok genel olduğu dikkatlerden kaçma 
maktadır. 1970’li yılların başında kaleme alınan M. Şehabettin Tekindağ’ın 
“Medrese Dönemi” adlı makalesinde ise Uzunçarşılı’nın verdiği bilgilerde-
nöteye gidilememiştir.13

3.  Nizamiye Medreseleri

Dünyanın  ilk  vakıf  üniversitesi  olarak  kabul  edilen  Bağdat’taki  Ni-
zamiye Medresesi  1067  yılında  Selçuklu  Sultanı  Alparslan  tarafından  
kurulmuştur.  Bundan sonra  Türk  –  İslâm  tarihi  boyunca  sultanlar,  ve-
zirler,  beyler,  hatta  sultan  hanımlar tarafından  kurulan  bu  medreseler  
hep  vakıf  müesseselerdir.  Nizâmü’l -mülk kendisinden önce var olan eği-
tim kurumlarına yeni bir açılım ve vizyon kazandırarak devlet eliyle içinde 
bulunduğu siyasi konjektöre uygun devletin bekasını idame edecek eğitim  

12. HIZLI Mefail, Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler, T.C. Uludağ Üni-
versitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi, c:17, Sayı: 1, 2008, s. 25-45
13.  Daha geniş bilgiyi burdan bakabilirsiniz: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Me-
fai HIZLI, Anadolu’daki Osmalı Medreseleri:Bir İcmal, c.2, 2004, 371-409
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kurumlarının  kurulması  ve  yayılmasına  birinci  elden  etki  etmiştir.14

Selçuklular merkezi eğitim kanalıyla Rafızî (Şii mezhebinin 21 kolundan 
birisi) ve  zararlı  dinî  akımların  bertaraf  edilerek,  Sünni  inanç  birliğinin  
sağlanması  ve devletin  resmi,  siyasal  ve  dinî  ideolojisini  ikame  edil-
mesi  politikasını  gütmüşlerdir. Nizâmiye  Medreseleri  adı  genelde  devlet  
girişimi  ve  devlet  tarafından  yaptırılmış medreseleri  anlatan  bir  ortak  
isimdi;  ama  medreselerin  gerçek  isimleri  “Nizâmiye” değildi.  Nizâmü’l-
mülk  (1018-1092)  sağlığında  iken,  kendisinin  kurdurduğu medreselerin  
hepsi  ona  bağlı  idi.  Ölümünden  sonra  önce  çocuklarına  daha  sonra  ise 
sultana  ve  halifeye  bağlanmıştı.  Kaynaklarda  bu  medreselerin  Nizâmiye  
Medreseleri olarak  zikredilmesinin  sebebinin  kuruluşunda  büyük  katkı-
sı  olan  Nizâmü’l-mülk’ün büyüklüğüne,  şöhretine  nispet  edilmesinden  
kaynaklandığı  açıklanmaktadır. Alparslan ve Melikşah tarafından destek-
lenen  büyük vezir Nizâmü’l-mülk, Nizâmiye Medreseleri  olarak  tanınan  
eğitim  kurumlarını  inşa  ettirmeye  başladı .15 Vezirin  bir  taraftan  böyle  
medreseler  yaptırması,  vakıflar  bağlaması  bir  taraftan  da müderrisleri  
ve  öğrencileri  çeşitli  şekillerde  desteklemesi  her  yıl  devlet  hazinesine 
büyük  külfet  getiriyordu.16  Nizâmiye  Medreseleri  kurulmazdan  önce 
İslâm âleminde küttâblar ilköğretimin ve orta öğretimin büyük bir kısmını, 
camilerde yapılan  eğitim-öğretim  de  orta  öğretimin  büyük  bir  kısmı  ile  
yüksek  öğretimi kapsayan öğretim faaliyetlerini içine alıyordu 17

Nizamiye  Medreseleri’nin  yapılarına  bakacak  olursak  taştan  iki  katlı  
olarak inşaâ  edilmişlerdir.  Zeminde,  girerken  sağda  iki  oda  olup  birin-
cisi  küttab  (yazı öğretilen  yer)  olarak  kullanılırdı.  Daha  sonra  kuyunun  
solunda  esas  oda  ve kurucusunun  mezarı,  birinci  kata  çıkan merdiven,  
uzun  bir  galeri,  kütüphane  olarak kullanılan bir oda  bulunuyordu. Diğer 
odalar ise yatılı öğrencilere ayrılmıştı. Dersler, yatılı öğrencilere salonda ve-
riliyordu. Kare şeklinde ve büyük bir bahçe ile çevrili olan Nizâmiye  Med-
reseleri’nin  birçok  geniş  konferans  salonları  ve  dershaneleri,  depo  ve 
erzak kilerleri olarak kullanılan zemin katta bir hamamı ve bir de mutfağı 

14. ARSLAN,  M.  A.  (1995)  Darülfünun’dan  Üniversite’ye;  İstanbul:  İstanbul  Kitabevi,
Yayınları İkinci Baskı s:13
15. ÇELEBİ, A. (2012) İslâm’da Eğitim; İstanbul: Damla Yayınevi s: 108–110
16. KÖYMEN, M. A. (1989) Selçuklu Devri Türk Tarihi; Ankara: T.T.Kyay. s: 53
17. TALAS  M.  A.  (2000)  Nizamiye  Medresesi  ve  İslam’da  Eğitim-Öğretim  (trc.  Sadık
Cihan); Samsun:Etüt Yayınları s: 59
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vardı. Buna göre;  medresede  öğrencilerin  ders  görebileceği  dershaneler  
yiyecek,  temizlik,  eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerin yanı sıra öğren-
cilerin ibadetlerini yapabilecekleri bir mescit ve avlu ortasında su ihtiyaçları 
için sarnıç kuyusu mevcuttu.18

3.1 Nizamiye Medreseleri’nin Eğitim-Öğretim Metodu

Nizâmiye  Medreseleri’ndeki  eğitim-öğretim  metodu  ve  derslerin  iş-
lenişi hakkında  ayrıntılı  bilgi  vermek  oldukça  zordur.  Medreselerde  
yaşanan  olaylar  için istenen  fetva  kaynakları  bizim  için  zengin  bilgiler  
içermektedir.  Ancak  onlarında  bir tarih  kaynağı  olarak  taşıdığı  değer  de  
sınırlıdır.  Fakat  yine  de  biz  daha  sonraki süreçteki  medreselere  bakarak  
bu  dönemdeki  eğitim-öğretim  metodunun  pek teferruatlı  olmadığını  söy-
leyebiliriz.  Hocaların  okuttukları  dersler  hakkında kaynaklarda  yer  alan  
bilgiler,  zorunlu  bir  programın  olmadığını  gösterir.  19

Nizâmiye  Medreseleri  günümüz  anlamında  yüksekokulların  fonksiyo-
nunu üstlendiği  için  öğretimde  takip  edilen  metodu  kesin  olarak  söy-
lemek  mümkün değildir.  Çünkü  burada  hiçbir  metot  hocalara  dayatıla-
maz  ve  telkin  edilmezdi. Hocaların  her  birinin  serbestçe  uygulayabildiği  
kendi  metodu  olduğunu  sanıyoruz.20 Hafızayı geliştirmek Ortaçağ İslâm 
Eğitimi’nin değişmez bir özelliğidir. Hafızayı  geliştirmekte  ancak  ezber  yo-
luyla  mümkünolabiliyordu.  Uygulanan  eğitim yöntemlerinden birisi de tek-
rar yöntemi idi. Tekrar, metinleri ezberlemenin en iyi yolu kabul  ediliyordu.  
İlim  adamları  öğrencilik  yıllarını  anlatırken,  her  dersi  defalarca tekrar  
ettiğinden  bahsederler.  Fakîh  Sîrâzî,  hafızasına  iyice  yerleştirdiğinden  
emin olabilmek için her bir fıkıh dersini yüz defa tekrar ettiğini söylemiştir.21

Nizâmiye  Medreseleri’nde  derslerin  işlenişleri  dersin  durumuna  göre 
farklılık göstermekle  birlikte,  derse  sabah  namazından hemen sonra  
Kur’an  okunması  ile Hz. Peygamber’e  salât  ve  selamdan  sonra  başlanır-
dı.  Ders  esnasında  karşılıklı  sorular sorularak,  hem  dersin  anlaşılması  

18. TALAS  M.  A.  (2000)  Nizamiye  Medresesi  ve  İslam’da  Eğitim-Öğretim  (trc.  Sadık 
Cihan); Samsun: Etüt Yayınları s: 59
19. MAKDİSİ,  G.  (2004)  Ortaçağ’da  Yüksek  Öğretim;  İstanbul:  Gaye  Kitabevi  Dağıtım  
s: 73
20. TALAS  M.  A.  (2000)  Nizamiye  Medresesi  ve  İslam’da  Eğitim-Öğretim, Çev: Sadık 
CİHAN, Samsun, Etüt Yayınları, s.59
21. MAKDİSİ,  G.  (2004)  Ortaçağ’da  Yüksek  Öğretim;  İstanbul:  Gaye  Kitabevi  Dağıtım  s: 73
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kolaylaştırılır  hem  de  tartışma  ortamı  meydana getirilirdi.22 Tartışılması  
için  ortaya  bir  mesele  atıldığında,  ihtisas öğrencileri  söz  konusu mesele 
hakkında tartışırlar  ve  müderris  yalnızca  bir  açıklama ihtiyacı  doğduğunda  
ve  tartışmayı  bir  sonuca  bağlayabilmelerine  yardımcı  olmak amacıyla dev-
reye girerdi.23 Tedris usulünde, hoca ile talebenin karşılıklı soru sorma yani 
aktif metot sistemi uygulanırdı. Öğretim metodunda, hoca ve talebe işbirliği, 
karşılıklı olarak sorulan sorular daima mühim bir rol oynuyordu.24 Nizamiye  
Medreseleri’nde  derslerin  işleniş  şekillerine  baktığımız  da  soru-cevap  ile 
problem çözme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığını söyleyebiliriz.

Medreselerde  görev  yapan  müderrisler  genellikle  bir  seccade  veya  
posta oturarak ders verir, öğrenciler ise halka halinde dersleri dinlerdi. Bu 
post, o müderrisin ders  verme  yetkisinin  bir  işareti  olup,  kalabalık  dersler-
de  ise  müderris  bir  kürsü üzerine  oturarak  ders  verirdi.  Bazen  de  öğren-
ciler  “oturak”  denilen  küçük  tabureler üzerine oturarak ders dinlerlerdi.25

Nizamiye Medreseleri’nde Okutulan Dersler

III./IX.  yy.  ortalarında  İslâm  Dünyası’nda  gelişmiş  ilimleri  üç  ana  
grupta toplayabiliriz;

1. İslâmi İlimler,

2. Felsefe ve Tabiat İlimleri,

3. Dil ve Edebiyat İlimleri 26

Bu  gelişen  ilimler  doğrultusunda,  Selçuklu  Medreseleri’nde  Kur’an,  
Fıkıh, Tefsir,  Hadis,  Nahiv,  Sarf,  Dil  ve  Edebiyat  gibi  dersler  okutulu-
yordu  (Merçil,  2013). Nizâmiye  Medreseleri’nin  ders  programlarında  
Kur’an,  Kur’an  İlimleri,  Hadis,  Safiî Fıkhı,  Usul,  Es’arî  Kelâmı,  Hilaf,  
Cendel,  Feraiz,  Arapça,  Sarf,  Nahiv  gibi  İslâmi ilimlerin  yanı  sıra  müspet  

15. ÇELEBİ, A. (2012) İslâm’da Eğitim; İstanbul: Damla Yayınevi s: 108–110
16. MAKDİSİ,  G.  (2004)  Ortaçağ’da  Yüksek  Öğretim;  İstanbul:  Gaye  Kitabevi  Dağıtım  s: 73
17. TALAS  M.  A.  (2000)  Nizamiye  Medresesi  ve  İslam’da  Eğitim-Öğretim, Çev: Sadık
CİHAN, Samsun, Etüt Yayınları, s.59
18.  The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social ScienceDoi 
number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2430, Yrd. Doç. Dr. Türker GÖKTÜRK Kiev Dragoma-
nov Ulusal Pedagoji Üniversitesi – Kiev/UKRAYNA, Yrd. Doç. Dr. İsa DAĞ Qafqaz,  Üniversite-
si-Bakü/AZERBAYCAN, Nizamiye Medreselerinin Eğitim-Öğretimdeki Rolü  Number: 27, 2014 
19. MAKDİSİ,  G.  (2004)  Ortaçağ’da  Yüksek  Öğretim;  İstanbul:  Gaye  Kitabevi  Dağıtım  s: 73
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ilimlere  de  yer  verilmiştir.  Edebiyat,  Lügat,  Şiir,  Hitabet, Tarih, Coğrafya, 
Musikî, Hat, Felsefe, Mantık, Riyaziye, Handese, Hesap, Nücum, Tıp, Astro-
nomi  gibi  ilimlerde  burada  tahsil  ediliyordu.27

Nizamiye Medreseleri’nde  verilen  derslere  baktığımızda  medreselerin  
öncelikli  amaçlarının İslam Dini’ni yaymak, onu korumak ve bu din ile ilgili 
karşılaşılacak her türlü soru ve görüşe  en  güzel  şekilde  cevap  verilmesi  
olduğunu  söyleyebiliriz.  Dil  ve  edebiyat ilimleri  hakkında  aldıkları  eğiti-
min  de  halka  güzel  bir  şekilde  hitap  edebilme becerilerini geliştirmek 
amacıyla verilmiş olabileceği düşünülmektedir.

Medreselerde  aklî  ilimleri  içeren  derslerin  ihtisas  sahibi  kişiler  ta-
rafından verilmesine  özen  gösterildiğinden  budersler  daha  çok  büyük  
merkezlerdeki medreselerde okutuluyordu.28

Ortaçağ’daki  İslâmi  Eğitim’in  en  dikkat  çekici  özelliği,  ilimler  arasın-
da  dinî ilimler  ve  yabancı  ilimler  diye  bir  ayrıma  gitmesidir.  Bünyesinde  
bütün  ilimlerin okutulduğu  medrese,  kolayca  üniversite  ile  özdeş  kabul  
edilmiştir.  Üniversite, Hristiyan batı dünyasının yükseköğrenim kurumlarının 
karşılığı olurken medrese de İslâm  Dünyası’nın  yükseköğrenim  kurumudur.  
Nizâmiye  Medreseleri’nde  okutulan dersler  ve  Nizâmiye  Medresesi  mü-
derrislerinin  biyografik  incelemesi  neticesinde Nizâmiye  Medreseleri’nde  
okutulan  genel  ders  programları  şu  şekilde  sıralanabilir.29

Kur’an ve Kur’an İlimleri (Tefsir İlmi,  Kırâatilmi, Hadis İlimleri. Şafiî Usu-
lü Fıkhı, Şafiî Fıkhı,  Eş’ari Kelâmı. )

Arapça ve ilimleri  (Nahiv,  Lügat,  Sarf, Arûz, Kavâfi Sınâatü’s-şi’ir, Ahbâ-
ru’l-Arab, Ensâb,  Adap ve kısımları, Fars Edebiyatı, Hitabet,  Tarih, Edebiyat.)

Riyadıyât ve ferâiz  (Aritmetik, Mirasın taksimi, Hesap,  Hendese.)

Müsbet ilimleri (Tıp, Cerrahi, Müsellesat, Nucüm, Heyet, Tabiyyat )

Medreselerde  okutulan  bazı  derslerin,  kısa  açıklamalarını  aşağıdaki  
gibi sıralayabiliriz:

*  Tefsir İlmi (Kur’an ayetlerinin açıklanmasına dâir dalıdır)

20. a.g.m, Nizamiye Medreselerinin Eğitim-Öğretimdeki Rolü  Number: 27, 2014
21.TURAN, O. (2014) Selçuklular Tarihi. İstanbul: Ötüken Yayınları s: 239. 
22. MAKDİSİ,  G.  (2004)  Ortaçağ’da  Yüksek  Öğretim;  İstanbul:  Gaye  Kitabevi  Dağıtım  s: 73
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* Kırâat  İlmi  (Kur’an’ın  tiyatral  sahnelerini  dinleyenlerin  hayallerinde

canlandırma yöntemlerini içeren bir İslami bilim dalıdır)

* Eş’ari Kelâmı (İslam itikadi mezheplerinden birisidir)

* Nahiv  (kelimelerin  cümle  içindeki  görevlerini,  dizilimini  inceleyen  dil

bilimi dalıdır) 

* Lügat (sözlük)

* Sarf (kelime türetmedir)

* Kavâfi (kafiyedir)

* Müsellesat (Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik koludur)

* Nucüm  (Yıldızların  hareketlerinden  mana  çıkarmağa  çalışmak  ve

araştırmak ilmidir)

Okutulan bu dersler göz önüne alındığında, Ortaçağ Medreseleri için 
günümüz üniversitelerinin  gelişmemiş  hali  olduklarını  ve  içerisinde  ilahi-
yat,  hukuk  fakülteleri, fen edebiyat fakültelerinin matematik, fizik, Arap dili 
ve edebiyatı bölümlerinin ders müfredatlarını  kullandıklarını  söyleyebiliriz.  
Kuruluş  amaçlarının  İslam  Dini’ni yaymak  olan  Nizamiye  Medreseleri’nin  
sadece  bu  konu  üzerine  değil  pozitif  bilim üzerine de çalışma yaptıkları 
okutulan dersler incelendiğinde söylenebilir.

4. Çalışmanı amacı

Bu  çalışma,  eğitim-öğretim  alanında  önemli  bir  yere  sahip  olan  
Nizamiye Medreselerini  tanımak,  bünyesinde  ne  tür  derslerin  verildiğini  
ortaya  koymak, amacının  neler  olduğunu  ortaya  çıkarmak  amacıyla  
yapılmıştır.  Selçukluların Müslüman  olduktan  sonra  geliştirdikleri  eğitim-
öğretim  faaliyetlerini  yakından tanımak ve günümüz eğitim kurumları ile 
benzerliklerini ortaya çıkarmaya çalışmak, eğitim-öğretim tarihinde önemli 
bir yere sahip olan fakat hakkında yeterince çalışma yapılmadığına  inandı-
ğımız Nizamiye Medreseleri’ndeki eğitim-öğretim uygulamalarını ve medre-
selerin görevlerini bulmaya çalışmaktır.

5. Çalışmanın Önemi

Nizamiye  Medreseleri hakkında  üzerinde  araştırma  yapılmaya  çalışıl-
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dığında,  literatürde  çok  az  bilgiye ulaşılabilmiştir.  Eğitim  tarihi  açısından  
da  önemli  bir  yere  sahip  olan  Nizamiye Medreselerinin  araştırılması  ve  
hakkındaki  bilgilerin  gün  ışığına  çıkarılması gerekmektedir.  Bu  açıdan  da  
düşünüldüğünde  bu  çalışma,  literatürde  belirli  bir boşluğu doldurması se-
bebiyle önem arz etmektedir. Ayrıca Nizamiye Medreselerinin sahip olduğu bu 
özellikleri nedeniyle günümüz üniversitelerinin kaynağının Nizamiye Medrese-
leri olduğunu ve aralarında birçok benzerlikler olabileceği düşünülmektedir.

Sonuç

Nizamiye  Medreselerinin  kurulduğu  dönem  itibariyle  hem  devletin 
işlerini  yapabilecek  bürokratların  yetiştirilmesi  hem  de  halkın  eğitil-
mesi  işlevini üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Nizamiye  Medreselerinde  
okutulan  derslerin  sadece  İslam  dinine  ait bilgiler  olduğunu  savunan  
kaynaklar  olmasına  rağmen  medreselerde  okutulan derslerin  çok  çe-
şitlilik  göstermesi,  hukuk,  matematik,  astronomi  gibi bilim  dallarının da  
öğretildiği  ortaya  çıkmıştır.  Bu  sebeple  Nizamiye  Medreselerinde  çok  
çeşitli alanlarda eğitim verildiği sonucuna varılmıştır. Nizamiye  Medrese-
lerinde  öğrencilerin  bir  şeyler  öğrenmesi  için  ezber yöntemi  sıklıkla  
kullanılmıştır.  Aynı  zamanda  müderrisler  tarafından  münazara, tartışma,  
anlatım,  soru-  cevap  gibi  yöntem  ve  tekniklerin  kullanıldığı  belirlenmiş-
tir. Her ne kadar bu tür yöntem ve teknikler günümüz şartlarında daha az 
kullanılsa da Nizamiye  Medreselerinin  etkin  olduğu  zamanlarda  sıklıkla  
kullanılmasından  başka çare olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu  çalışmanın  sonucunda  elde  edilen  bilgiler  sayesinde  bundan  
sonraki yapılacak olan araştırmalar için bir takım önerileri aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz:

1. Geçmişten  günümüze  doğru eğitim  hayatı  incelendiğinde  eğitim  
tarihi açısından  literatürde  büyük  bir  boşluk  olduğu  sonucuna  varılmış-
tır.  Bu  sebeple  eski dönem  eğitim  kurumları  hakkında  araştırmaların  
yapılması  ve  bunların  literatüre kazandırılması gerekmektedir.

2. Nizamiye  Medreselerini  daha  fazla  incelemek  için  yeni  çalışmalar 
yapılabileceği  gibi  aynı  zamanda  Anadolu  Selçukluları,  Osmanlı  Devleti  
gibi  dünya tarihinde yer tutan devletler zamanındaki eğitim kurumları da 
incelenmelidir.

3. Özellikle  Nizamiye  Medreseleri  gibi  kurumlar  incelenirken  Türkçe 
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kaynaklar  yerine  bu  konu  üzerinde  ulaşılabilirse  yabancı  dildeki  kaynak-
lara  da ulaşılmalıdır. Diğer dillerden yapılacak çeviriler sayesinde de aynı 
zamanda bu konu hakkında daha derinlemesine bilgilere ulaşılabilecektir.
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“TÜRKLERDE DİNİ ANLAYIŞIN OLUŞUMUNDA HOCA AHMET 
YESEVİ’NİN ETKİSİ”

FATMA NUR ATAN

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi fatmanura-
tan53@gmail.com)

Özet

Türklerde İslam anlayışının oluşmasında; Allah sevgisini, Hz. 
Muhammed›in sünnetine bağlılığı, hoşgörüyü ve güzel ahlakı öğütleyen ta-
savvuf önderleri ile dervişler etkili olmuştur. Türk-İslam kültür çevresi; Fa-
rabî, İmam Maturidî, İbn Sînâ, İbn Rüşd gibi pek çok Türk-İslam âliminin 
yanında Hoca Ahmet Yesevî gibi bir tasavvuf önderini de yetiştirmiştir. Onun 
şöhret kazanmasına sebep olan Türklere kazandırdığı İslami değerleri kav-
rayabilmek için Türkler›in İslamlaşma sürecini ele almak gerekir. Tebliği-
mizde ana hatlarıyla şu tespitler yapılmıştır: Hoca Ahmet Yesevî ne döne-
min hükümdarlarından bir övgü bekleyen bir fikir ve düşünce adamı, ne de 
şöhret peşinde koşan bir sanatkârdır. Hedefi yalnızca insandır. Bu hedefine 
ulaşmak için söylediği hikmetler, kaleme aldığı eserler, kullandığı dil, tebliğ 
metodunun birer aracıdır. O, bu dünyanın bir imtihan sahası olduğunu gör-
müş, verilen nimetlerin geçici olduğunu idrak etmiş, yaratılış gayesinin ilahi 
aşkı elde etmek olduğunu kavramıştır.

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirsNzP5JHMAhXL2hoKHTwOAb0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fforum.donanimhaber.com%2Fm_26541427%2Ftm.htm&usg=AFQjCNFbobFZVSL1E7mY6whLXaToH5Y7Mg&sig2=ZASEw-yXjUv-ITf05HjwTQ
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Anahtar Kelimeler: Hoca Ahmet Yesevî, Türk, İslam, tasavvuf, hikmet,

Abstract

In the mentality of Islamic understanding in Turks there was effect of su-
fism leaders and dervishes who recommended love of Allah, loyalty for the 
sunnah of Prophet Muhammed (peace be upon him), tolerance and good 
morality. Turkish-Islamic cultural environment which is cultivated scholar like 
Farabi, al-Maturidi, Avicenna, Averroes also cultivated one of the most im-
portant sufism leader Khoja Akhmet Yassawi. To understand his enrich for 
İslam which is brought him the fame, it’s necessary to deal the Islamization 
process of Turks. In our notification, the following determinations were made: 
Khodja Akhmet Yassawi is neither a philosopher who is waiting for a praise 
from rulers of the period, nor an artist who pursues the fame. His goal is only 
human. To achieve this goal, the “Hikmets” he said, the achievement he wro-
te and language he used are tools of his notification method. He had seen 
that this world is place of exam, had realized that blessings are temporary, 
had understood the only reason of creation is to get divine love.

Key Words: Khoja Akhmet Yassawi, Turk, Islam, sufism, hikmet

Giriş

Hoca Ahmed Yesevî şeyh-i Türkan ve pir-i Türkistan’dır, bugünkü Türkiye 
ve Orta Asyada’ki Türkî Cumhuriyetler için çok önemli bir isimdir. Anadolu 
ve Balkanlar’da, Asya Bozkır ve dağlarında yaşayan nice halkların rehberi-
dir.1 Hoca Ahmed Yesevi bir tasavvuf adamıdır, milli unsurlarla İslami unsur-
ları yoğurmuş, bir diğer tabirle, dini hükümlerle tasavvufu dost etmeyi bil-
miştir. Hoca Ahmed Yesevî bir misyon adamıdır. İslam’a zararlı cereyanlarla 
mücadele etmiş ve onlara karşı cephe almıştır. Ehl-i sünnet akidesinin Orta 
Asya’da yayılması onun sayesinde olmuştur.2

Hoca Ahmed Yesevî, nesli Hz. Peygamber’e kadar uzanan, peygamber 
torunu bir zat olarak, Türkistan halkı üzerinde büyük bir tesir meydana ge-
tirmiştir. O, Orta Asya bozkırlarında kurduğu ortam ve bu ortamda yetiştirdi-
ği maneviyat büyüklerini aynı zamanda batıya doğru, Anadolu topraklarına 

1. M. Esad Coşan, Ahmed-i Yesevi Hayatı-Eserleri-Tesirleri (İstanbul: Seha Neşriyat, 
1996), ss. 9-10. 
2. İsmail Yakıt, Hoca Ahmed Yesevi ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri, (Isparta: Süleyman 
Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994), s.1, ss. 3-5.

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/peace%20be%20upon%20him
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1yaDaufLSAhXGFywKHdQzDTYQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKhoja_Akhmet_Yassawi&usg=AFQjCNFCPihvaDB0UOkAdctZFv2Z0HGccQ&sig2=dcV6FNS4yUBbI0XWImnA6Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1yaDaufLSAhXGFywKHdQzDTYQFggZMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKhoja_Akhmet_Yassawi&usg=AFQjCNFCPihvaDB0UOkAdctZFv2Z0HGccQ&sig2=dcV6FNS4yUBbI0XWImnA6Q&bvm=bv.150729734,d.bGs
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sevk etmiş ve bu toprakların Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli bir 
fonksiyon icra etmiştir. Anadolu topraklarında neşv-ü nema bulmuş ve Ana-
dolu insanının manevi yolunu çizmiş birçok İslam büyüğü hem soy hem de 
yol olarak Hoca Ahmed Yesevî’ye dayanmaktadır.3

Hoca Ahmed Yesevî sadece Tasavvufi Türk Edebiyatının kurucusu ve ilk 
büyük şairi değil aynı zamanda Türk-İslam Tasavvufu’nun da en büyük mu-
tasavvıfıdır. Tasavvuf tarihinde kendine mahsus bir üslubu olan ünlü bir 
şahsiyettir.4 Kaynaklarda hakkında yeteri kadar bilgi bulunmayan Ahmed 
Yesevî’nin hayatı, oldukça kalın bir menkıbe sisi altında gizlenmiştir. Bu ko-
nuda Fuat Köprülü’nün yaptığı çalışma henüz aşılabilmiş değildir. Ahmed 
Yesevî’nin tarihî şahsiyetine dair vesikalar azdır, mevcut olanlar da menkı-
belerle karışmış haldedir. Bunlardan sağlam bir neticeye varmak oldukça 
güç, hatta bazı hususlarda imkânsızdır. Buna rağmen “hikmet” lerinden, 
onunla ilgili tarihî kaynaklardan, menkıbelerden elde edilecek bilgiler ve 
çıkarılacak sonuçlar, menkıbevi de olsa, hayatı, şahsiyeti, eseri ve tesiri 
hakkında bir fikir vermektedir.5 

Türklerin İslamiyet’i Kabullerinde İslam Tasavvufunun Rolü

Türk’lerin dini anlayışında Hoca Ahmed Yesevî’nin rolünü anlamadan 
önce şüphesiz ki önce tasavvufun rolünü anlamamız gerekir. Horasan ve 
Mavereünnehir bölgelerinde 8. yüzyıldan itibaren tasavvufî faaliyetler gözük-
meye başlamıştır. İslam hudutları içerisine giren bu bölgelerde insanlar daha 
çok tasavvufî Müslümanlıktan etkileniyor, kendilerine bu yolu yakın hissedip 
kabulleniyorlardı. Bunun başlıca sebebi kısmen mistik bir din olan eski Türk 
dininin tasavvufi Müslümanlığa daha yakın olmasından kaynaklanıyordu. 
Özellikle Türklerin her zaman görüp yaşattıkları ve tecrübesini devam ettire 
geldikleri eski Türk mistik düşünce sisteminin esasını oluşturan kamlık mü-
essesesi, Türklerin tasavvufa çabuk alışmasını sağladığını düşünmek müm-
kündür. Rivayete göre Türklerin büyük ozanı Korkut Ata’nın önceleri bir kam 
iken sonradan İslam’ı anlama maksadıyla Arabistan’a gidip, Hz. Ebu Bekir 
ile görüşerek Müslüman olması ve bu olayın dilden dile dolaşması Türkle-

3. Necdet Şengün, İslami Dönem Türk Edebiyatı, ed. Ali Yılmaz, “Türk-İslam Edebiyatı”
(Ankara: Grafiker Yayınları, 2014) ss. 49-51.
4. Mikail Bayram, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında Hoca Ahmed Yese-
vi’nin Rolü, (İstanbul: Seha Neşriyat, 1996), ss.536-537.
5.Kemal Eraslan, “Ahmed Yesevi”, DİA, c. 2, s. 160.
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rin İslamlaşmasında eski dinin de etkilerinin olabileceğini göstermektedir. 
Yani, Türklerin İslam’ı yakından tanımaya başladıkları dönemlerde ilk önce 
eski kam ve ozanların yerini “baba” ve “ata” olarak tanınan dervişler almaya 
başlamıştır.6 Kendilerini İslam dininin yayılmasına adayan sûfî-dervişlerin sı-
nır boylarında barınak ve konaklama yerleri olan ribatlar, önceden daha çok 
askeri gayelerle kurulmalarına rağmen, zamanla hudutların genişlemesiyle 
ve etrafındaki toprakların İslam dairesine girmeleriyle bu müesseseler sa-
dece İslam dinini yaymaya çalışan sûfîlere hizmet etmeye başlamış ve birer 
tekke ve zaviyelere dönüşmüşlerdir.7 Bu müesseseler İslamiyet’in ilk gelişme 
yıllarında Müslüman halk tarafından o kadar benimsenmiştir ki, Müslüman 
zenginler varını yoğunu bu Allah evleri için harcamışlar ve adeta birbirleri ile 
yarışarak bir ok ribat, bunun yanında tekke ve zaviye yapmışlardır. Buralarda 
bir mürşid veya şeyhin manevi terbiyesinde yetişen bu gazi dervişler, özellikle 
ilkbahar ve yaz aylarında kâfir Türklere karşı bazen gaza ve cihatta bulunur-
lar, bazen bir erenler ordusu olarak göçebe Türklere katılırlar ve onlara İs-
lam’ı davet ederlerdi. 8 Türklerin İslamlaşmasını hızlandıran ve onlara bu dini 
sevdirenler gezgin mutasavvıflar olmuşlardır. Bunların başında Hallac-ı Man-
sur, İbrahim b. Edhem, Şakik-i Belhi, Hoca Ahmed Yesevi gibi mutasavvıfları 
sayabiliriz. Hoca Ahmed Yesevî döneminde M. Fuat Köprülü’nün dediği üzere 
göçebe Türkler arasında tasavvufi zemin hazır bulunmaktaydı.9 Hoca Ahmed 
Yesevî sonrasında ise Türk dünyasında tasavvufi faaliyetler devam etmiş bir-
çok tarikat ortaya çıkmıştır. Türk sûfîleri Nakşibendîlik, Kadirilik, Kübreviyye, 
Mevlevilik, Bektaşilik vs. tarikatları altında halka İslam’ı anlatmışlar ve büyük 
ölçüde Türklerin İslamlaşmasını sağlamışlardır.

Tebliğ Faaliyetleri, Üslubu ve Divan-ı Hikmet

Hoca Ahmed Yesevî’nin yaşadığı dönemde, Türkistan yeni İslamlaşan böl-
gelere komşuluk etmekteydi. Bu psikosantrik konumu sebebiyle Türkistan, 
İslamlaşma sürecinin ivme kazandığı 8. yüzyıl Anadolu’su gibi özel bir göreve 
aday olarak görülüyordu. Nitekim Yesevî’nin şeyhi Hoca Yusuf Hemedânî de, 
Hıristiyan ve Mecusilerin evlerine ziyarette bulunup, onlara tatlı dil ve akli 

6. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, (Ankara: Akçağ, 2003), s. 50.
7. Zamira Ahmedova, Türkler Arasında İslâmiyet’in Yayılmasında Tasavvufun Rolü, (An-
kara: 2006), ss.30-38
8. Zekeriya Kitapçı, Türkler Nasıl Müslüman Oldu?, (İstanbul: Yedi Kubbe Yayınları, 
2009)  s. 99-100.
9. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s.50
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deliller ile İslam’ı anlatırdı. Şeyhindeki bu mübelliğ Ahmed Yesevî’de de gö-
rülür. İslam’ın yayılması için Ahmed Yesevî’nin yetiştirdiği talebeler, oldukça 
fedakâr bir çabanın sonucunda olmuşlardır. Onun yakın çevresinde 12.000, 
uzak çevresinde de 90.000 kadar müridi ve çok sayıda halifesi vardı. Onun 
basit anlatım tarzına sahip oluşu ve halka inebilmesi, öğretilerinin toplum 
vicdanında hızla yansımasına imkân sağlamıştı.10 Ahmed Yesevî, ağır başlı 
bir bilim adamı olmasına rağmen, irşad faaliyetlerinde bulunduğu Yesi bölge-
sinde, bozkırlarda yaylak-kışlak göçebe1iğine adapte olmuş, Asya Tipi Üretim 
Tarzının klasik temsilciliğini yapan Türk boylarına, daha açık bir deyişle, kırsal 
kesimin sade insanlarına sesleniyordu. Onun kullandığı bu dil kanaatimizce 
tasavvufi kişiliği kadar önemlidir. Ahmed Yesevî, sade hayata alışık, yaşantısı 
oldukça basit Türk insanına bu irfanı sayesinde ulaşmaya muvaffak olmuştu. 
Türklerin eski kültürlerinde var olan dombıra ve kopuz eşliğinde söylenen 
şiirlerin yanında Hoca Ahmed Yesevî’nin “hikmetleri” de söyleniyordu. Ancak 
Ahmed Yesevî, İslam’ı, bu sade yaşayışa sahip insanlara, ağır, fıkhî, felsefi 
terimlerin doğuracağı kargaşadan uzak şiirsel yolla, halkın kavrayabileceği 
basitlikte anlatmaya çalışıyordu. Onun şiirleri sanat yapma kaygısından ve li-
rizmden uzaktı.11 Bilindiği gibi tasavvufun ve tasavvufi eğitimin ana gayesi in-
san-ı kâmil yetiştirmektir. Kişiyi veya müridi bu makama yükseltmek için gibi 
belli manevi makamlardan geçmesini sağlamak şarttır. Diğer mutasavvıflar 
gibi Hoca Ahmed Yesevî de insan eğitimini bu çerçevede yürütmüştür. Onun, 
hece vezninde söylediği manzumelere “Hikmet” deniyordu. Bu, Anadolu’da 
“İlahi” diye anılan form ile aynı ölçüdedir. Onun şiirleri Kur’an-ı Kerim’in, bir 
tür yorumu şeklinde kabul edilmektedir. Ancak her şeyden önce bilinmeli-
dir ki, Hoca Ahmed Yesevî’nin, Divan-ı Hikmet adlı eseri kurgusal bir edebî 
metindir. Tasavvufun gizemli dünyasında, muhabbet ve aşkın taşkınlıkları 
ile batınî zevk ve keşif yoluyla izlenen hakikatlere bir parça hayalât karışmış 
olabileceği göz ardı edilmemelidir. Kurgusal edebî metinlerde hayal hâkim-
dir ve kısmen hakikati inciten yönler olabilir. Bu yüzden hikmetler doğrudan 
değil dolaylı olarak, tevil ve tabir süzgecinden geçirilerek mantık ölçülerine 
vurulmalıdır. Nitekim Divan’da, Hz. Muhammed’in ağzından söylenen bazı 
sözleri hadis kaynaklarında bulmak mümkün olmayabilir. Eserde Ahmed 
Yesevî’nin kurucusu olduğu Yesevîlik tarikatına ait bilgiler, dervişlik üzerine 

10. Hilmi Ziya Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017, s. 84)
11. Ethem Cebecioğlu, Hoca Ahmet Yesevi (ö. 562/1167), (Ankara: Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993) cilt: 34, s. 87-132.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yesevilik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tarikat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dervi%C5%9F
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övgüler, Cennet-Cehennem tasvirleri, İslam Peygamberi’nin (s.a.v) hayatı ve 
mucizeleri anlatılır. Yine bilinmesi önemli bir husus vardır ki o da Divan-ı Hik-
met adlı eseri yazanın bizzat Hoca Ahmed Yesevî olmadığıdır. Vefatından son-
ra tarikata mensup öğrenciler onun hikmetlerini bir araya getirerek bu eseri 
ortaya çıkarmışlardır.12 

Bodrogligeti’nin Ahmed Yesevî hakkındaki şu yorumu bizce kayda de-
ğerdir: “Divan-ı Hikmet’te Ahmed Yesevî’nin, Hz. Muhammed’ i tasdik ettiği, 
sünnetine uyduğu ve başkalarının da böyle yaptıkları belirtilmiştir. Ahmed 
Yesevî Peygamber gibi konuşmuş, karar tecrübelerini, onun karar ve tec-
rübesi gibi kabul etmiş, Peygamber’in tercihleri gibi konuşmuştur. Bunla-
ra ilaveten, Ahmed Yesevî 63 yaşında Hz. Muhammed’den 500 yıl sonra, 
O’nun ruhunu yaşatmış oldu. Ahmed Yesevî’nin mücadelesinin Müslüman-
lar arasında yüksek bir yeri vardır ve bu islam tarihine paralel düşmez. Hz. 
Muhammed’in çöl Arapları için yaptıklarını Ahmed Yesevî bozkır Türkleri 
için yapmıştır. Hazret-i Türkistan peygamber misyonu ve şuuruyla gerektiği 
kalitede davranış göstermiştir. Ahmed Yesevî’nin Türkler için, her ne kadar 
yeni bir peygamber olmadığı ve yeni bir mesaj getirmediği ileri sürülüyorsa 
da; O, Hz. Muhammed’in, “Allah’ın Adıyla” başlayıp yaptıklarını yapmıştır. 
Farklı bir zamanda farklı bir coğrafyada, farklı bir dilde, farklı bir halka, aynı 
mesajı getirdi. Biz bunlara, aynı başarıda, sadelikte ve derinlikte, aynı gü-
ven ve hareketle yaptığını da ekleyebiliriz.”13

Gerek “Divan-ı Hikmet” adlı eseri gerekse kendisinden bahseden kay-
naklar tarandığında, Hoca Ahmed Yesevî karşımıza bazen mutasavvıf ba-
zen din bilgini, bazen şair, bazen nasihatçi, bazen de melâmet kisvesiyle 
çıkar. Bütün bu veçhelerin tek ve değişmez tarafı eğitimciliğidir. İnsanı eğit-
meyi ve onun mükemmel bir varlık haline gelmesi için bilgi ve birtakım be-
ceriler kazanması yolunda yönlendirmeyi gaye edinmektedir. Ehl-i Sünnet 
akidesinin Orta Asya’da yayılmasında en büyük pay sahibi olan Yesevî bir 
ahlakçıdır. Onun bu konudaki görüşleri “Haddini bilmek, Allah’a ve insana 
saygı duymak ve geniş hoşgörü” başlıkları altında toplanabilir.14

12. Kazım Yoldaş, Ahmed Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’inde Hz. Muhammed Sevgisi, (Malatya: 
Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2010), s.5, ss. 59-61.
13. Dossay Kenzhetayev, Hoca Ahmet Yesevi: Yaşadığı Devir, Şahsiyeti, Tarikatı ve Tesiri, 
(Ankara: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Dergisi, 2007), s.44, ss.21-22.
14. İsmail Yakıt, Hoca Ahmed Yesevi ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri, s. 4.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cennet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cehennem
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Aşağıda Divan-ı Hikmet’ten bir bölüm alınarak sıradaki tespitler yapılmıştır:

“Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama, 

Hakk’ı seven âşıklar helalinden yemişler. 

Dünya benim diyenler, cihan malını alanlar, 

Kerkes15 kuş gibi olup o harama batmışlar. 

Molla, müftü olanlar, yalan fetva verenler, 

Akı kara kılanlar cehenneme girmişler. 

Kadı, imam olanlar, haksız dava kılanlar,

Eşek gibi olarak yük altında kalmışlar. 

Rüşvet alan hâkimler, haram alıp yiyenler, 

Parmağını dişleyip korkup durup kalmışlar…”16

Hoca Ahmed Yesevî’nin tespitleri teşbihleri ve tenkitleri son derece dikkat 
çekicidir. Kendi devrinin ilim adamlarının hâkimlerinin idarecilerinin isabetsiz 
kararlarını Divan-ı Hikmet’te yukarıdaki şekilde eleştirmektedir. Yesevî, mal 
mülkü kısaca dünya hayatını sorgulamaktadır. Yani itibar, servet, güç gibi hırs 
ve tahakküm içgüdüsünü tatmine yönelik bencil insan tipi yerine, insani değer-
leri öne çıkarmış özgeci insan tipi ikame edilmek istenmiştir. Divan-ı Hikmet’te-
ki beyitlerin bir Ontolojik Analizi yapıldığında Anlam Birimleri Tabakası, Karakter 
Tabakası ve Kader Tabakası göz önünde bulundurulduğunda ölüm, ahiret ha-
yatı, yani diyanet hatırlatılıp dünya-ahiret dengesi oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bugün insanlığın her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu şey, in-
san-tabiat, insan-insan ve insan-toplum ilişkilerini tevazu, iyilik, hoşgörü ve 
denge temeli üzerine inşa eden Yesevîler’in inanç ve düşüncelerini yeniden 
canlandırma, toplumun rasyonel temeller üzerinde yeniden inşasında bu 
değerlerden yararlanma olarak özetlenebilir.17

Tesirleri

Hoca Ahmed Yesevî’de en önemli noktalardan biri, insanın İnsan-ı Kâ-

15. Kerkes: akbaba.
16. Necdet Şengün, İslami Dönem Türk Edebiyatı, s. 41.
17. Hüsnü Ezber Bodur, “Hoca Ahmed Yesevi ve Sosyal Bütünleşme” (http://yeseviyiz.
blogspot.com.tr/2012/11/hoca-ahmed-yesevi-ve-sosyal-butunlesme.html).
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mil’e ulaşmak için çaba göstermesi gereğidir. Bu çaba ise eğitimdir. Eğitim 
temellerini içinde yaşadığı toplumun kültüründen alan Ahmed Yesevî Türk 
töresini, Türk dilini tasavvuf düşüncesi ile birleştirmiş, bezemiş ve Türk tasav-
vufunun temeline ilk taşları koymuştur. Bu yüzden Ahmed Yesevî tasavvufun 
hem ilk dönemine hem de ikinci dönemine girebilen bir kavşak noktasıdır. 

Yesevî, Türk töresi ile İslamî değerlerin kucaklaştığı, karışıp kaynaştığı 
noktada bulunur. İnançlarımıza ve İslam anlayışımıza milli bir üslup ve pers-
pektif kazandıran odur. Bir diğer ifadeyle, Türk gözlüğüyle İslamiyeti değe-
dendiren ve yaşayan bir kişidir.18 Köprülü’ye göre: “Ahmed Yesevî’nin Türk 
tarihindeki ehemmiyeti, birkaç cilt tasavvufla manzumeler yazmış olmasında 
değil, İslamiyet’in Türkler arasında yayılmaya başladığı asırlarda, onlar ara-
sında ilk defa bir tasavvuf mesleği vücuda getirerek ruhlar üzerinde asırlar-
ca hüküm sürmüş olmasındadır. Yesevî’den önce Türkler arasında tasavvuf 
yoluna girmiş kimseler yok değildi; lakin onlar ya büyük islam merkezlerinde 
Acem kültürünün tesiri ile Acemleşmişler yahut yeni dinin umumîleşmesi için 
büyük Türk kitleleri arasına girerek orada unutulup gitmişlerdi; içlerinden 
hiçbiri kendilerinden sonra da yaşayıp, devam edebilecek kuvvetli bir şey te-
sirine muvaffak olmamıştı. Ahmed Yesevî, Orta Asya’nın Türk kabilelerinin 
Müslümanlaşması’nda önemli rol oynamıştır. Yesev1lik kültürü dilinin Türk-
çe olmasının da Türk çevresinde tesiri büyüktür. Yesevîliğin tesiri başlıca şu 
sahalarda olmuştur: 1- Kıpçak (Kuzey Türkleri), 2-Türkmen Sahası, 3-Azeri 
Türkleri Sahası, 4-Anadolu Sahası (Batı Türkleri), 5-Hindistan. 6-Afganistan19. 

Yahya Kemal’in, “Ahmed Yesevî’yi iyice incelemek lazım. Bizim milliye-
timiz onda gizlidir’’ derken az çok haklı olduğunu söyleyen Yakıt20,  Türk 
düşünce tarihi incelendiğinde, Yesevî’nin edebiyat, kültür, din-tasavvuf ve 
gelenekler, ırk ve dil ve hatta siyaset sahnesindeki derin ve güçlü nüfu-
zu günümüze kadar geldiğini de ilave etmektedir. Türkler vaktiyle gerçek 
kimliklerini Yesevî modelinde bulmuşlardır. Bugün de aynı modele ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yetmiş yıldır ateizmin ve komünizmin acımasız baskısında 
kalmış, sadece lâfzen Müslüman olduklarını hatırlayabilen Orta Asya Türk 
Dünyası, bugün yeniden bir Yesevî modeline ihtiyaç duymaktadır. 

18. İsmail Yakıt, Hoca Ahmed Yesevi ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri, s. 10.
19. Dossay Kenzhetayev, Hoca Ahmet Yesevi: Yaşadığı Devir, Şahsiyeti, Tarikatı ve Tesiri, s. 33.
20. İsmail Yakıt, Hoca Ahmed Yesevi ve Türk Düşünce Tarihindeki Yeri, s. 13.



  249 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

Sonuç

Hoca Ahmed Yesevî, İslam tasavvufunu Türkçe ifade eden ilk ve etkili 
sestir. O, milli ve dini edebiyatımızın ilk büyüğüdür. Ahmed Yesevî olmasaydı 
bugün Türklerin nasıl bir dini hüviyete sahip olacağını ve ortaya nasıl bir 
tasavvuf anlayışı doğacağını kestirmek çok zordur. Ahmed Yesevî’nin yaşa-
dığı dönem; Türk hanedanları arasındaki taht mücadeleleri, başka dindeki 
Karahitay’ların Maveraünnehir’i yağmalaması, sürekli kargaşalıkların ve si-
yasi istikrarsızlıkların taht kurduğu bir dönemdi. Bu şartlar altında toplumu 
İslam çizgisine, Peygamber yoluna davette bulunmuştur.21

Bugün, Türk Dünyasını oluşturan Türk devletleri; Özbekler, Kırgızlar, 
Kazaklar, Türkmenler, Azeri Türkleri vb. hepsi Ahmed Yesevî hazretlerinin 
otoritesini, büyüklüğünü tanır ve ona inanır. O’nun sevgisi ve yüce şahsiyeti-
nin şemsiyesi altında bir Türk Dünyası’nın manevi bütünlüğü oluşturulabilir. 
Türkistan bugün bizlerden Anadolu Türkünden alp-erenlerini beklemekte-
dir. En azından Hoca Ahmed Yesevî’nin şahsından, O’nun gönül dünyasın-
da, toplayıcı manevi nüfuzu etrafında bizlerden ilgi beklemektedir. Bu ilgiyi 
ona göstermemiz temennisiyle.22
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Ercan AKTAN:

Fatma Nur Atan’a değerli sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi 
ikinci oturumumuzun müzâkere kısmına geçiyoruz. Bu oturumumuzun ilk 
müzâkerecisi Bilge İLHAN’dır. Kendisi Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisidir. Sözü 
kendisine bırakıyorum. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun sayın İlhan.



ARŞ. GÖR. BİLGE İLHAN

(Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Ana-
bilim Dalı Türk-İslam Edebiyatı Araştırma Görevlisi)

Saygı değer hocalarım, değerli öğrenciler hoş geldiniz. 

Bugün ilk olarak Esra KÖŞELİ’nin “Din Anlayışındaki Farklılaşmaların 
Önderlerinden Biri Olarak Ekber Şah (1542-1605) adlı bildiriyi değerlendi-
receğim. Esra, bildirisinin giriş kısmında Ekber Şah’ın geçmişinden ve tahta 
çıkış serüveninden kısaca bahsetti ki bu kısa giriş sayesinde metinde işle-
nen hükümdar hakkında bilgi sahibi olundu. Devamında yer verdiği Devle-
tin Adı adlı bölümde Babürlüler ya da Babür İmparatorluğu isimlerini neden 
tercih ettiğini açıklaması ve bu tercihini hangi gerekçelerle yaptığını ifade 
etmesi akademik açıdan güzel bir tavırdı.

 Ekber Şah’ın sosyal hayata yönelik reformlarını ele aldığı kısımda Şah’ın 
yaptığı reformların günümüzde de karşılık bulması ya da bu reformlara gü-
nümüz insanının da ihtiyaç duyması dikkat çekiciydi ve yaptığı bu reformlar 
ile Ekber Şah’ın çağlar ötesine de hitap edebilen bir hükümdar olduğu anla-
şıldı. Ekber Şah, din ve ırk açısından günümüzde de farklı renklerin bir ara-
ya geldiği bir coğrafya olan Hindistan’da hükümdarlık yapmış, bu coğrafya-
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nın zaaflarını, inceliklerini öğrenebilmek ve bütünlük içerisinde yaşayabilen 
bir toplum inşa edebilmek için dinin gücünden yararlanmak istemiştir. Dini, 
bir ayrıştırma vesilesi olarak kullanmamış aksine, farklı dinlerin özelliklerini 
birleştirerek hükümdarı olduğu toplumu bir arada tutmaya çalışmıştır. 

Bildiride değinilen Sulh-i Kul, günümüzde de ihtiyaç duyulan bir anlayış-
tır. İbadethane’de yapılan toplantılar ve burada konuşulan konular Ekber 
Şah’ın dönemi düşünüldüğünde çağın ilerisinde olan faaliyetlerdir. 

Ekber Şah, hitap ettiği toplumu bir arada tutamak ve insanları barış 
içerisinde yaşatabilmek için toplumda değişikliklere gitmişse de zamanla 
onun bu tavrı, insan olma zaafına yenilmiştir. İnsanın belki de düştüğü en 
büyük yanlış olan egosuna yenilme durumu Ekber Şah’da da görülmüş ve 
“Yanılmazlık Fermanı” ile birlikte Şah’ın barış ve insan merkezli politikası 
ciddi bir darbe almıştır.

Bildirinin sonuç kısmında Esra, Ekber Şah’ın yapmış olduğu reformlar 
sayesinde Şah’ın güçlü ve sevilen bir konuma yükseldiğini belirtti. Bildiride 
coğrafyamıza çok uzak bir iklim olan Hindistan ve oradaki Ekber Şah döne-
mi ele alındı. Değişik yönleri ile değerlendirildi. Bildiride “Din-i İlahi’de Diğer 
Dinlerin Etkisi” ve “Yanılmazlık Fermanı” adlı başlıklarda daha fazla bilgi 
verilseydi ve bu başlıkların sonuç kısımları biraz detaylandırılsaydı metin 
daha güçlü olabilirdi. Hayli değişik ve ilgi çekici olan bu bildiriyi sunan Esra 
KÖŞELİ’ye teşekkür ediyorum, başarılarının devamlı olmasını diliyorum. 

Bugün ikinci olarak, Banu Göçmez’in “Anadolu’da Dini Anlayışın Olu-
şumunda Mevlâna’nın Etkisi” adlı bildirisini değerlendireceğim. Banu, bil-
dirisinde Mevlana’nın yaşamış olduğu 13. Asrın genel bir portresini çizdi, 
Anadolu coğrafyasında özellikle Mevlana’nın muhitinin şekillenmeye baş-
ladığı ilk yer olan Konya üzerinde durdu. Konya’nın Moğol akınlarından ka-
çan Müslümanlar için özellikle de Müslüman âlimler için neden bir merkez 
olduğu hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

Anadolu coğrafyasına kadar ulaşan Moğol akınlarının ve bu akınların 
sonucunda korkan ve manevi olarak yara alan toplumun Anadolu’da Yunus 
Emre, Mevlana, Âşık Paşa gibi büyük şahsiyetler tarafından nasıl rehabilite 
edildiğinin üzerinde durdu. 

 İnsana insan olduğu için değer veren ve “Yaratılanı severim Yaratan’dan 
ötürü” sözleri ile Yunus Emre’de başka bir şekilde şiire dökülen sevgi dili-
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ni Mevlana’nın nasıl kullandığını ve bu sevgi dilinin Anadolu coğrafyasında 
yaşayan topluluklar ve bireyler arasında nasıl yankı bulduğundan bahsetti. 
“Benim kavga ile işim yok.” Diyen Mevlana’nın insana olan yaklaşımını yine 
Mevlana’dan alıntıladığı sözlerle de ortaya koymaya çalıştı. 

Mevlana’da var olan toplum olma bilincinin “anlam ve değerler” üzerine 
kurulu olduğunu belirtip kuru kalabalığın bir anlam ifade etmediğine değindi. 

Mevlana’nın Anadolu’da bu anlam ve değer üzerine kurmuş olduğu mu-
hiti kendisinden sonra gelişmiş ve bugün dünyanın birçok yerinde halen 
etkilerini devam ettiren sistemli bir yapıya dönüşmüştür. Geçmişten gü-
nümüze kadar gelen Mevlevi tekkeleri sayesinde bugün sahip olduğumuz 
hat, musiki, edebiyat … kültürümüz büyük oranda şekillenmiş, Mevlana’nın 
sanatı ve üretimi yücelten düşünceleri sayesinde kültürel mirasımız zen-
ginleşmiştir. Banu, metninde Mevlevi tekkelerinin sosyal yönüne değindi, 
bu tekkelerin Mevlana’dan sonra onun düşüncelerinin gelecek kuşaklara 
aktarıldığı mekânlar olduğunu belirtti.

Sonuç kısmında, çağımızda insanların birbirlerine olan tahammülsüz-
lüklerini huzursuzluklarını çözebilmek için geçmişte olduğu gibi yeniden 
Mevlana ve onun takipçileri gibi düşünmek gerektiğini söyledi. 

Başlık olarak oldukça geniş bir konuyu ele alan bu bildiride konu genel 
hatları ile iyi işlenmiş olmakla birlikte metin içerisinde Banu arkadaşımızın 
sesini daha fazla duymak, kendisinin konu ile ilgili çıkarımlarını daha çok 
görmek iyi olurdu. 

Metin içerisinde ufak eksiklikler olsa da Banu’yu tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum. 

Ercan AKTAN: 

Araştırma Görevlisi Bilge İLHAN’a değerli katkılarından teşekkür ediyo-
ruz. İkinci müzâkerecimiz ise Akif TİYEK’tir. Kendisi Ankara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisidir. 
Sözü kendisine bırakıyorum. Süreniz 10 dakikadır. Buyurun sayın TİYEK.



ARŞ. GÖR. M. AKİF TİYEK

(Ankara Üniversitesi Türk-İslam Edebiyatı Araştırma Görevlisi)

Teşekkür ediyorum ayın başkan. Kıymetli hazirun sizleri saygıyla selam-
lıyorum.

Sayın Azizabubu Bilalidin kızı’na yapmış olduğu güzel sunumlarından 
ötürü teşekkür ediyorum. Şunu belirtmek isterim ki, benim burada ifade 
edeceğim şeyler bu tebliğin daha iyi olması için bir öneri konumundadır. 
Kendisi, Türk eğitim tarihinde önemli bir yeri olan medreseler hakkında ge-
nel bilgiler verdikten sonra Osmanlı ve Nizamiye Medreseleri, bu medrese-
lerde okutulan dersler hakkında birtakım bilgileri bizlerle paylaştı. 

Tebliğde Osmanlı Medreselerinden önce bahsedilmiş, Nizamiye Medre-
selerine daha sonra yer verilmiştir. Hâlbuki Nizamiye medreseleri kuruluş 
itibariyle Osmanlı Medreselerinden daha öncedir. Bu çerçevede öncelik 
sonralık ilişkisine dikkat edilmesi tebliği daha güçlü kılacaktır.

Din anlayışını belirleyen kurumlar olan medreselerin, nasıl bir işlev üst-
lendiği tam anlamıyla tebliğe yansıtılamamıştır. Ana konuya daha iyi odak-
lanılması tebliğin ruhuna daha uygun olacaktır. Ayrıca şekilsel unsurların 
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daha çok göz önünde bulundurulması gerektiğine  inanıyorum. Bu değişik-
liklerin yapılması ile şekilsel olarak da tebliğ daha güçlü olacaktır. 

İkinci tebliğ ise sayın Fatma Nur Atan’ın sunmuş olduğu “ Türklerde Dini 
Anlayışın Oluşumunda Hoca Ahmed Yesevî’nin Etkisi”’dir. Tebliğde Pîr-i Tür-
kistan olarak nitelendirilen Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatı hakkında kısa 
ve öz bilgiler sunulmuştur. Daha sonra Hoca Ahmed Yesevî’nin tesirleri ve 
Divan-ı Hikmet’ten birtakım şiir örnekleri verilen tebliğde dini anlayışın olu-
şumu irdelenmeye çalışılmıştır. Bu etkinin biraz daha ayrıntılı olarak ifade 
edilmesi tebliğin amacına yönelik  etkiliyi arttıracaktır.    Ana kaynaklara 
ulaşması itibariyle değerlendirilse, tebliğin doyurucu bir mahiyet arz ettiği 
söylenebilir.

Tebliğ, şekilsel olarak da  gayet başarılıdır. Ancak şeklen gözden kaçan 
birtakım hususlar gözüme çarptı.. Bu gözden kaçan (dipnot verme vb.) hu-
susların düzeltilmesi ile tebliğ daha da başarılı bir örnek teşkil edecektir. 

Ben tekrar sayın Azizabubu Bilalidin kızı’na ve Fatma Nur Atan’a su-
numlarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu belirtilen hususların düzeltilme-
si, tebliğleri daha da başarılı kılacaktır.

Ercan AKTAN:

Araştırma Görevlisi AKİF TİYEK’e değerli katkılarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. Değerli katılımcılar bu oturuma son vermeden önce sempozyu-
mumuza katılan, tebliğcilerimize ve müzâkerecilerimize katılım belgesi tak-
dim edilecektir.
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İKİNCİ OTURUM

YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

Oturum Başkanı: Müberra DERYA

1. Gizem YAKIŞIR

Terör Gruplarının Oluşumu ve Gelişimindeki Siyasi, Sosyal ve Dini Faktörlerin Etkisi

2. Abdulcabbar ECE

Günümüzde Din Referanslı Grupların Söylem Mahiyeti

3. Esra AYHAN

DAEŞ Örnekliğinde Radikal Din Anlayışı

4. Emine BETÜL FAZLIOĞLU

Küresel Anlamda İslam’ı Yanlış Yorumlamada FETÖ Terör Örgütü

Müzakere:  Ar. Gör. Hasan SÖZEN

Ar. Gör. Kevser BEYAZYÜZ



OTURUM BAŞKANI

Müberra DERYA

Ben Müberra DERYA, Ankara Üniversitesi İngilizce İlahiyat 3. sınıf öğ-
rencisiyim ve ayrıca İLAMER İslam Felsefesi Kelam araştırma grubunda yer 
almaktayım. Oturumumuzda dört tebliğcimiz olacak ve tebliğlerini suna-
caklardır. İki tane hocamız müzakerelerini yapacaktır. Oturumumuz son za-
manlarda ortaya çıkan terör örgütleriyle ilgili olacağından ilginizi çekeceğini 
umuyorum ve oturumumuzu hayırlara vesile olmasını dileyerek açıyorum. 
İlk tebliğcimiz olan Sayın Gizem Yakışır’ın Terör Gruplarının Oluşumu ve Ge-
lişimindeki Siyasî, Sosyal ve Dinî Faktörlerin Etkisi adlı tebliğliyle başlıyoruz. 
Kendisi Uludağ Üniversitesi Din Sosyolojisi bölümünde Lisansüstü öğrenci-
sidir. Tebliğinde başarılar dileyerek sözü kendisine veriyorum. Süremiz on 
iki dakikadır. Başarılar. 



Özet 

Terör, son yıllarda üzerinde çok konuşulan en kritik konulardan biri ol-
muştur demek yanlış olmaz. Öneminin, insan hayatına kastetmesi, düzen-
siz bir tekrarı izlemesi, kontrol altına alınamaması ve muğlak anlamları ol-
duğuna inanılması gibi nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir. Dolayısı ile 
bu konu farklı disiplinleri meşgul etmiştir. Günümüzde sosyal bilimciler, po-
litikacılar, ekonomistler ve psikologlar gibi farklı disiplinlerdeki uzmanların 
terörün ekonomik, politik, psikolojik ve dini bağlamlardaki iz düşümlerinin 
farkında olmaları beklenir. Bu çalışmanın temel problemi terör gruplarının 
ortaya çıkışında ve grubun devamlılığını sağlamada dini anlayışların ne öl-
çüde etkili olduğudur. 

Bildirimizde son yıllarda “İslâm ve Terör” arasında sıklıkla kurulan ilişkinin, 
tamamen dış kaynaklı bir anlayışın mı ürünü olduğu ya da böyle bir ilişkinin 

“TERÖR GRUPLARININ OLUŞUMU VE GELİŞİMİNDE SİYASİ, 
SOSYAL VE DİNÎ FAKTÖRLERİN ETKİSİ”

GİZEM YAKIŞIR

(Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi Bilim Dalı 
Yüksek Lisans Öğrencisi)
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iç dinamikler açısından gerçeklik payının olup olmadığı ele alınmaya çalışıla-
caktır. Diğer bir ifadeyle, konu, birçok farklı boyuta sahip olmasından dolayı 
terör gruplarının oluşumuna etki eden dış faktörler ve iç faktörler şeklinde ele 
alınacaktır. Bu bağlamda, dış faktörler, küresel güçlerin terör faaliyetlerinin 
oluşmasındaki etkisidir. İç faktörler ise İslam dünyasının kendi içinde ortaya 
çıkan problemler olarak düşünülmüştür. Sonuç olarak çalışmada terör olgu-
sunu bir dereceye kadar muğlaklıktan kurtarmayı hedefliyoruz.

Çalışma, din-terör ilişkisinde basit bir tanımlamadan ziyade bir bakış 
açısı sunmayı amaçlamaktadır. Birçok sebebe dayalı olan terör faaliyetleri 
özellikle din ve terör şeklinde gündeme getirilse de biz din anlayışları şek-
linde ele almayı tercih ettik. Çünkü bize göre din ve terörün birlikte anılma-
sına neden olan saik, dinin bizzat kendisi değil, dini anlama ve yaşamadaki 
yorum farklılıklarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Din, Terör, İslam, Küreselleşme.

“Terör” Kavramı ve Modern Dönemde İslam Dünyasında Terörün Ortaya Çıkışı

Terör kavram olarak ilk kez 1789 Fransız İhtilali’yle birlikte kullanılmaya 
başlanmıştır.1 O dönemde Jakobenlerin barış adına ettiği mücadeleyi ifade 
eden kavram, günümüzde negatif anlamda kullanılmaktadır. Kavramın an-
lamı kullanan kişinin bulunduğu tarafa göre değişmektedir. Örneğin yapılan 
eylem aynı olmasına rağmen içinde bulunduğu grup eylemde bulunan kişiyi 
“özgürlük savaşçısı” olarak görürken, karşı taraf onu “terörist” olarak nitelen-
direbilmektedir.2  Her olay kendi içinde farklı sebep-sonuç ilişkileri barındırdı-
ğı ve bu nedenle de bir genellemeye gidilemediği için terörün tek bir tanımı 
yoktur.3 Yapılan tanımlarda genel olarak öne çıkan beş unsur bulunmaktadır: 
“1) Terörde şiddet ve zor kullanımı vardır. 2) Siyasi bir amaç güdülür. 3) Deh-
şet ve korku yaratılır. 4) Tehdit içerir. 5) Üçüncü kişilerde psikolojik etki uyan-
dırarak toplumda reaksiyon uyandırma beklentisi mevcuttur.”4

İlk olarak kabul edilmesi gereken şey, terörün bir insan davranışı oldu-
ğudur. İnsan tabiatı gereği güçlü olmayı arzulayan, hırs, rekabet, bencillik, 

1. Hoffman, Bruce, Inside Terrorism, Columbia University Press, 1998, s.15.
2.Taslaman, Caner, ‘Terör’ün ve ‘Cihad’ın Retoriği, İstanbul Yayınevi, İstanbul, 2014, s.18.
3. Aydınalp, Halil, Terör ve Köktencilik Ekseninde Canlı Bomba Sosyolojisi, Çamlıca Ya-
yınları, İstanbul, 2016, s.50.
4. Aydınalp, a.g.e., s.53-54.
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açgözlülük ve şehvet gibi özelliklere sahip bir varlıktır. İnsan tabiatının bu 
yanı Habil ve Kabil örneğinde görülmektedir. Kabil’i cinayet işlemeye iten 
şey saymış olduğumuz özelliklerdir.  Buradan insanın tabiatı gereği kötü bir 
varlık olduğu sonucu çıkmamalıdır. Söylemek istediğimiz, insanın tüm iyi-
liklerin yanında tabiatı gereği bu özellikleri de taşıyor olmasıdır. Din insana 
bu dünyada bir nizam sağlayan, onu barışa, huzura ve adalete sevk eden 
bir sistemdir ve yaratılışındaki saflığını koruması ölçüsünde insanı ahiret 
mutluluğu ile müjdeler. Dolayısıyla terörden bahsedilecekse doğrudan dine 
odaklanmak doğru bir yaklaşım değildir. Teröre neden olan faktörlerden 
biri insanın potansiyel olarak sahip olduğu bu olumsuz özellikler ve dini 
hakikatten çıkarılan farklı yorumlardır.

Günümüzde İslam dünyasında devam eden terör faaliyetlerine neden 
olan temel faktörleri sıralayacak olursak:

Modernizmin olumsuz yüzüyle karşılaşan Müslümanların tepkisel ha-
reketleri

İslam devletlerinin yönetimi problemi 

İsrail Devleti’nin Filistin topraklarında kurulması

Dünyanın süper güçlerinin İslam bölgesindeki petrol ve doğalgaz kaynak-
larını kontrol etmek için bölgedeki farklı kimlik ve anlayışları kışkırtmaları.5 

Yukarıda saydığımız faktörler birbirinden ayrıştırılamayacak şekilde iç 
içe geçmiş tarihsel olayların bir sonucudur ve terörün oluşumunda psikolo-
jik, sosyolojik, kültürel, ekonomik ve siyasal pek çok faktör söz konusudur.

Yakın Tarihteki Siyasi Gelişmelerin Teröre Etkisi

Müslüman toplumlarının hamisi olarak görülen Osmanlı Devleti’nin 
yıkılmasıyla Türkiye, İran ve Afganistan gibi ülkeler dışında İslam dünyası 
emperyalist güçlerin sömürüsünden kurtulamamıştır. 1928 sonrasında fa-
aliyet göstermeye başlayan Müslüman Kardeşler hareketi, Batı sömürgesi 
ile karşı karşıya gelen Müslüman toplumların bir reaksiyonu olarak ortaya 
çıkmıştır. Müslüman Kardeşler hareketi İslam dünyasına bir örnek teşkil 
etmiş ve sonrasında ortaya çıkan hareketler az veya çok, bir şekilde ondan 

5. Sancar, Faruk, Din ve Şiddet (Tarihi, Dini, Siyasi, Sosyo-Psikolojik Kültürel Boyutlarıy-
la), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2016, s.382-383.
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etkilenmişlerdir.6 Dünya savaşlarının bir sonucu olarak devletler arasındaki 
güç dengelerinin değişmesi ve yapılan faaliyetler sonrasında İslam dünyası-
na bakıldığında işgallerin Müslümanlarda bir travmaya neden olduğu görül-
mektedir. Sömürgeleştirilmenin travmasını henüz atlatamamış toplumlar 
bağımsızlıklarını elde etmelerinin hemen ardından bu defa da modernleş-
me ve siyasi meşruiyet krizleri ile karşı karşıya kalmışlardır. 

Osmanlı devlet yapılanmasının gölgesinde varlığını devam ettiren top-
lumlar ulus-devlet modelinin yaygınlaşmasıyla siyasi arenada bir kimlik 
krizine tutulmuşlardır. Müslümanlar bu krizin üstesinden gelebilmek için 
modern dünyanın pozitivist değerleri karşısında var olma mücadelesi ver-
mişlerdir. Çareyi İslam’ın özüne dönmekte bulmuşlar ve dini, bir ideoloji 
olarak yapılandırmaya gitmişlerdir. İslam dünyasının bazı bölgelerinin Batılı 
devletlerin işgali altında olması dinsel radikalizmin canlanmasına neden ol-
muştur. Bu işgaller içinde İsrail Devleti’nin fiilen kurulması Müslüman dün-
yada tepkisel hareketlerin sayısını artırmıştır. Savaşarak İsrail’i geri püskür-
temeyeceğini anlayan halk, mücadele yöntemini değiştirme yoluna gitmiş, 
bu da terör faaliyetlerinin baş göstermesine sebep olmuştur.7

İsrail’e karşı yapılan faaliyetler homojen bir Müslüman nüfusla sınırlı 
değildir. Emperyal güçlere karşı çıkmak amacıyla farklı millet ve dine men-
sup insanlar da FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü)’nün yanında yer almışlardır.8 
Bölgede İslamcı hareketlerin faaliyetlerinin artmasında mevcut yöneticile-
rin İsrail karşısında aldıkları yenilgiler de etkili olmuştur.9 Dolayısıyla İsrail’le 
mücadelenin yanı sıra toplumda da bölünmeler olmuş ve bu, yeni bir karga-
şayı beraberinde getirmiştir.  Arafat’ın FKÖ karşısındaki oluşumlara işaret 
ederek “bu organizasyonların İsrail tarafından yaratıldığını unutmamalıyız 
ki kendilerine silahları dağıtan da İsrail’dir” sözü İsrail’in Filistinlilerin gücü-
nün bölünmesine karşı radikal İslamcıları desteklediğini göstermektedir.10

6. Aydınalp, Halil, Çağdaş Kural Dışı Tekfirciliğin Yapısal Unsurları Üzerine Bir Model De-
nemesi-II, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt-Sayı 50, Haziran, 2016, s.166.
7.Aydınalp, Halil, Terör ve Köktencilik Ekseninde Canlı Bomba Sosyolojisi, Çamlıca Yayın-
ları, İstanbul, 2016, s.164.
8. Reuter, Christoph, My Life is a Weapon: A Modern History of Suicide Bombing, 2006, 
s.136-138
9. Aydınalp, Halil, a.g.e., s.271.
10. Bloom, Mia, Dying to Kill: The Allure of Suicide Terror, Columbia University Press, 
2007, s.31.
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İsrail’e karşıtlık beraberinde ABD’ye karşıtlığı da getirmiştir. ABD’nin 
İsrail Devleti’ne kuruluşundan bu yana verdiği destek bugün herkes tara-
fından bilinmektedir. Bölgede farklı kimlikteki insanların çatışmaya fiilen 
katılmış olması da bundandır. Ayrıca ABD karşıtlığı sadece Filistin-İsrail 
ilişkisiyle sınırlı değildir. Devlet yanlısı bir tutumla ortaya çıkan Usame bin 
Ladin, özellikle 1991’de Irak Amerika tarafından işgal edildiğinde Amerikan 
askerinin Suudi Arabistan’a konuşlandırılması dolayısıyla kraliyet ailesiyle 
ipleri koparmış ve ilk terör eylemlerine –sivilleri de kapsayacak şekilde- 
başlamıştır.  Çünkü o Müslüman olmayan Amerikan birliklerinin kutsal top-
raklara ayak basmasını doğru bulmadığı için esas savaşın Irak’a karşı değil 
İslam’a karşı verildiğini ifade etmiştir.11 Bir mücadele aracı olarak cihad, 
çatışma bölgeleri arttıkça daha da yükselişe geçmiştir.

Köktenci bir tutumla İslam’a sarılan grupların muhalif hareketi sadece 
Batılı devletlere karşı olmamıştır. Kendi içlerinde etnik, kültürel ve mezhep-
sel farklılıklar barındıran yeni devlet yapılanmaları siyasi arenada yeni yeni 
var olan gruplar için bir çatışma alanına dönüşmüştür. Yönetenlerin top-
lumu bir bütün olarak kucaklayamaması İslami hareketlerin bir kısmının 
marjlara itilmesine yol açmıştır.12 Bunların içinden bir kısmı kendi küçük 
grupları içinde kapalı bir hayat yaşarken azınlık olan kısmı politik sahada 
mücadele etmeyi de reddederek radikal bir kimliğe bürünmüş ve terör faa-
liyetlerinin aktörü olmuştur.13 

Din dilini mutlak bir yasa olarak anlayan radikal gruplar uzlaşma bilme-
yen sert bir tutum sergileyerek toplumsal problemlerin ortaya çıkmasına 
ve bölgenin bir çatışma alanına dönüşmesine sebep olmuşlardır. Kutsal 
metni literal okuma ve yasa olarak uygulama dinin şiddeti meşrulaştıran 
bir araç olarak kullanılmasında önemli rol oynamıştır. Bu noktada din ve 
terör arasında bağlantı kurmaya neden olan şey, irrasyonel din anlayışları 
olmuştur.14 Dini metinlere bu mutlakçı yaklaşım beraberinde tek bir grubun 
hakikate sahip olduğu anlayışını getirmiş, bu da iktidar ilişkileri için dinin 
araçsallaştırılmasına neden olmuştur. Yani İslam coğrafyasındaki radikal 
oluşumlar güç-iktidar elde etmek amacıyla varlığını devam ettirmiş ve din 

11. Scheuer, Michael, Osama b. Laden, Newyork, 2011, s.81.
12. Sancar, Faruk, a.g.e., s. 198.
13. Sancar, Faruk, a.g.e., s. 204.
14. Sancar, Faruk, a.g.e., s.101.
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dili de seçici bir yöntemle okunarak teröre neden olan aşırılıklar, kutsal me-
tinde meşru bir zemin bulmuştur. 

İçlerinden çatışma bölgelerine gidenler “cihadizm”i bir meslek haline 
getirmişlerdir. Çünkü çatışma bittiğinde (Afganistan’daki mücahidlerin du-
rumu gibi) ülkelerine dönenlerin bir kısmı topluma entegre olamayıp en 
iyi bildikleri işi yapmaya devam etmişlerdir. Cihadizmin bir meslek haline 
gelmesinin arka planında ciddi bir askeri eğitim almış olmaları ve maddi 
olarak desteklendikleri gerçeği de yatmaktadır. 

İslam geleneğinde cihada yapılan vurgu farz-ı kifaye kabilinden olurken 
günümüz radikalleri bunu farz-ı ayn olarak görmüş ve cihada verilen bu 
önem terör faaliyetlerinde ciddi artışa yol açmıştır. Cihada yapılan bu vurgu 
Seyyid Kutub, Muhammed Abdüsselam Farrag (cihadı İslam’ın beş temel 
şartına eş değer görmüştür) gibi isimlere dayanmaktadır.15 El-Kaide, Daiş 
gibi terör grupları bu tür görüşleri benimseyerek ortaya çıkmışlardır.

Küreselleşme ve Terör

Yukarıda geçen bütün gelişmelerin temelinde, dünyanın içinden geçti-
ği küreselleşme sürecinin önemli bir rolü vardır. Kültürlerin kendilerine ait 
özelliklerini bertaraf eden küreselleşme süreci, söz konusu yerellikleri “uy-
gun bulmaması” sonucu eşitsizlik, şiddet ve terörü tetikleyen bir süreç ol-
muştur. Ayrıca Yeni Dünya Düzeni teorisi ve Medeniyetler Çatışması tezi gibi 
gelişmeler dinlerin de bir şekilde değişim sorununun içine dahil edilmesi-
ne sebep olmuştur. Özellikle terör faaliyetlerinde bulunan aktörlerin din ile 
ilişkilendirilmesi, küreselleşmeyi dini boyutuyla da gündeme getirmiştir.16 
Modernleşme ile birlikte sekülerleşen toplum özellikle bu yüzyılın ortaların-
da dinin yeniden dönüşü ile yeni bir ihya sürecine girmiştir. Batı toplumları 
ilerlerken Doğu toplumlarının geri kalmasının gerekçesi bir kesim tarafın-
dan İslam olarak açıklanınca Müslümanların bir kısmı çareyi İslam’ın özüne 
dönmekte görmüştür.  Fakat Daniel Cohen’in araştırmasına göre “İslam’a 
bağlanan gecikme, biri Müslüman diğeri gayrimüslim olan komşu ülkeler 
karşılaştırıldığında ortadan kalkmaktadır.”17 Yani geri kalmışlık telakkisine 
sebep olan İslam değil, bölgesel şartlardır. Bu bağlamda Medeniyetler Ça-

15. Roy, Olivier, Küreselleşen İslam, Çev. Haldun Bayrı, Metis Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.21.
16. Erul, Bünyamin, Şiddet Karşısında İslam, DİB Yayınları, İstanbul, 2014, s.420.
17. Cohen, Daniel, Y a-t-il une malediction economique islamique, Le Monde, 2 Decem-
ber 2001



  265 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

tışması tezinde olduğu gibi din üzerinden olaylara anlam yüklemek doğru 
bir yaklaşım değildir. Fakat Batılı güçler bu tezden vazgeçmemişler, günü-
müzde çok daha etkili olan şeklini uygulayarak, mezhep ve dinsel kimlik 
farklılıklarıyla İslam dünyasını kendi içinde sonu gelmeyen bir çatışma dön-
güsüne hapsetmişlerdir.18 Huntington’ın tezinde olduğu gibi19 ötekileştirme 
üzerine inşa edilen ihyanın bu yeni şekli, dinlerin şiddet ve teröre bulaştırıl-
masında temel faktörlerden biri, belki de en önemlisi olmuştur.

11 Eylül Saldırıları ve el-Kâide’nin Dünya Kamuoyunda Tanınması

Terör faaliyetleri bilindiği üzere 11 Eylül saldırısıyla birlikte tüm dünyada 
büyük yankı uyandırmıştır. 11 Eylül’e neden olan düşünceyi anlamak için el-
Kaide’nin saldırı öncesi ve sonrası gelişimini incelemek gerekmektedir. El-
Kaide’nin temeli, Afganistan’a gönüllü mücahidleri ulaştırmak için kurulan 
bir iletişim ağına dayanmaktadır. Başlangıçta merkezi örgütlenmeye gitmek-
sizin kişisel ilişkiler üzerine kurulmuş enternasyonal bir harekettir.20 Bir örgüt 
olarak kurulması iki yaklaşımla açıklanmaktadır: Birincisi, güç dağılımlarının 
değiştiği, gücün sadece devlete ait olmayıp devlet dışı aktörler tarafından da 
kullanıldığı küresel sistemdir. 11 Eylül 2001 saldırılarındaki asimetrik savaş 
(eşit olmayan güçler arasındaki savaş) bunun göstergesidir.21 Herhangi bir 
dini yapıyı değil de Dünya Ticaret Merkezi’ni hedef alan saldırılar seküler dün-
yaya bir başkaldırı niteliğindedir.  İkincisi Afganistan’ın işgali ve Amerika’nın 
perde arkasındaki rolü ile ilgilidir. Amerika ve Suudi Arabistan’ın bölgedeki 
mücahidlere maddi desteği 11 Eylül saldırıları sonrası hazırlanan raporda 
onaylanmıştır. El-Kaide üyelerinin bu yardımdan faydalanıp faydalanmadığı 
bilinmemektedir. Rusya’nın bölgeden ayrılmasından sonra bölgedeki şartları 
değerlendiren örgüt 1988’de kurulmuştur.22

Olivier Roy, İslam’ın teröre yol açtığı görüşlerine karşı çıkarken bunu 
yatay geçişlilik teorisiyle açıklamaktadır. Ona göre bu tür faaliyetler Hris-
tiyanlık’ta ve diğer dinlerde de bulunmaktadır ve bu nedenle terör olayları 
sadece dinin prensipleriyle açıklanamaz. Roy’a göre “bu yatay geçişlilik, 
dinsel bir gelenekten ziyade anti-emperyalist muhalefet zeminine” dayan-

18 Sancar, Faruk, a.g.e., s.49.
19. Bkz. Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, Çev. Murat Yılmaz, Vadi Yayınları, 2014.
20. Roy, Olivier, a.g.e., s.172.
21. Aydınalp, Halil, a.g.e., s.173.
22. Aydınalp, Halil, a.g.e., s.175-176.
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maktadır.23 Bu hareketlerin günümüzdeki görünümünü sadece ezilenlerin 
isyanı veya İslam’ın teröre neden olduğu yönündeki söylemlerle açıklamak 
yanlıştır. Bunun yerine örgütlerde yer alan bireylerin özellikleri incelenmeli 
yani büyük anlatılar yerine sahaya dönülmelidir.24

Cihadcı Grupların Kimlik Profili

El-Kaide’nin süreç içerisinde değişen üye profili, günümüz terör grupları-
nın aktörlerinin profillerini de ortaya koymaktadır. İlk “Bin Ladin kuşağı”nın 
bütün üyeleri Ortadoğu kökenlidir (Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir) ve geç-
mişlerinde İslamcı örgütlerde siyasi faaliyetleri vardır. 1992’den sonraki 
nesilde ise nitelik açısından bazı değişiklikler görülmektedir: Siyasi, militan 
bir geçmişleri olmayan ve Avrupa’dan gelen gençler örgüte katılmışlardır.25 
Amacımız el-Kaide’nin örgütsel şemasını sunmak olmayıp bu tarihsel dö-
nüşümün ardından enternasyonalist militan Müslümanların profil tiplerini 
ortaya koymaktır.

Doğdukları ülkede yaşamamaktadırlar, bazen Batı medeniyetindendir-
ler (Fransız, İngiliz ya da Amerikalı) ve hemen hemen hepsi pek çok ülkede 
okumuş veya yaşamışlardır.

Dini değil, modern bir öğrenim görmüşlerdir. Kişiler genel olarak siyasal 
bilimler ya da mühendislik gibi teknik bölüm mezunudurlar. Dolayısıyla mo-
dernizme karşı değillerdir fakat modernizmi kendi ideolojik arka planlarına 
göre dönüştürmek istemektedirler. 

Geçmişlerinde uyuşturucu kullanmış ya da yasal olmayan faaliyetlerde 
bulunmuş kişilerdir.

Aileleri, akrabaları, vatanları ve bulundukları ülkelerdeki toplumla bağ-
larını koparmış kimselerdir.

Hemen hemen hepsi radikal bir camideki bireysel tanışmalar sonrası 
“born again muslims” olmuşlardır.

Çoğunlukla önce radikalleşip sonra İslam’a geçmiş kimselerdir.26 

23. Roy, Olivier, a.g.e., s.12.
24. Roy, Olivier, Kayıp Şark’ın Peşinde, Çev. Haldun Bayrı, Metis Yayıncılık, İstanbul, 
2015, s.207.
25. Roy, Olivier, Küreselleşen İslam, Çev. Haldun Bayrı, Metis Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.174.
26. Roy, Olivier, a.g.e., s.178.
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Nihayetinde cihadcıların yapısal özellikleri ile ilgili genel bir tablo çize-
cek olursak, öncelikle kendi ortamlarından tecrit edilmiş oldukları ve dini 
radikalleşmeden ziyade bir dava üzerinden başkaldırı gerçekleştirdikleri 
görülmektedir.27 Yani onlar İslam’ı bir hayat tarzı olarak benimsememişler-
dir. Müslüman kimliğini içinde bulundukları yaşam koşullarına ve küresel 
güçlere karşı bir protesto aracı olarak kullanmaktadırlar. Terör örgütlerine 
katılmalarına sebep olan şey genellikle hayal kırıklıklarıdır. Born againlerin 
İslamileşen görünümlerine rağmen ibadetlere olan uzaklıkları bunu teyit 
etmektedir. Bu kişilerde kültürel unsurlardan bağımsız bir dini kimlik söz 
konusudur. İslami bir gelenekten yoksun bir ortamda bulunuyor oluşları 
köktenci bir din anlayışını benimsemelerini kolaylaştırmaktadır.

Olivier Roy’un tespitine göre Fransa’daki cihadcılar işçi göçüyle gelen ilk 
kuşaktan değil, orada doğup büyüyen ya da küçük yaşta göç etmiş ikinci ku-
şaktandır ya da mühtedilerdir (ki bu gruptakilerin sayısı 1990’lardan itibaren 
giderek artmıştır). Bu, şu anlama gelir: Radikalleşmeye neden olan şey dini 
inanç değildir. Ailede farklı, toplumda farklı bir sosyalleşme sürecine tabi olan 
bireyler, sağlıklı bir kimlik kazanımı gerçekleştirememektedir. Bulundukları 
devletlerin yasaları her ne kadar eşitlikçi olsa da yerli halkın onlara bakışı 
öyle değildir. Konuştukları dil, özgüven eksikliği, görünümlerindeki farklılık 
okul hayatlarına da yansımaktadır ve bunun sonucunda toplumda silikleş-
mektedirler.28 Kendilerini görünür kılmak için bir arayışa girerler ki toplumda 
bunun için çeşitli yollar mevcuttur. Nihayet born again olan Müslümanlar ya-
hut ihtida edenler İslami bir gelenek içinde büyümüş bir Müslümandan daha 
Müslümandırlar ve olması gereken Müslümanlık kendilerininkidir.

Kimlik arayışındaki gençlerin Avrupa’da Daiş gibi örgütlere katılmaları 
görece kolaydır. İnternet, çeşitli seçenekler sunarak ilgi çekmede oldukça 
başarılıdır. Hatta internet uygulamaları üzerinden “Cengâver look”, “erkek 
muhabbeti”, “silah kullanabilme” gibi seçenekleri işaretleyerek kendilerini 
kanıtlayabilmekte ve böylelikle örgüte katılabilmektedirler.29

Born again olduklarında kendilerini gizleme ihtiyacı hissetmezler aksine 

27. Roy, Olivier, Kayıp Şark’ın Peşinde, Çev. Haldun Bayrı, Metis Yayıncılık, İstanbul,
2015, s.236.
28. Atacan, Fulya, Kutsal Göç Radikal İslamcı Bir Grubun Anatomisi, Bağlam Yayıncılık,
İstanbul, 1993, s.47.
29. Sancar, Faruk, a.g.e., s.436.
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Facebook yeni kimliklerini iyi bir sergileme alanıdır. “Facebook mücahidi” 
şeklinde bir niteleme yaygındır. Eski silikleşmiş benliklerine karşı bu yeni, 
görünür kimlik içe atılmış yoksunluklarının rövanşını alma isteğiyle doludur. 
Bunun için öldürme ve ölme meşrudur zira her iki seçenek de intikam içerir 
ve aslında modern dünyanın nihilizminin bir yansımasıdır bu.

Bu konuda diğer bir önemli nokta ise sermayedir. Markaların, imajla-
rın egemen olduğu bir dünyada maddi imkanların kısıtlılığı, tüketenin var 
olduğu bir dünyada tüketememenin verdiği acı bireyin içine kapanmasına 
ve bunu aşmak için çeşitli yollara başvurmasına neden olmaktadır. Ödüllü 
internet oyunları vs. bu noktada bir araçtır ve aslında örgütler tarafından 
yem olarak kullanılmaktadır.

Kabul etmeliyiz ki dünyada İslamofobi için ciddi bir çaba var. Maalesef 
İslam dünyası sahip olduğu çatışma alanlarıyla bu çabaya malzeme vermek 
konusunda oldukça başarılı. Bu kullanışlılığı engellemek için neler yapıla-
bileceğini öneriler bölümünde ele alacağız fakat burada gözden kaçırılma-
ması gereken bir nokta var. Terör faaliyetlerinde bulunan radikal gruplar 
Müslüman nüfusun oldukça az bir kısmını oluşturmaktadır. Fakat saldırı-
ların New York, Londra, Brüksel gibi önemli şehirlerde olması ve medyanın 
haberleri servis etmedeki ustalığı önlenemez bir dezenformasyon sürecine 
neden olmaktadır. Medya, gazete ve dergilerin kullandığı dil bazı akade-
misyenler ve siyasiler tarafından da desteklenmektedir. İslam dünyası terör 
faaliyetlerinin kaynağı olarak gösterilmekte, dolayısıyla Müslümanların da 
terörist olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaktadır. Fakat bu bizi, tüm dün-
yanın algısının bu şekilde olduğu yanılsamasına götürmemelidir.

Sonuç

Çalışmamızın sonunda ulaştığımız sonuçlardan en önemlisi teröre neden 
olan faktörün bir kimlik bunalımı olmasıdır. Hem İslam dünyasında hem de 
Avrupa’da yaşayan Müslümanlarda ve mühtedilerde teröre olan eğilim siyasi 
ve entelektüel eksikliğin ortaya çıkardığı bir kimlik sorunundan ve bunun so-
nucu olarak özgüven eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Terör gruplarına ka-
tılarak “yeniden Müslümanlaşan” kişilerin “İslam mücahidi” şeklinde kimlik 
kazanması ve Daiş gibi örgütlerin İslam Devleti kurma vaadleri bu eksiklik-
lerin giderilmesini sağlamaktadır. İnsanların içinde bulundukları ekonomik 
düzey, psikolojik ve sosyolojik faktörler, siyasi güç gibi etkenler dünya görüş-
lerini ve din anlayışlarını etkileyebilmektedir. Tüm bu faktörleri yok sayıp terör 
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faaliyetlerini sadece din üzerinden yorumlamak yanlış olur. Dini anlayışların 
payı burada teröre giden yolda meşrulaştırma işlevi görmesidir. 

Köktenci zihniyet gerçekleşmesi mümkün olmayan bir toplum mode-
li oluşturmaya çalışmakta, dini, “gücün teolojisi” haline getirmektedir.30 
Kutsal metinden temel yasalar çıkararak kültürel unsurları yok saymakta, 
kültürden bağımsız, küresel bir din anlayışı ortaya koymaktadır. Kutsal Me-
tindeki bağlamından koparılan ayetler terör gruplarının şiddet içerikli faa-
liyetlerinde tabiri caizse maşa olarak kullanılmaktadır. Bu gruplar parçacı 
bir okumayla kendi içinde fetva üreten bir mekanizmaya dönüşmüşlerdir. 
Bunun önüne geçmek iyi bir din eğitimi ile mümkündür. Bu ise kültürel 
unsurları yok saymayan, insanın psikolojik, sosyolojik yönlerini görmezden 
gelmeyen bir muhteva ile sağlanabilir. Terör grupları üzerine yapılan araştır-
malar da böyle bir eğitimden geçmiş kişilerin bu tarz örgütlere eğilim gös-
termediklerini ortaya koymaktadır.31

Olayların medya vasıtasıyla farklı bir boyut kazandığından, İslam’a kar-
şı bir dezenformasyona neden olduğundan bahsetmiştik. Bunun etkisi ise 
ancak Müslümanların küresel medyada aktif olmaları ile azaltılabilir. Bu tür 
faaliyetlere karşı Müslümanların da küresel ölçekte söz sahibi olmaları, bu 
algının değişmesinde etkili olacaktır. Bu noktada Müslümanlar kendilerine 
güvenmeli, dünyanın çeşitli yerlerinde bu söylemlere dünya görüşleri ve ya-
şayışlarıyla meydan okumalıdırlar.
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Müberra DERYA:

Gizem Hanım’a bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hocamız 
terör gruplarının oluşumuna sebep olan faktörler üzerinde durmuştur. Ay-
rıca terörist olarak nitelendirilen kişilerin kişilik analizlerini anlatmıştır. Bu 
nedenle teşekkür ediyoruz kendisine. İkinci tebliğcimiz olan Abdulcabbar 
Ece’ye geçebiliriz. Konusu Günümüzde Din Referanslı Grupların Söylem 
Mahiyeti’dir. Kendisi Ankara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 
yüksek lisans öğrencisidir. Başarılar dileyerek sözü kendisine veriyorum. 
Buyurun Sayın Ece, süreniz on iki dakikadır.



“GÜNÜMÜZDE DİN REFERANSLI GRUPLARIN SÖYLEM MAHİYETİ”

ABDULCEBBAR ECE

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim 
Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Özet

Bu makalede Müslüman kimlikli cemaatlerin, kullandıkları söylem dili 
açısından yaptıkları faaliyetleri ne türlü argümanlar ile temellendirdikleri 
ortaya koymak hedeflenir. Cemaat; gerek söylemleri ve gerek toplumsal 
konumları itibarıyla güçlendikçe siyasileşmek durumunda kalır, cemaat 
oluşumu gruba evrilir, dini olmak siyasi olmanın gerisinde kalır, nihai hedef-
leri siyasileşir, söylemler hala din motifli olmaya devam eder. Bu oluşumlar 
nedir, söylemleri nedir, nerede kullanılır bu beyan edilir. 

Anahtar Kelimeler: Din, Cemaat, Grup, Kimlik. 

DİN

Toplum hareketlerine tesiri kuvvetli olan ‘Din’ birçok özelliğe sahiptir.   

Din; ‘’öğüt’’ temelinde insanlar arası ilişkileri düzenleyen normatif bir 
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yapıya sahiptir.1

Yapısı ne olursa olsun her toplumda ve insan ruhunda bir “yücelme ihti-
yacı ve ilahi âleme yönelme arzusu ve eğilimi” mevcuttur. 

Din; ölümden sonra kurtuluş vaat ederek, ıstırabı çekip sabretmeyi bir 
erdem kılarak ve tabiatüstü bir müdahale ümidi sunarak, hesabı öteki âle-
me havale eder, dindarın üzerindeki sömürünün ağırlığını hafifletmektedir.

Din; aklın yetersiz olduğu durumlarda, tasavvur aklın ötesine geçerek, 
yeni durumlara uymayı sağlar. Bu aşamada inanç olgusu devreye girer ve 
düşünmeyi etkisi altına alır. Din; inanç olgusuna dayanır. Ancak dini inanç, 
bilgi ve iman bütünlüğü çerçevesinde ifadelerin doğru olduğuna inanmak-
tır. Bu özelliği ile de dini inanç, diğer inanç türlerinden (tutumlardan) ayrılır.2

Din ayrıca, dünyevi düzenin anlam yoksunluğunu gideren, toplumsal 
gerçekçiliği kutsallaştırılmış bir düzene dönüştüren bir model olarak da 
kavramsallaştırılmıştır.

Dinin özünde var olan, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü kültürü, bir-
çok farklılığı olan insanların bir arada mutlu ve huzurlu olmalarını sağlayacaktır.3 

Din, temelde toplumsal düzenin bütünleşmesine ve statükonun meşru-
laştırılmasına hizmet eder.4 

GRUP NEDİR

Bir toplumsal grubun oluşması için fiziksel veya coğrafi yakınlık ya da birey-
lerde ortak özelliklerin bulunması yeterli değildir. Buna karşılık yüz yüze ilişki 
halinde olmayan veya değişik kökenli, farklı özellikler taşıyan kişiler arasında 
ortaya çıkabilecek etkileşme bir toplumsal grubun temelini oluşturabilir.5 

Dini grup denildiği zaman genel olarak dilli yönelişlerden kaynaklanan 

1. Lokman Çilingir, ‘’Din mi Ahlak mı?,’’  International Journal of Science Culture and 
Sport c.2, s5 (2014) ss. 714.
2. Zeki Arslantürk, Mehmet Tayfun Amman Sosyoloji / Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, 
Teoriler ,Çamlıca Yayınları, (2011), ss.148.
3. Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, (Pegem Yayıncılık, Ankara 2002), ss.98.
4. Ejder Okumuş, ‘’Değer Ve Din İstismarı,’’  The Journal of Academic Social Science 
Studies s 24(2014), ss. 27.
5. Günay Cezayirli, ‘’Dini Grup ve Toplumsal Grup,’’ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi c.37, s.1(1997), ss. 365.
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din bazlı gruplaşmalar anlaşılmaktadır.6

Makalede değineceğimiz dini grupların hedefleri yaşanıla bilinir İslam 
devletidir. Mecburen kendileri belirtmese bile siyaset ile İlişkileri mevcut 
olacaktır, mecburen siyasallaşacaklardır.

Siyasal İslam, kısaca devlet yönetiminde İslami unsurların varlığını ifade eder.7

İSLAM DÜNYASININ MODERN ZAMANDAKİ HALİ 

Modern dönemde, (özellikle 19. ve 20. Yüzyıllarda) İslam dünyasında 
Hukuk, eğitim-öğretim, iletişim ve ulaşım, sosyo-ekonomik ve politik sistem 
ve yapılar, kadının statüsü, kölelik, insan hakları ve özellikle de siyasi yöne-
tim konuların da önemli değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. İslam 
dünyası, moderniteye geçiş ve ona uyum süreçlerini bir türlü tamamlaya-
mamış; tersine, hayal kırıklıkları, ümitsizlikler, bunalımlı sıkıntılar ve boca-
lamalara sürüklenmiştir.8

Genelde İslam kültürüne sahip devletler bocalamadan sıyrılmak için pozi-
tif bilimlerde, fen ve teknikte geri kalmışlığı aşmaya çalışmış olmasın rağmen, 
özelde dini gruplar müsebbip olarak din anlayışındaki zayıflık, dini yaşantı 
zayıflığı ve dinin gereklerini hafife almada görmüştür. Çünkü İslam bir gayret, 
azim ve tefekkür dinidir ve bu dinin mensupları zelil hale gelmemelidir.

Diğer yandan İslam dünyasının kendi iç sosyo-ekonomik, siyasi, dini ve 
kültürel problemleri çerçevesinde dışsal faaliyetlerin de etkisiyle geliştirdiği 
ideolojik söylemleri, taşıdığı dini renk tonuyla, İslamcı boyutun öne çıkma-
sına neden olmuştur. Böylece yerel dinamikleri ve çevresiyle, sosyo-ekono-
mik ve politik faktörlerin bir kombinasyonu bağlamında, geleneksel İslami 
kaynaklardan devşirdikleri kavramların kendi anlayışları çerçevesinde yo-
rumlarıyla halkı mobilize etmek isteyen İslamcı hareketler, meta-anlatılara 
ya da altın çağ gibi mitsel referanslarla daha bir İslamcı görünüm elde et-
mek istemişlerdir.9 Dış cepheden ( hukuk, ekonomi, siyaset gibi alanlar üze-

6. Günay Cezayirli, a.g.m., ss.370.
7. Hacı Hasan Saf, ‘’Türkiye’de Yükselen Siyasal İslam’ın Postmodern Nedenleri,’’ Kara-
deniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi s. 12 (2016), s.108.
8. Bkz. Ahmet Davutoğlu, ‘’İslam Dünyasının Siyasî Dönüşümü: Dönemlendirme ve Pro-
jeksiyon,’’ Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Sayı 12 (2002)
9. Hüsnü Ezber Bodur,  ‘’Dini Motifli Terör Fenomeni Ve İslam’ın Siyasal İstismarı,’’ Kah-
ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s5 (2005), ss.68.
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rinden ) dine yaklaşılıp, dinden referans alıp modern olana uyum sağlama 
gayretleri, dinin bir inanç/inan bütünlüğünden çıkıp kendisini sosyo-politik 
arenada bulmasına sebep olmuştur. Pek çok kere de ‘’Din’’ gündelik siya-
sete malzeme olmuş, politik hesapların maşası, şiddetin sebebi, zulmün 
limanı, toplumları sindirmek için mutluluk yastığı olarak kullanılmıştır.

Böylece; bu durumdan rahatsızlık duyan İslamcı gruplar, dini stoktan 
(‘din’e dair ne varsa) elde ettikleri kavramları kendi ideolojik yönelimlerine 
göre yeniden yorumlayıp güncelleştirerek mücadeleyi kendi zeminlerinde 
meşrulaştırıp, dinden hareketle bir siyasi reformu hedeflerler.

Bu tabloya göre adını alan siyasal İslam ya da İslamcılık, İslamiyet’i bir 
din ya da inanç sisteminden ziyade siyasal bir ideoloji olarak tanımlamaya 
gitmiştir. Birçok İslamcı grup, İslam dünyasının bugünkü geri kalmışlığını, 
İslam’ın temeli olarak gördükleri cihadın ihmaline bağlamışlardır. 

Cihat anlayışlarında farklılık gözlense de (nefsin terbiyesi, toplumunun 
ıslahı, eğitimin başat alınmasını savunanlar, yöneticilerin İslami kanunları 
takip etmesini amaçlayanlar gibi) başarı yolunun silahlı mücadeleden geç-
tiğini, Müslümanlıktan uzaklaşmış saydıkları yöneticilerini iktidardan uzak-
laştırmak için şiddete başvurarak terörist eylemi dini bir görev sayan radi-
kal hareketler10 siyasal egemenliği önceleyen ve bunun yolunun siyasi bir 
devrim olduğunu savunan bir devrimcilik anlayışı oluşturmuş olan grupların 
(El-Kaide, İşid, Hizbullah gibi) ismini sıkça duyar olduk. 

Ayrıca İslam âleminde küreselleşme karşısında gelişen, biraz da 19. yy. 
sonlarına doğru Batı medeniyetine reaksiyoner tavırları yansıtan radikal 
muhafazakâr(Vahhabilik) ve modernist( Afgani) kutuplar olmak üzere iki 
uç gruptan söz etmek mümkündür. İslami geleneklerin ateşli müdafaasını 
yapan muhafazakârlar, küreselleşmenin homojenleştirici etkisi karşısında 
mazinin derinliklerinde kalmış görüş ve uygulamaları diriltmek istemekte 
ve anti-modernist yaklaşımlarıyla değişim ve ilerlemeye karşı çıkmaktadır-
lar. Buna karşılık modernist İslamcılarda, İslamiyet’i her türlü ilavelerden 
arındırarak modem fikirlerle ve realitelerle uyumlu hale getirmek suretiyle 
yeniden canlandırmaya çalışmaktadırlar.11  

10. Hüsnü Ezber Bodur, ‘’Dini Motifli Terör Fenomeni Ve İslam’ın İstismarı,’’ Kahraman-
maraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s5 (2005), ss.68.
11. Hüsnü Ezber Bodur, a.g.m., ss. 56.
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Bu gruplar, Batı etkileri İslam dünyasını kurtarma mücadelesinde ahlak-
çı ve kültürel tavır içerisinde siyasal faaliyetlerini meşrulaştırmak istemiş-
lerdir. Aslında batı ile teması en fazla teknolojik ve bilimsel alanla sınırlayan 
bu tür İslamcı hareketler, kültürel ve moral değerler anlamında geliştirdikle-
ri dini ideoloji çerçevesinde bir yandan destek tabanlarını gerçekleştirmeye 
çalışırken, bir yandan da bağlılarını kapalı etkileşim alanlarında radikalleş-
tirmektedirler.12

Teolojik açıdan yeterli düzeyde analizi yapılmamış, birbirlerine kenetlen-
miş bir “Din- devlet-dünya ilişkisi empoze edilerek, düşünceye hız veren her 
yöne açık bir dini sembolizmin, politik eylemi kışkırtmaya yönelik ideolojik 
sloganlara dönüşümü kolaylaştırılmaktadır.13  

Bu gruplar devrimcilik anlayışını; ‘’düşmanın silahıyla silahlanınız‘’ cüm-
lesini referans alarak geleneksel İslam’dan kopararak geliştirmek zorun-
daydılar. Çünkü klasik literatürdeki ayaklanma, isyan, başkaldırı, ihtilalle 
ilgili olumsuzlayıcı kavram ve yorumlar yüzyıllarca egemenliğini sürdürmüş-
tür ta ki, radikal İslamcıların modern çağdaki devrimlere daha bir yakınlık 
duymaya başladıklarında yeni sözcükler arayıp bulmaya ya da eski sözcük-
lere yeni anlamlar kazandırmaya yönelmelerine kadar. Bu noktadan sonra 
İslamcı grupların amacına ve ideolojik yapısına kısaca değinelim.

İslamcı grupların genelinin amacı bir (yaşanılabilir)İslam devleti kurmak-
tır. Birçok İslamcı örgütün böyle bir devleti kurmadaki izlemiş olduğu yön-
temler değişiklik arz etmektedir. 

Bir kısmı demokratik yollarla, bir kısmı da silaha başvurarak devrim yo-
luyla böyle bir hedefe(yaşanabilir İslam devleti) ulaşmayı amaç edinmiş-
lerdir. Genel olarak, din referanslı gruplar hedefe ulaşma yolunda üç farklı 
safhayı benimsemişlerdir. 

Birinci safha, propaganda (tebliğ) safhasıdır. Bunlar, kendi kafalarında 
kurguladıkları İslam anlayışını halka tebliğ eder, taraftar toplamaya, görüş-
lerini benimsetmeye çalışırlar. 

İkinci safha İslami kurallara dayalı bir İslam devleti ve İslami bir yönetimi 
kurmaya dayalı propagandayı cemaat oluşturma safhası takip eder. Yani 

12. Hüsnü Ezber Bodur, a.g.m., ss. 80.
13. Necdet Subaşı, ‘’Fundamentalizm –İslam ve Hayat,’’  İslami Araştırmalar Dergisi  
c.8,s4 (1995), ss. 256.
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kendi anlayışları doğrultusunda oluşturulan dini görüş ve kurallara uygun 
olarak bir cemaat oluşturmak isterler.

Üçüncü safha ise, İslami yaşam tarzını egemen kılmak ve kendilerinden 
olmayan yönetimleri/gücü devirmek için silahlı/silahsız mücadeleye girişirler.

DİNİ GRUPLARIN İDEOLOJİK ANLAYIŞLARINI TEMELLENDİRDİKLERİ AR-
GÜMANLAR

Siz insanlık için ortaya çıkarılmış en iyi toplum” (3/110) olduğu yönün-
deki ayeti;  İslam’ın iyi yaşandığı takdirde insanlara örnek, İslam’ı yaşayan 
Müslümanlar arasından da kendilerinin en iyi şekilde İslam’ı (kendilerini en 
iyi yaşamaya çalışan gördüklerini unutmayalım) temsil ettiklerini iddia eder-
ler. Kendilerini hem Müslümanlara, sonra da insanlığa örnek gösterirler.14 

Enfal suresi 39.  ayetinde geçen, “Fitne ortadan kalkıncaya ve din tama-
men Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın! (İnkâra) son verirlerse şüphe-
siz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür.” İfadeleri,  insanlık kargaşalarla 
çevrilmiş, zulüm altında inlemektedir ve insan olmanın onurundan mah-
rumdur. İslam dünyası da bu durumundan payını almış ve bütünüyle Selefin 
saflığından uzaklaşmış ve tam bir cahiliye dönemi yaşamaktadır.’’ Bu tür 
hareketler; kendilerini, önce Müslümanları cahiliye karanlığından aydınlığa 
çıkaracak, Allah yolunda bir İslam devletini inşa ederek insanlığa örnek su-
nacak şeklinde kendilerini yorumlamışlardır.15  

Andolsun ki biz, ‘Allah’a, ibadet edin ve tâğuttan sakının’ diye emretmele-
ri için her ümmete bir peygamber gönderdik.”( Nahl-36)  Allah’ın kanunlarına 
başkaldırmak suretiyle isyan eden insandan, devlete, somuttan soyuta ne var-
sa tağuttur, dolayısıyla hükümran olarak tanınamaz, emirleri dinlenemez.16 

 Bu asırda; İslam âlemi gücünü kaybetmiş ve yalnızlığa itilmiş ve küfür ona 
hâkim olmuştur. Müslümanların öz malları, inanç ve kültürleri emperyalist-
ler tarafından gasp edilmiş, iliklerine kadar sömürülmektedir. Dolayısıyla bu 
şartlar altında Müslümanların silahlı/silahsız mücadele vermeleri gerekir.17

14. http://www.tevhididavet.com/edebiyat/bu-toplum-musluman-olabilir-mi.
15. Fahreddin Yıldız, ‘’Fitne Kavramı ve İslam Dünyasının Gerçekleri,’’ Altınoluk 1994, 
s.103, ss. 21.;  Fethi Güngör, ‘’Fitne Ateşini Elbirliğiyle Söndürebilmek’’, Diriliş Postası 
İnternet sayfası, Makale Tarihi: 20-Ağustos-16.
16. Bkz.  http://www.tevhidgercegi.com/?p=94.
17. Hüccet’ül İslam ve’l Müslümin Kasım Ali Novçemeni, http://www.ehlibeytalimleri.

http://www.tevhididavet.com/edebiyat/bu-toplum-musluman-olabilir-mi
http://www.tevhidgercegi.com/?p=94
http://www.ehlibeytalimleri.com/islam-in-yalnizligi-ve-islami-vahdet_d7523.html
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Müslümanların bu mücadelede yerine getirmek zorunda oldukları üç 
görev vardır; (durmaksızın) cihat, (mücadelede) sabır, (arzulanan) şahadet. 
Müslüman; sahte Tanrılara ve liderlere (tağutlara) karşı, zulme ve münafık-
lara karşı savaşmak zorundadır.18 

Hz. Peygamber’in yapmış olduğu tebliğ (davet-çağrı)ile ilk inananlar 
topluluğu oluşmuştur. Müslüman olmayanlara İslam’ı benimsemeleri için 
bir çağrı ve Müslümanlara daha iyi Müslüman olmaları için seslenmedir. 
‘’Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bu-
lunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 3/104)19 

Ali İmran suresi 110’da ‘’Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet-
siniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz..’’ Şu 
anda ümmetin kendi devletinin bulunmamasına rağmen cemaatler, toplu-
luklar ve fertleri genel olarak marufu emretme ve münkeri nehyetme farzını 
yerine getirmeye çalışıyorlar. Oysa ümmetin devleti olunca bu görevi üstle-
nir, içeride uygular ve dışarıda bütün insanları buna davet eder. Kıyamet 
gününde bütün insanlara bu daveti götürdüğü ve tebliğ ettiğine dair şahit 
olarak getirilecektir.20 

İslamiyet’ten önceki dönemi vasıflandırmak üzere kullanılan cahiliye kav-
ramı, daha sonraki her bir dini hareketin kendisinin dini hakikati temsil ettiği-
ni, kendilerinden olmayanların ya da kendilerinden önceki dönemin cahiliye 
olduğunu iddia etmişlerdir. Kur’an’dan cahiliyeye doğru tersine bir dönüş ya-
şanarak içine düşülen hurafeler bataklığından kurtulmanın yolu, cahiliyeden 
vahye, şirkten tevhide doğru bir hicreti ilk neslin örnekliğinde yeniden ger-
çekleştirmekten geçmektedir. İlk neslin yaşadığı zihni/kalbi (imani), ameli ve 
cemaat planındaki üç hicreti yaşamak ve bu hali, bireysel ve toplumsal hayatı 
dönüştürecek biçimde, sürekli kılmak gerekmektedir. Kur’an’ın, akıl, iman, 
şahsiyet ve hayatımızı vahyin belirleyiciliğinde dönüştürüp inkılâba uğratmak 
fonksiyonunu görebilmesi için, zihinlerimizi, tarihsel birikimin yozlaştırıcı, 
tahrif edici tortularından, imanımızı da “Ey iman edenler iman edin…” (Nisa, 

com/islam-in-yalnizligi-ve-islami-vahdet_d7523.html.
18. http://www.tevhidgercegi.com/?p=94; http://www.tercumaniahval.com/taguta-kar-
si-savas/; http://www.ummetislam.org/artik-allah-yolunda-savas-sen-kendinden-baska-
sindan-sorumlu-tutulmazsin.
19. http://www.ihya.info/node/442;http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&
MakaleNo=d031s005m1
20. https://www.kokludegisim.net/118.Sayi/ali-imran-110.-ayet-tefsiri.html.

http://www.ehlibeytalimleri.com/islam-in-yalnizligi-ve-islami-vahdet_d7523.html
http://www.tevhidgercegi.com/?p=94
http://www.tercumaniahval.com/taguta-karsi-savas/
http://www.tercumaniahval.com/taguta-karsi-savas/
http://www.ummetislam.org/artik-allah-yolunda-savas-sen-kendinden-baskasindan-sorumlu-tutulmazsin
http://www.ummetislam.org/artik-allah-yolunda-savas-sen-kendinden-baskasindan-sorumlu-tutulmazsin
http://www.ihya.info/node/442;http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d031s005m1
http://www.ihya.info/node/442;http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d031s005m1
https://www.kokludegisim.net/118.Sayi/ali-imran-110.-ayet-tefsiri.html
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4/136) ayeti gereğince her türlü kirden ve şirkten arındırmalı, imana zulüm 
bulaştırma (En’am, 6/82) alışkanlıklarını terk ederek, ilk nesil gibi vahye tes-
lim olmalıyız. Bugün evlerimiz, TV kanallarıyla cahiliye kültürünün saldırı ve 
kuşatması altına girmiştir. Okullar ve camiler de resmi ideoloji kuşatması al-
tında İslam’a ve Müslümanlara değil laik ulus devlete ve resmi ideolojisine 
hizmet sunar şekilde konumlandırılmıştır. Yapılacak hak ve özgürlük müca-
delesiyle ya cahiliye tarafından gasp edilmiş bu alanlar tekrar Müslümanlara 
ait hale getirilmeli ya da alternatif alanlar açılmalıdır.21

‘İslam ve hâlihazırdaki modernite bağdaşmaz’ şeklinde özetlenebilecek 
bir iddiayla modernizmin getirdiklerini reddedici veya kısmı kabul ile kendi 
söylemlerine uyarlarlar.22 

‘Siyasal olmak zaten İslam’ın özünde söz konusudur‛ ifadesinde özet-
lendiği gibi İslam’ın hayatın bütün boyutlarını tanzim etme hedefinde oldu-
ğunu ve siyasal alanın bunun dışında kalmadığını belirterek, İslamcılığı (İs-
lâmcılık İslâm’ı inanç, düşünce, ahlâk, siyaset, idare ve hukuk bakımından 
hayata hâkim kılmak, Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis 
ederek İslâm ülkelerini Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtarmak amacı-
na yönelik bir çözüm arayışıdır.) savunmaktadır.23

Batı, bir öteki yaratmak için İslam’ı bilinçli bir yanlış okumaya tabi tut-
muştur. Medya’da sunulan imaj maksatlı, peşin hükümlü ve planlanan 
programa uygun olduğu düşüncesi, İslam hakkındaki imajın aleyhte üre-
tildiği kaygısını dile getirmektedir. Batı’ya bir türlü tamamen boyun eğdi-
rilememiş görünen sadece İslam’dır ve Batı tarihinin İslam’a karşıtlığının 
temelinde yatan da işte bu şeydir.24

Müslümanlar arasından Kur’an yolunda yürüyenler ve Al-i Beyt çizgisinde 
hareket edenlerin oluşturacağı kesim, “fırka-i naciye” olarak tanımlanmıştır. İl-
gili rivayetlere göre Müslümanlar 73 fırkaya ayrılacaktır. Her grup kendini bir şe-
kilde fırka-i naciye addetmektedir.(bknz İbn Mace,fiten 17;Tirmizi , İman 18)25 

21. http://www.mehmetpamak.com/kuran-neslini-insa-etmek-akidevi-bir-sorumluluktur/
22. Bknz., Ebu Hanzala, Tağutlara Kulluğun Modern Mabedler, Furkan Basım ve yayıne-
vi; http://www.hanifler.com/archive/index.php?t-2867.html.
23. http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=61073.
24. 25  Mutlucan Şahan, http://www.yeniyol.org/islamofobi-ve-biz/.
25. Enis Karani Arda http://www.yenimesaj.com.tr/firkai-naciye-nedir-ve-kimlerdir-ma-
kale,12012253.html.

http://www.hanifler.com/archive/index.php?t-2867.html
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=61073
http://www.yeniyol.org/islamofobi-ve-biz/
http://www.yenimesaj.com.tr/firkai-naciye-nedir-ve-kimlerdir-makale,12012253.html
http://www.yenimesaj.com.tr/firkai-naciye-nedir-ve-kimlerdir-makale,12012253.html
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“Eğer üzerinize Habeşî ve burnu kulağı kesik bir köle, emir tayin edil-
se, sizi Allah’ın Kitabı ile sevk ve idare ettiği sürece, onun emirlerini dinle-
yiniz ve itaat ediniz.” (İbn Mâce, Cihad, 39; Buhârî, Ahkâm,4) Dinimizde; 
yaratması ve Rab olması nedeniyle Allah’a itaat, O’nun görevlendirmesi ve 
yetkilendirmesi sebebiyle de Allah Resul’üne itaat istenmiş ve şart kılın-
mıştır. Allah ve Resul’ünden sonra itaat edilmesi gereken bir yetkili daha 
vardır ki o da Ul’ul Emr’dir. Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz “Ey iman edenler! 
Allah’a, Resulüne ve sizden olan Emir sahiplerine itaat edin”(Nisa-59) Cihat 
anlayışını; savaş üzere kuran gruplar komutan-âlim saydıkları kişiyi, eğitim 
üzerine kuranlar grup lideri-alim kişiyi Ul’ul emir kabul ederler. Davalarının 
kurucusu zamanın kutbu, o anki liderleri de zamanın emiridir. Emire itaat 
kutba itaate, kutba itaat Resul’e itaate, o da Allah’a itaate götürür. Emire 
isyan ise aynı silsile ile Allah’a isyana götürür. Emirin bu salahiyeti ile ka-
rarlarının sorgulanması silsileye itaatsizlik olarak Allah yönelir. İlk insan Hz. 
Âdem’in oğulları Hâbil ile Kabil arasında baş gösteren hak-bâtıl savaşı kı-
yamete kadar devam edecektir. Bu savaşta kendileri iyiliği emreden, kötü-
lükten nehyeden taife olarak tanımladıkları için hakkın safındadırlar. Diğer 
Müslümanlarda onlara katılmalı ve emirlerine itaat etmeliler.26

CİHAT KAVRAMI

Kur’an’da Cihat kavramı “cehede” fiilinden gelir. Bu fiilin türevleri otuz 
yedi ayette, kırk iki defa geçmektedir. Cihat, gayret, çaba, mücadele, düş-
manla savaşmak, amaca ulaşmak veya bir amaca ulaşmak için çaba sarf 
etmektir. Genelde cihat savaşla eşdeğer tutulmuştur. Oysa cihat savaştan 
daha kapsamlıdır.   Cihada, “Kutsal Savaş” manasının verilmesi yanlış bir 
tutumdur. Çünkü saldırganlık İslam ahlakı ve kurallarıyla uyuşmaz, diğer ta-
raftan cihat, İslam’da kutsal savaş (Sanctus Bellum, Holy War, Holy Crusade) 
anlamında da değildir. “Mukaddes Savaş” algısı/fikri olup İslam’a yabancıdır.      

Esasen cihat sözcüğü Kur’an’da açıklandığı gibi “temelde hikmet ve gü-
zel öğütle davet ve en güzel biçimde mücadeleyi” içermektedir (Nahl,125). 
Ancak duruma göre “kötülüğü güzellikle savma” ilkesi uyarınca “pasif dire-
nişe” (Rad,22) ya da, baskı ve zulüm karşısında haklı gerekçelere dayana-
rak silahlı savunmaya izin verilmektedir. Kuranı Kerimde her ne kadar cihat 
ve türevleri farklı manalarda ve farklı konularda kullanılmıştır. Ancak dini 

26. http://www.tevhidgercegi.com/?p=94 ; http://www.tercumaniahval.com/taguta-
karsi-savas/.

http://www.tevhidgercegi.com/?p=94
http://www.tercumaniahval.com/taguta-karsi-savas/
http://www.tercumaniahval.com/taguta-karsi-savas/
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gruplar ayetlerin yanında hadisleri de kullanıyorlar. 

Örnek verirsek:

Hatib-i Bağdadi, Cabir’den (r.anh) olan başka bir senetle rivayet eder: 

“Rasulullah (s.a.v) bir gazveden dönüyordu. Rasulullah (s.a.v) onlara 
şöyle dedi: 

“ Hayırlı bir yerden döndünüz, küçük cihattan büyük cihada döndünüz” 

“Büyük Cihat nedir? Ey Allah’ın Resulü? “ dediler. 

“Kulun nefsiyle mücadelesidir.” dedi (Hatib-i Bağdadi, Tarihu’l Bağdad, 
C: 13; sf: 493)

 Bu hadisten de anlaşılacağı üzere cihad-ı ekber (büyük muharebe) yani 
nefis ile mücadele onun batıl arzularına mani olmaya çalışmak, en iyiyi ve en 
güzeli ahlak edinmeye çalışmak olarak tanımlanmış, bu da Hz. Peygamber 
tarafından cihad-ı ekber olarak buyrulmuştur. Bu hadisi temel kabul eden 
gruplar (genelde ev-irşad –eğitim faaliyetleri içindedirler) ‘’..Kim, bir insanı, 
bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmak-
sızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (ha-
yatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır.’’(Maide,32) 
ayetini şiddetle birlikte isimlerinin anılmasından imtina ederler.

Bu zümrenin dışında kalıp önce tağutu devirip sonra İslami toplumun 
kurulmasını hedefleyenler bazı ayetleri sıkça dillendirir. Mesela:

“Size saldıranların saldırısına benzer bir saldırı ile karşılık veriniz. Fakat 
Allah’tan sakınınız. Biliniz ki Allah sakınanla beraberdir.” (Bakara,195).

“Size harp açanlarla Allah yolunda sizde dövüşün ancak aşırı gitmeyin” 
(Bakara,190) 

Diğer yandan ‘’Kendilerine karşı harp açılan Müslümanlara zulme uğra-
dıkları için cihada izin verilmiştir.” (Hac,39). 

 ‘’Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve can-
larınızla cihat edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.’’(Tevbe,41) 

‘’İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıy-
la cihat edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte ‘kurtuluşa ve 
mutluluğa’ erenler bunlardır.’’ (Tevbe,20)
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‘’Yoksa siz, Allah, içinizden cihat edenleri belirtip-ayırt etmeden ve sabreden-
leri de belirtip-ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?’’(Ali-İmran,142)

“Onlar hiçbir zulüm ve kargaşa (fitne) kalmayıp din yalnız Allah için ola-
na kadar savaşın! (Bakara,193)” ayeti toplumları kargaşa (fitne) halinde 
olan toplumları ıslah etmek için mücadeleye girildi. Bu yorumla, Bizans ve 
Pers imparatorluklarının emperyalist siyasetleri altında inleyen toplumların 
feraha kavuşmaları için bir cevap bulabiliriz.

İSLAMCILIK

Özellikle Müslümanlar yönünden “İslam” ve “terörizm” kavramlarının 
yan yana kullanılması büyük bir kaosun başlangıcını oluşturmaktadır. Oysa 
çalışmamızın başında da belirtiğimiz gibi İslam, kelime olarak “barış, huzur, 
güven, mutluluk, teslimiyet ve esenlik” demektir.

İslam, insanları haksız yere öldürmenin yanında onlara eza ve cefa et-
meyi de yasaklamış(Maide, 32),hatta hayvanlara bile şefkat ve merhamet-
le muamele edilmesini emretmiştir. Diğer taraftan, Batı’nın ya da Hıristiyan 
ve Musevi dünyanın İslam dünyasını terörist damgası ile damgalayarak iş-
lenen suçların “günah keçisi” olduğunu sık sık vurguladığı, “terörist ya da 
terör” ve “İslam” kavramlarını sürekli ve kasıtlı olarak beraber kullanarak 
bir karalama kampanyası, algı operasyonu ya da propagandası yaptıkları ve 
“terör kavramı” üzerindeki kavram kargaşasını da büyük ölçüde kullandık-
ları ve yanlış bilgilendirme yaptıkları bilinmektedir. Diğer taraftan, neden II. 
Dünya Savaşından sonra Hıristiyan coğrafyasında herhangi bir savaşın ol-
madığını ve savaşların hep İslam Coğrafyası ve doğu ülkelerinde olduğunun 
cevaplandırılması gerekmektedir.

Bütün olumsuzluklara rağmen, kelimelerin gücüne çağrıda bulunan 
Kur’an mesajına kulak verilmelidir. Adalet ve merhamet talebi, yaratılmak 
istenen barışın ön şartıdır. Şiddet anaforuna çekilen gençler de halk da 
şiddetten nemalananlardan kurtarılmalıdırlar. “Herkesin barışın peşinde ol-
ması gerektiği” (Bakara, 128) yönündeki talep ötekileştirmeyi/bölücülüğü 
doğal olarak dışlar.  “... Hayır barıştadır ...”(Nisa, 128). “Size kötülük yapan-
lara karşı siz iyilikle karşılık verirseniz, o insanların size dost olduklarını gö-
rürsünüz.” (Fussilet, 34) ayetleri herkes için ümit kaynağı olmalıdır. Onarıcı 
bir adalete her zamankinden daha muhtaç olduğumuz açıktır.

Silahın elde bulunduğu bir aşamaya cihat adı verilmesi hadislerden 
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kaynaklıdır. Kur’an bu son aşama yani savaş durumu için cihat değil kıtal 
terimini kullanmaktadır. Kur’an, “Size saldırılması durumunda savaşmanı-
za izin verildi.” (Hacc,39) diyerek savaşın Müslümanlar açısından saldırıya 
değil savunmaya dönük bir çaba olduğunu beyan eder. 

Allah barış hâlinin bütün insanlık için esas olduğunu ve herkesin gayreti-
ni bu yönde seferber etmesini istemekte ve “Ey insanlar! Hep birlikte barışı 
arayın.” (Bakara, 208) demektedir. 

Şöyle diyor Kur’an-ı Kerim: “Eğer iki mümin gurup savaşırsa aralarını uz-
laştırmaya çalışın. Eğer bir tanesi uzlaşmaya yaklaşmazsa hepiniz bir araya 
gelin onu bertaraf edin (Hucurât,9). Kur’an uzlaşmaya yanaşmayan tarafın 
Müslüman olmasına bakmadan bertaraf edilmesini istiyor.  

“Kim bir insanı cana karşılık olmaksızın ya da yeryüzünden fesat çıkar-
ma gerekçesine dayanmadan öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur 
(Mâide,32). 

“Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre 
hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi 
(öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hak-
kaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu 
söylenenler, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra 
haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır.”(Bakara,178)

Kur’an üç alternatif sunmaktadır: Birincisi, katilin öldürülmesini talep 
edebilirsiniz yani kısasa kısas. İkincisi, tazminat isteyebilirsiniz. Üçüncüsü, 
affedebilirsiniz. “Allah sizin affetmenizi önerir.” diye bitiyor.

SONUÇ

Din’e bakış tarzı, onun anlaşılırlığına tesir eder ve bu da herkesin din-
den anladığının bir olmadığını gösterir. Ortak noktalarda birleşen insanların 
cemaati; kendilerinin doğru yolda olduklarını kabullenmelerinin ardından 
dışardakilere tebliğ ederek müntesip sayısını arttırmaya çalışır. Daha son-
ra kendi taraflarından dile getirilmese bile siyasi sahada söz sahibi olma 
hedeflerini izah etmeye çalışıldı. Dini olanın siyasi olana mal edilmesiyle, 
cemaat bir ismi konulmamış siyasi gruba evrilir ki bu durumda cemaat si-
yasallaşmıştır.
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Özet

Bugün Dünya genelinde birçok terör örgütü bulunmaktadır. Bu terör ör-
gütlerinin özellikleri, hedefleri ve etkileri bulundukları bölgelere göre deği-
şiklik göstermektedir. Bu çalışmada Irak ve Şam İslam Devleti kısaca IŞİD’in 
din anlayışı konu edinilmiştir. Ağırlıklı olarak Irak ve Suriye’de etkinlik göste-
ren radikal dini terör örgütünün, tarihçesi, ideolojisi, terör faaliyetleri ve dini 
referansları ele alınmıştır. İslam kelimesi barış anlamına gelmektedir. An-
cak Işid ve benzeri terör örgütleri yapmış oldukları eylemlerle dünya kamu-
oyuna İslam’ı kan, gözyaşı ve vahşet dini gibi göstermeye çalışmaktadırlar. 
İslam alemindeki genç nesillerin bu gibi terör örgütlerinin eline düşmemesi 
için İslam’ı sağlıklı ve doğru kaynaklardan öğrenmeleri gerekmektedir. Bu 
kaynakların başında Kur’an’ı Kerim ve peygamberimizin sahih sünnetleri 
gelmektedir. İslam dünyasının çıkmazı cehalet, atalet (tembellik) ve tefri-
kadır. Ne zaman biz cehaleti yenersek o zaman cehalet atalet ve tefrikada 
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yenilmiş olacaktır. Zaten İslamın ilk emri de oku değil midir? Çalışmamızda 
bu noktalara da dikkat çekilmiş ve son olarak önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Işid, Daeş, İslam , Suriye, Irak, Cihat, Tekfir

Abstract

Today there are many terrorist organizations around the world. The cha-
racteristics, targets and effects of these terrorist organizations vary accor-
ding to the regions they are in. In this study, the Iraqi and Samoan Islamic 
State was briefly subject to the logic of IST’s religious understanding. The 
subject of radical religious terror organization, history, ideology, terrorist ac-
tivities and religious references, which are mainly active in Iraq and Syria. 
Islamic word means peace. However, Işid and similar terrorist organizations 
are trying to show Islam to the world public with their acts as blood, tears 
and brutality religion. Young generations in the Islamic world need to learn 
Islam from the right and right sources in order not to fall into the hands 
of such terrorist organizations. At the beginning of these sources are the 
Qur’an and the true Sunnah of our Prophet. The impasse of the Islamic 
world is ignorance, inertia and laziness. When we lose ignorance then ig-
norance will be defeated in inertia and manifestation. Is not the first order 
of Islam anyway to read? This point has also been noted in our work and 
finally the recommendations have been included.

Keywords: Ishid, Daish, Islam, Syria, Iraq, Jihad, Tekfir

Giriş

Günümüz İslam dünyasında sık sık radikal eğilimli hareketlerin doğu-
şuna tanık olmaktayız. Ne hazindir ki bu hareketlerin çoğu İslam coğraf-
yasında doğmakta ve teşkilatlanmaktadır. Radikalizm, politik ve toplumsal 
ilişkilerde dini temel esas alan; katı, sarsılmaz ve sorgulanamaz bir anlayışı 
temsil etmektedir.

İslam dünyası mezhebi anlamda çeşitliliğe sahip olduğundan dini kai-
deleri farklı yorumlama ve farklı anlayışlar sonucu  tefrikalar oluşmaktadır. 
Siyasi hareketlerin ve toplumun da cehaletinden kaynaklanan elverişli or-
tam, radikal terör örgütlerinin doğuşuna zemin hazırlamaktadır. Bu örgüt-
lerin en kanlı ve son örneği Daeş terör örgütüdür. Dini motifli olan bu örgüt 
birçok kanlı terör eylemini gerçekleştirmektedir. Bu radikal örgüt tarafından 
insanlar kaçırılıyor, kafaları kesiliyor, bedenleri parçalanıyor ve daha bir çok 
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vahşi, İslamla bağdaşmayan eziyetler yapılıyor. Üstelik bu yapılan vahşet 
sosyal medya ve internet aracılığıyla tüm dünyaya servis ediliyor.  Bu tablo-
nun en trajikomik yönü ise tüm bu vahşetin İslam adına yapılıyor olmasıdır.

Örgüt bünyesi 80’i aşkın devletten gelen radikalleşmiş yabancı savaşçı-
lardan oluşmaktadır. Müslüman olmayan dünya ülkelerinden en çok katılı-
mın olduğu ülke sıralamasında Rusya başı çekmektedir. Onu 700 kişilik ka-
tılımla Fransa, 400 kişiyle de İngiltere izlemektedir. Amerika’dan gelen 70 
kişi Suriye’de savaşanlar arasında yer almaktadır.1 Bu yabancı savaşçıların, 
en azından bir bölümünün, kendi ülkelerine dönmeleri, buralarda terör ey-
lemi planlamaları, icra etmeleri ya da başkalarını bu doğrultuda eğitmeleri 
ve radikalleştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca örgüt bünyesindeki yabancı 
savaşçılar, sıradaki hedeflerinin “Orta Asya” olduğunu duyurmakta, bu da 
tehdidin sınırlarını “Batı” dünyasının dışına taşımaktadır. Kuzey Afrika’da 
Güney ve Güneydoğu Asya’da örgüte bağlılıklarını ilan eden grupların varlığı 
ise Daeş tehdidinin sınırlarını daha da genişletmektedir.

Şu an en aktif faaliyet gösterdiği bölge Suriye ve Irak’tır.  Daeş’ in bu 
bölgelerde uyguladığı eylemler bölge düzenini ve halkını ciddi anlamda et-
kilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Örgüt mensupları, ele geçirdiği 
bölgelerde, Şiiler ve kendisinden olmayan herkese karşı acımasız bir tavır 
ortaya koyarak kendi ideolojisine karşı olanlara, kadın çocuk ayırt etme-
den insanlığa ve İslam’a yakışmayan muamelelere maruz bırakmaktadır. 
Daeş bölgesel anlamda bir tehdit olmayıp küresel düzeyde bir tehdittir. Bu 
çalışmada Daeş örgütünün ideolojisi, kaynakları, tarihi, teşkilatlanması ve 
elinde bulunan imkanları üzerinde durulacaktır.    

1. DAEŞ TERÖR ÖRGÜTÜ

Özellikle 2014 yılında yaptığı eylemlerle varlığını daha çok Irak ve Suri-
ye topraklarında hissettiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Irak işgaline karşı mücadele etmek üzere 2003 yılında Ebu 
Musa ez-Zerkavî tarafından “Cemaatu’t-Tevhid ve’l-Cihad” ismiyle kurul-
muştur. 2004 yılında düşünsel olarak kendisini yakın hissettiği “el-Kaide’ye 
bağlılığını ilan ederek “Irak el-Kaidesi” ismini almıştır. 

12 Haziran 2006’da Zerkavi’nin ölmesi sonucu, liderliğe el-Muhacir ge-
tirilmiş, Ekim 2006’da ise Irak İslam Devleti kurularak liderliğe Ebu Ömer 

1 Milliyet Gazetesi, 3 Eylül 2014, “IŞİD’de Hangi Ülkeden Kaç Kişi Var ? Konulu Haber.
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el-Bağdadi getirilmiştir. 2007 yılından itibaren, ABD’nin etkisi ile gücünü 
kaybetmeye başlamıştır. 2010 yılında el-Mısri ve el-Bağdadi’nin öldürülmesi 
nedeniyle, lider Ebu Bekir el-Bağdadi olmuştur. IŞİD, 2011 yılında ABD’nin 
Irak’tan çekilmesinden sonra tekrar güçlenmeye başlamıştır. El-Bağdadi 8 
Nisan 2013’te Irak ve Şam İslam Devleti’nin kurulduğunu ilan etmiş, fakat 
bu karar El-Kaide tarafından tanınmamış ve sonucunda El-Kaide ile bağlan-
tısı kopmuştur. 29 Haziran 2014’ te ise halifeliği ve İslam Devletinin kurul-
duğunu ilan etmiştir.2

Örgütün İslami referanslara sahip olamayacağını iddia edenler, örgütü 
Daeş olarak isimlendirmekle birlikte örgüt, Türkiye’de “Irak ve Şam İslam 
Devleti” isminin baş harflerinden oluşan (IŞİD) kısaltmasıyla meşhur olmuş-
tur. Irak’ta çatışmaların yoğun olarak yaşandığı dönemlerde Bakuba’yı söz-
de devletlerinin başkenti ilan eden Daeş, özellikle Kerkük, Ninova, Babil, 
Selahattin, Anbar ve Diyala şehirlerinde önemli oranda etkinlik sağlamıştır. 
2013 yılında, Daeş’in daha önce bağlılığını bildirdiği el-Kaide ile arasında 
anlaşmazlıklar baş göstermiştir.

El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahirî, çıkan anlaşmazlıklar üzerine örgütün 
Suriye kanadını tasfiye etmiştir. Ancak örgüt lideri Ebu Bekir el-Bağdadi bu 
kararı reddederek örgütün Suriye’deki mücadelesini sürdüreceğini açıkla-
mıştır. El-Kaide’ye bağlı kalanlar“en-Nusra” şemsiyesi altında mücadele-
lerine ayrıca devam ederken Daiş mensupları ayrı bir koldan faaliyetlerini 
sürdürmüş ve en-Nusra’dan da gelen katılımlarla kısa bir sürede Suriye’nin 
kuzey bölgesinde büyük bir askeri güç olmaya başlamıştır. Örgüt 2014 yılın-
da Musul’u ve Suriye’de stratejik bazı noktaları elde ederek tüm dünyaya 
varlığını hissettirmiştir. Hâlihazırda ABD öncülüğünde oluşturulan uluslara-
rası koalisyonun sahada Daeş’e karşı mücadele ettiği bilinmektedir.3

2. ÖRGÜTÜN YAPISI-TEŞKİLATI

BM Güvenlik Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren “Analitik Destek ve 
Yaptırım Gözlem Timi’nin IŞİD raporuna göre örgüt temelde üç ana gruptan 
oluşmaktadır. 

Bunlardan ilki çekirdek yönetim kadrosudur. Bu kadro baskın bir şekilde 

2. Şemsettin Erdoğan , Ergün Deligöz, “Irak Şam İslam Devleti (IŞİD): Gücü ve Geleceği”, 
Savunma Bilimleri Dergisi, S:1, c. XIV, s. 5-37.
3. TDV, Daiş’in Temel Felsefesi ve Dini Referansları Raporu,  Ankara  2015.
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Iraklılardan oluşmaktadır ve 2010 yılından beri Ebu Bekir el-Bağdadi tara-
fından yönetilmektedir.

İkinci ana grup Bağdadi’ye biat etmiş olan ve yine çoğunlukla Iraklılar-
dan kısmen de Suriyelilerden oluşan gruptur. Bu grup, askerî ve idari işler-
de görev almaktadır. Üçüncü ana grup ise 80’in üzerinde ülkeden gelen 
yabancı terörist savaşçılardır ve silahlı gücünün önemli bir kısmını oluştur-
maktadır. Örgüt basit bir terörist grubun ötesinde hareket etmektedir. Sa-
hip olduğu kaynakları ve sözde ilan ettiği devleti idare etmek için IŞİD sıkı 
kontrol edilen bürokratik bir teşkilata sahiptir. Bu kapsamda ele geçirilen 
ya da mücadele edilen topraklar (örneğin Bağdat) “vilayet” yapılanması içe-
risine sokulmaktadır. 

BM Raporuna göre IŞİD yönetimine bağlı sekiz “vilayet” bulunmaktadır. 
Kontrol altındaki bu “vilayet”ler, yerinden yönetim anlayışı çerçevesinde ata-
nan “vali”ler tarafından idare edilmektedir. IŞİD ilan ettiği İslam devletinde 
yerel halkın desteğini kazanmayı amaçlamaktadır ve böyle bir devletin idare 
edilmesine ve idamesine yönelik teşkilatlanmıştır. Öncelikle şeriat yaşamın 
her alanında tatbik edilmekte, halkın şeriat kurallarına uygun davranması 
sağlanmaktadır. Bu maksatla “Hisbah” isimli ahlak polisi tarafından, ticaret-
ten, alkole, uyuşturucudan kadınların kılık kıyafetlerine kadar birçok konuda 
denetimler yapılmakta, suçlular ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Davalar 
sulh mahkemeleri ve şeriat mahkemelerince dinî usullere göre görülmekte 
cezalar da yine şeriat hükümlerine göre yerine getirilmektedir.4

3. İDEOLOJİSİ

IŞİD’in ideolojik alt yapısını, El-Kaide ve Taliban gibi, Selefilik mezhebi 
oluşturur (Clarion Project, 2014). Selefi düşünce, zamanın bir kesitine bağlı 
kalarak bunu tüm zamanları kapsayacak şekilde algılar. Özellikle Peygamber 
döneminde olmayıp daha sonra karşılaşılan her durum kötü sünnet/gelenek 
olarak algılanır. Bu düşünce tarzının amacı, Peygamber, Sahabe ve Tabiin 
dönemindeki saflığa dönmek olup özgüven duygusu ile değil aksine, yenilgi 
psikolojisi ile ortaya çıkabilen bir durumdur. İslam dünyasında dinî bir ideo-
lojiye dönüşmüş ve politik yönü ağır basan, yenilgiye açık olmayan literalist  
(motamot) bir yapıya bürünmüştür. Selefi düşünce, dinde meydana gelen 
sonraki gelişmeleri reddeder ve bunları İslam dışı olarak değerlendirir. 

4. Erdoğan - Deligöz, Irak Şam İslam Devleti, s. 5-37.
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Kendi İslami görüşlerinden sapanlar, farklı düşünce tarzına sahip olan-
lar kâfir olarak nitelendirilir ve bunun cezası ölümdür.5 Halbuki İslam’ın ana 
hükümlerini inkar etmedikçe bir insana kafir denilemez. Denilirse bu “Ehl-i 
Kıble tekfir edilemez” prensibine de aykırılık arzeder. Peygamber AS ” Bir 
insan din kardeşine, ey kafir derse,  bu söz ikisinden birine  döner. Eğer 
böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur;  yerini bulmuş olur. Aksi 
takdirde bu söz söyleyene geri döner” buyurmaktadır. (Riyazü’s-salihin cilt: 
3 Hadis No:1764) 

4. DAEŞ BAĞLAMINDA RADİKALİZMİN ANALİZİ

Örgüt hâkimiyetini koruyabilmek amacıyla hedeflerine ulaşabilmek için 
birçok güç unsuru elde etmeye çalışmakta ve geliştirmek için uğraşmakta-
dır. Bu güç unsurları insan gücü, silah gücü, iletişim gücü ve son olarak da 
ekonomik gücü olarak sınıflandırabiliriz.

RADİKALİZM PROPAGANDASI

a. İNSAN GÜCÜ

Örgütün insan gücü hakkında kesin rakamlar vermek neredeyse im-
kânsız görülmektedir. Bunun yanında farklı kaynaklar, farklı rakamlar be-
lirtmektedir. CNN ve BBC’nin yaptığı haberde, Amerikan yetkililerine göre 
IŞID’in Irak ve Suriye’de 20.000 ile 31.500 arasında savaşçısı bulunduğu 
belirtilmektedir (BBC, 2014c; CNN News, 2014) . Ancak söz konusu sayının 
ne kadarının doğrudan IŞİD liderine bağlı olduğu, gerek ideolojik nedenler-
le gerekse çıkarların örtüşmesi gerekçesiyle IŞİD ile ittifak içinde bulunan 
savaşanların miktarının ne olduğu ya da zorla örgütte bulunanların varlığı 
yapılan tahminlerin kesin doğruluğunu zorlaştırmaktadır. 

AFP ajansı ise Suriye’de savaşan yabancıların sayılarını ve hangi ülke-
lerden olduklarını listeledi. Habere göre Suriye’de 12 bin yabancı savaşçı 
bulunuyor. Tüm bunlara ilave örgüte katılmayıp, özellikle İslam coğrafya-
sında IŞİD’e bağlılıklarını ya da desteklerini bildiren değişik büyüklükte ra-
dikal gruplar da bulunmaktadır. Bunların bir kısmı doğrudan bulundukları 
coğrafyada örgüt adına eylemlerde bulunurken bir kısmı ise örgütü değişik 
konularda desteklemektedirler. Bu grupların yer aldığı ülkelerden bazıları;   
Libya, Tunus, Cezayir, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Endonezya olarak sı-

5. Erdoğan - Deligöz, Irak Şam İslam Devleti, s. 5-37.
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ralanabilir. Suudi Arabistan ve Lübnan’da ise IŞİD’in iş birliği içinde olduğu 
yerel destekçiler mevcuttur. Ürdün’deki radikal gruplar ise daha ziyade El-
Kaide’yi ve El-Nusra’yı desteklemektedir. 6 Türkiye’de de zaman zaman ey-
lemler yapan örgüt en büyük saldırısını 2017 Yılbaşında İstanbul’da Reina’ 
da gerçekleştirmiş ve 39 kişinin ölümüne, 71 kişinin yaralanmasına sebep 
olmuştur. Saldırıyı bir Özbek vatandaşı gerçekleştirmiş olup, böylece Daeş’ 
in Orta Asya’da ki varlığı da gündeme gelmiştir. 

b. İLETİŞİM GÜCÜ

Örgütün komuta heyeti daha önce de arz edildiği gibi çoğunlukla Sad-
dam Rejiminin tecrübeli komutanlarından oluşmaktadır. Bu da örgüte ciddi 
bir avantaj kazandırmaktadır. IŞİD’in kentlerde hücre yapılanması şeklinde 
faaliyet gösteren militanları vasıtası ile sivillere yönelik gerçekleştirdiği ey-
lemlerin amacı mezhepsel çatışmayı canlı tutmak ve örgütün “Sünnilerin 
tek ve gerçek koruyucusu olduğu” izlenimini vermektir. Diğer eylem türü ise 
daha çok askerî hedeflere yöneliktir. 

Karşı tarafın moral gücünü ve diğer askerî kabiliyetlerini zayıflatmayı, 
onlar üzerinde korku yaratmayı ve elde bulundurduğu topraklardaki gücünü 
sağlamlaştırmayı amaçlayan bu tür eylemler daha organize edilmiş bir ya-
pıdadır. Örneğin önce üst düzey komutanlar ve sivil makamlardaki yetkililer 
düzenlenen bireysel suikastlarla öldürülmekte, bu şekilde korku salınmak-
ta, karşı tarafın komuta gücü zayıflatılmaktadır. 

Daha sonra alt düzeyde devriye ve kontrol noktalarına bombalı araç ve in-
tihar saldırıları düzenlenmekte ve nihai olarak baskın tarzında birden fazla isti-
kamette koordine edilmiş yaya ve motorlu saldırılarla hedef ele geçirilmektedir. 

IŞİD teknolojik uygulamaları ve interneti aktif olarak kullanmaktadır. 
IŞİD’in eleman sayısını artırmasında, özellikle yabancı savaşçıların örgüte 
katılmasında, sosyal medyanın ve internetin büyük rolü olduğu değerlen-
dirilmektedir. Bu kapsamda IŞİD, propagandasını Mayıs 2014 tarihinde 
kurduğu “El-Hayat Medya Merkezi” vasıtasıyla yürütmeye başlamıştır. Bu 
kapsamda oluşturulan internet sitesinde çeşitli videolar ve dergiler yayım-
lanmaktadır. İlk video 19 Haziran 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Özellikle 
batı kökenli yabancı savaşçıların cihat çağrılarına yer verilen videolar yük-
sek kalitede ve birden fazla dilde yayımlanmaktadır. Yine “Dabiq” isimli İn-

6. Erdoğan - Deligöz, “Irak Şam İslam Devleti, s. 5-37.
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gilizce dergi ile örgüt faaliyetlerinin propagandasının yapıldığı “Insight into 
the Islamic State” isimli raporlar vasıtasıyla IŞİD internet aracılığıyla geniş 
kitlelere ulaşmaktadır. Ayrıca örgüt kendi akıllı telefon uygulamalarını bile 
kullanmakta, kişisel bilgiler ve koordine edilmiş grup faaliyetleri bu prog-
ram vasıtasıyla paylaşılmaktadır.

c. EKONOMİK GÜCÜ

IŞİD, dünyanın en iyi finanse edilen terör örgütüdür. Bir değerlendirmeye 
göre 2, 4 milyar doları aşkın bir servete sahiptir. Bu ekonomik gücün belli 
başlı kaynakları ise  petrol, araç, fidye, her türlü kaçakçılık ve bağışlardır. Bu 
kaynaklar içerisinde ise petrol üretimi ve kaçakçılığı IŞİD’in en büyük finans 
kaynağını  oluşturmaktadır. 

Gerek Irak gerekse Suriye topraklarında ele geçirilen petrol rafinerileri işletil-
mekte ve buradan çıkarılan petrol kaçakçılık vasıtasıyla gelire dönüştürülmektedir. 

Son zamanlardaki ABD’nin hava saldırıları sonucu rafinelerin zarar gör-
mesi nedeniyle, buradan elde ettiği gelirde azalma olmasına rağmen gün-
lük ortalama 250.000 ile 1,5 milyon dolar arasında gelir elde ettiği değer-
lendirilmektedir. 

Bir diğer kaynak ise haraçtır. Bir değerlendirmeye göre haraç gelirinin 
toplam gelire oranı yaklaşık % 8-% 10 arasındadır. Adam kaçırma ve fid-
yeden örgütün 2014 yılının başından beri en az 20 milyon dolar tutarında 
gelir elde ettiği tahmin edilmektedir. Bunların yanında, örgüt kontrolündeki 
bölgelerdeki Müslüman olmayanlar cizye ödemektedir. Bunun şeriatın bir 
gereği olduğunu söyleyen bir IŞİD yetkilisi, gayri-müslimlerle 23 Ocak 2014 
tarihinde bir anlaşma yaptıklarını, bu anlaşmanın el-Bağdadi tarafından da 
onaylandığını ve “vergi” ödemeyi kabul eden Hıristiyanlara zarar vermedik-
lerini beyan etmektedir.  

Antik eser kaçakçılığı da IŞİD’e küçümsenmeyecek miktarda gelir getir-
mektedir. Örgütün ele geçirdiği el-Nabuk kentindeki 8000 yıllık tarihî eser-
lerin satışından 36 milyon dolar kazandığı tespit edilmiştir. Bir diğer gelir 
kaynağı olarak örgüt özellikle Körfez ülkelerinden bireysel bağış toplamak-
tadır. Bağışlar hem güvenilir şahısların ülkeleri gezerek toplamasıyla hem 
de sosyal medya vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Kadın ve çocuk kaçakçılığı ise IŞİD’in gelir elde etme konusunda sınır 
tanımazlığının bir göstergesidir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi 
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(OHCHR) ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından müşterek olarak 
hazırlanan “Irak’taki Çatışmalarda Sivillerin Korunmasına Dair Rapor” bu 
acı durumu ortaya koymaktadır. Raporda, Şii, Yezidi ve Hıristiyan kadın ve 
çocukların inançlarını değiştirmeye zorlandıkları, aksi takdirde savaş gani-
meti sayılıp kadın ticareti  yapıldığı yer alıyor7. 

5. DİNİ REFERANSLAR  

Daiş, dini referansları kullanarak meşruiyet iddiasında bulunduğundan, 
kendisini dini bir misyonla tanımladığından raporun bu bölümünde örgütün 
Kur’an ve Sünnet anlayışı, temel dini kavramlara yüklediği anlamlar ana 
hatlarıyla ele alınacak ve değerlendirilecektir. 

Kur’an Anlayışları

Daiş, Kur’an-ı Kerim’i zahiri bir anlayışla okumakta, anlam katmanlarını, 
tarihi bağlamı, mesajın gaye ve maksadını dikkate almamaktadır. Daiş’in 
düşünme biçiminde kabaca 3 aşamalı bir süreç işlemektedir: Önce Kur’an-ı 
Kerim’i tarihi, siyasi, sosyal vb. hiçbir bağlamını hesaba katmadan, bilgi ve 
bilgelik sahibi olmadan yüzeysel bir şekilde okumaktadırlar. Kendi yorumla-
rını, sübjektif anlayışlarını mutlak hakikat olarak kabul etmektedirler. Kendi 
gördüklerini yegâne gerçek olarak ileri sürmektedirler.

İkinci aşamada ise bu ‘mutlak hakikat’ olarak ileri sürdükleri sözüm ona 
yegâne doğru yorumu inkâr eden bütün öteki Müslümanları “kâfir” ilan et-
mektedirler. O mutlak yorumdan en ufak bir sapma tekfir sebebi sayılmak-
tadır. Bu katı tutum sebebiyle bir süre sonra kendi aralarında da birbirlerini 
tekfir etmeye başlamaları mümkündür. Son aşamada ise tekfir edilerek 
mürtet ilan edilenlerin öldürülmesinin vacip olduğunu savunuyorlar. İnfaz 
imkânı ortaya çıkınca da dinden çıkmış bulunanların hemen infaz edilmele-
ri için gerekenleri yapmaya başlıyorlar.

Kur’an-ı Kerim mesela “Onlar Kur’an’ı parça parça ederler”(Hicr, 15/91) 
ayetiyle parçacı yaklaşımın yanlışlığına dikkati çekmekte ve kitabın bir bü-
tün halinde okunmasına vurgu yapmaktadır.  Daiş’in Kur’an anlayışı, ör-
gütün temel referanslarından biri olan Selefi yaklaşımın Zahirci Kur’an 
yaklaşımından önemli oranda etkilenmiş görünmektedir. Zahirci selefi yak-
laşımda ayetlerin te’vili haram sayılmış, mecaz ve hakikat birbirine karıştı-

7. Erdoğan - Deligöz, Irak Şam İslam Devleti, s. 5-37.
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rılmış, zaman zaman mecaz avamın elinde hakikat kesbetmiş, hiçbir yoru-
ma başvurulmadan salt harfi ve lafzi mana esas alınmıştır.  Delalet yolları 
içerisinde ibarenin delaleti dışında hiçbir delalet kabul edilmeyip ibrete ve 
itibara yer vermeyen bir ibare delaletine münhasır bir anlayış sergilenmiş-
tir. Şari’in maksadını, ilahi metnin hikmetini yok sayan bir anlayışla tarih 
boyunca medeniyetler kuran yorumlar bidat sayılarak ayetler hikmetsiz bir 
hükümler manzumesi olarak okunmuştur.

Ayetlerin bağlamının dışında sebebi nüzulü dikkate alınmadan ele alın-
ması, vazedilen hükmün maksadının göz ardı edilerek sapık amaç için 
kullanılması sonucunu doğurmuştur. Sözgelimi Hz. Peygamber dönemin-
de sıcak savaşlar ortamında indirilen kıtal ayetleri tarihsel bağlamı dikkate 
alınmadan Kur’an’ın savaş ve barış ortamındaki asli duruşu ve esas gayesi 
göz ardı edilerek yorumlanmış ve indi yorumlarla ötekileştirilen tekfir edilen 
tüm insanlara karşı kullanılmaya başlanmıştır. 

Hadis-Sünnet Anlayışları

Daiş’in internet ortamında yayımlanan yayınlarından anlaşıldığı kada-
rıyla Kur’an konusunda takındıkları zahirci yaklaşım tarzı, hadislerle ilgili 
tutumlarında da belirleyici olmuştur. Söylenen bağlamı dikkate almadan ve 
lafzın hikmeti için bir çaba sarf etmeden metni olduğu gibi alarak kullan-
mak Daiş’in en belirgin özelliği olarak öne çıkmaktadır. 

Hz. Peygamberin sünnet ve hadislerini istihdam tarzlarına bakıldığında 
şu hususlar özellikle dikkat çekmektedir:

1. Sünneti ve hadisi bir bütün olarak ele alma yerine her bir hadisi kendi 
bağlamından kopararak lafzi yorumuna başvurmak suretiyle ideolojilerine 
uygun olarak yorumlamaktadırlar.

2. Hadisi yorumlama çabasında dirayetsiz bir rivayet bilgisi öne çıkmaktadır.

3. Kur’an’la sünnet, sünnetle hadis bütünlüğü dikkate alınmamakta ve 
parçacı, bü-tünlükten yoksun bir yaklaşım sergilenmektedir.

4. Hadislerin sıhhatini tespit konusunda herhangi bir çaba içerisinde 
bulunmadan, sahih kaynaklara başvurma titizliği gösterilmeden hadis oldu-
ğu söylenen metinler çoğu zaman herhangi bir süzgeçten geçirilmeden ol-
duğu gibi alınmıştır. Sözgelimi örgütün İstanbul’un fethiyle ilgili Kostantiniy-
ye dergisinde zikrettiği hemen tüm rivayetlerin uydurma olduğu genel kabul 
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gören bir husustur. Ancak örgüt İstanbul’un henüz fethedilemediğine ilişkin 
görüşünü savunmak üzere bu rivayetleri kullanmakta bir beis görmemiştir.

Öte yandan Daiş, Kur’an’da hakkında fazla bilgi bulunmayan fiten ha-
dislerini, Kıyamet alametleri, Mehdilik ve Deccal’le ilgili pek çoğu uydurma 
ve zayıf olan rivayetleri de kendi ideolojisine uygun olarak kullanmaktadır.8 
Daeş Kur’an-ı ve Hadisleri kendi ideolojik görüşüne göre yorumlayarak ha-
reketini sürdürmektedir. Ancak yorumları tamamen yüzeysel ve sadece laf-
zi olarak yaptığından İslam’ı sağlıklı olarak yorumlayamamış, bu sebeple 
ne insanlığa, ne de Müslümanlara huzur ve mutluluk getirememiştir. Dinin 
amacı ise, insanları dünya ve ahirette mutlu etmektir.

CİHAD VE HİLAFET ANLAYIŞLARI

Birinin yerine geçmek, ardından gelmek, vekâlet ve temsil etmek gibi 
anlamlara gelen hilafet, literatürde risalet vazifesi hariç Hz. Peygamber’in 
ardılı olarak devleti yönetme, dinin hükümlerini toplumda uygulama, bütün 
Müslümanları temsil etme manalarını kapsar. İslam toplumunun liderlik 
makamına işaret etmek üzere halife terimi yanında imam, emir, emirü’l-
müminin gibi farklı kelimeler de kullanılmıştır.

Daiş’i benzeri diğer örgütlerden ayıran en temel özellik onun kendini bir 
“hilafet devleti” olarak tanımlamasıdır. Örgüt bu karara varırken İslam’ın 
hilafet konusundaki genel yaklaşımının aksine hiçbir istişare veya seçim 
mekanizmasını çalıştırmadan kahır ve galebe yoluyla hilafetin kendi uh-
desinde bulunduğuna karar vererek bunu tüm Müslümanlara dayatmış 
bulunmaktadır. Oysa kahır ve galebeyle insanların yönetimine talip olmak, 
onlara zorla hükmetmek asla dini ve meşru sayılamaz. 

Örgütün lideri Ebubekir el-Bağdadi 2014 yılında insanların rızasını gö-
zetmeden silah gücüyle kendisini halife olarak ilan etmiştir. Oysa halife-
lik bir insanın kendi kendisini halife ilan ederek yürürlüğe koyabileceği bir 
kurum değildir. Bir insanın halife olabilmesi için gerekli şartları taşıması 
ve halifeliğinin ümmetin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gere-
kir. Halifelikleri konusunda genel bir kabul ortaya çıkmış bulunan İslam’ın 
ilk dönem halifelerinin seçim tarzlarına bakıldığında bu hususun ne kadar 
önemsendiği açıkça görülecektir9. 

8. TDV, Dini Referansları Raporu , s. 7-40.
9. TDV, Dini Referansları Raporu,  s. 7-40.
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Daeş üyelerinde Ebubekir el-Bağdadi’nin söylediği her şey ayet niteliği 
taşır mantığı vardır. Ebubekir el-Bağdadi’nin sözlerini dinlerlerse cennetin 
kapılarının açılacağına inanırlar. Kur’an’ı Kerim’de Sad-26’a baktığımızda ‘Ey 
Davud! Biz seni ülkede hükümdar yaptık, sen de insanlar arasında adaletle 
hükmet, keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sa-
panlara hesap gününü unuttukları için, şiddetli bir azap vardır.’ Nur-55’e bak-
tığımızda ‘Allah, aranızdaki iman edip iyi ameller işleyenlere, kendilerini tıpkı 
daha önceki mü’minler gibi yeryüzünde egemen kılacağını, kendileri için seç-
tiği dinlerini sarsılmaz temellere oturtacağını ve korkularını güvene dönüştü-
receğini vadetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler, hiçbir şeyi bana ortak koş-
mazlar. Bu aşamadan sonra kâfir olanlara gelince, onlar yoldan çıkmışların 
ta kendileridirler.’ İfadelerinde görüyoruz ki kendi kaliteleri imandan ve güzel 
işler yapmaktan yana belirlenmiş insanlar zaten beğenilen aranılan insanlar 
olacakları ve güzel işler yapacakları için yine Allah’ın bir ikramı olarak devlet 
yönetimini üstlenir onlar yönetici olurlar. Yani dert iyi insan olabilmektir, fay-
dalı davranışlar sergileyebilmektir. Faydası sebebiyle yönetime gelen kişi fay-
dalı işler yapar. Fakat zorbalıkla yönetime gelen ise insanlara yalnızca zarar 
verir. Daeş’in halife saydığı Ebubekir el-Bağdadi bunun en büyük örneğidir. 

Hilafet kavramı Hz. Adem ve Hz. Davud üzerinden şekillendiğinde bir 
dini kavram olarak ele alırız. Bu şekilde ele aldığımızda bile biliriz ki halife-
nin emirlerini Allah’ın sözü gibi sorgulanamaz bir mahiyet arz etmesi söz ko-
nusu değildir. Ebubekir el-Bağdadi hilafet’i siyasi bir kavrama dönüştürüp 
kendisini özel görevli gibi atfetmektedir. Kuran çerçevesindeki istikametten 
ayrılmamak en doğru olandır. Kendilerini asrın müceddidi gibi insanlara 
empoze etmeye çalışanlara karşı Müslümanların daha uyanık ve bilinçli ol-
ması gerekir. Kur’an gibi dinin özü olan bir kaynağı, raflarımızda tutmayıp 
her daim bilgi edinmeliyiz. Karl Markx’ ın ‘Din halkın afyonudur’ ifadesi bu 
bağlamda çok doğrudur.

İnsanların ve toplumların istismara en açık noktası din olmuştur. Din 
istismar edilirse siyasi ve parasal rant elde etmek kolaylaşır. Bundan dolayı 
en çok din kullanılır. Kur’an ve akıl süzgecinden her zaman geçirmeli ve 
düşünmeliyiz. Daiş’in neredeyse varlık sebebi sayılan ve yayın organlarında 
en sık kullanılan önemli kavramlardan biri de cihattır.

Daiş’e göre yeryüzünde “İslam devleti” hâkim oluncaya kadar savaş-
mak Müslümanların temel görevidir. “İslam devleti”nin bekasının önünde 
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engel teşkil eden her şeyle mücadele etmek, savaşmak vaciptir. Bu devle-
tin varlığına kasteden veya yayılmasına destek vermeyenler İslam’a karşı 
çıkmış ve mürted olmuşlardır. 

Daiş, neredeyse kendinden olmayan bütün Müslümanları tekfir edip on-
larla savaşmayı bir vecibe olarak telakki etmektedir. Kendisine saldırmayan 
pek çok masum insana dahi, bazı cihat ayetlerin sebeb-i nüzûlü ve tarihsel 
bağlamından koparıp delil göstererek eziyet etmekte veya çeşitli şekillerde 
cezalandırmaktadır. Kur’an’da geçen cihadın Müslümanlara karşı olamaya-
cağı herkes tarafından bilinmektedir. 

Cihad kavramı arapça c-h-d kökünden türemiştir. Çabalamak ve çalış-
mak anlamına gelmektedir. Daiş’in insanları tekfir ederek savaş açması bu 
mücadeleyi asla haklı çıkaramayacaktır. Kaldı ki bu bir savaş olarak kabul 
edilse dahi kural tanımazlık asla uygun görülemez. Hukuk ve ahlak tanıma-
yan bir savaş asla cihad olarak tanımlanamaz. İslam, savaş ortamında, adil 
olunması, keyfi uygulamalara girilmemesi, esirlere haksızlık yapılmaması 
için çeşitli prensipler koymuştur. Buna göre asla hukuk dışı keyfi uygulama 
ve zulüm yapılamaz, eli silah tutmayanlar öldürülemez, esirlerin başı kesile-
mez, insanın-hayvanın organları kesilemez, ürünler imha edilemez, ağaçlar 
kesilemez, ihtiyaçtan fazla hayvan kesilemez, taşkınlık, ihanet, vefasızlık 
yapılamaz, köleler öldürülemez. Tecavüzün her türlüsü yasaktır. Düşman 
rehineler öldürülemez, ahali kılıçtan geçirilemez, savaşa girmeyen ana 
baba çiftçi vb. meslek erbabı, papazlar öldürülemez, esirler kalkan olarak 
kullanılamaz, kimyasal maddeler kullanılamaz, anlaşmalar ihlal edilemez, 
köleler öldürülmez ve esir alınamazlar.

Kur’an-ı Kerim’de Müslüman olmayanlara yönelik birtakım sert ve 
uyarıcı nitelikte ifadelerin bulunduğu da bir gerçektir. Ancak bu ifadeler, 
Kur’an’ın bütünlüğü ve vahiy süreci dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Bu tür ayetler, Hz. Peygamber döneminde Müslümanlara açıkça düş-
manlık eden ve savaş açan kişi veya topluluklara yöneliktir. Bu gibi özel du-
rumlar dışında İslâm’ın ve onun peygamberinin genel tavrı, Müslümanların 
diğer dinlerin mensuplarıyla dahi karşılıklı tahammül ve hoşgörü esasına 
dayalı iyi ilişkiler geliştirmeleri yönündedir. Cenab-ı Allah yüce kitabında 
şöyle buyurmaktadır: “Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtla-
rınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasak-
lamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Allah, yalnız sizinle din uğrunda 
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savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanız için onlara yardım 
edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler on-
lardır.” (el-Mümtehine 60/8,9). Peygamber’in uygulamalarına baktığımızda 
da onun daima müsamahakar bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. 
Savaş ortamında İslam’a düşmanlık sergileyenlere, hıyanet içerisinde bu-
lunanlara ve toplum düzenini bozmaya yönelik bir çaba içerisinde olanlara 
caydırıcı olmak üzere sert cezalar uygulamış olsa da onun hiçbir zaman 
rahmeti elden bırakmadığı, insanları öldürme yerine diriltmeye yani hidaye-
te erdirmeye çalıştığını görüyoruz. 

Sözgelimi, Mekke’yi fethettiğinde, zamanında inancı yüzünden kendi-
sine türlü eziyetlerde bulunan, doğduğu, büyüdüğü ve çok sevdiği memle-
ketinden yani Mekke’den hicret etmesine sebep olan müşriklere hitaben 
yaptığı konuşmada onların endişelerini gidermek üzere şu merhamet dolu 
sözleri sarf etmiştir: Hz. Yusuf’ un kendi hakkında bunca cevr ve cefa eden 
kardeşlerine dediği gibi ben de size şöyle diyorum: “Bugün size kınamak 
yok. Allah, sizi afetsin. O , merhametlilerin en merhametlisidir.” (Yusuf 
12/92) Haydi hepiniz serbestsiniz. 10

İslam haksız yere bir insanı öldürmeyi tüm insanları öldürmüş gibi kabul 
eder. Ayrıca bir insanı yaşatmayı da bütün insanları yaşatmış gibi görür. Ne-
tice olarak, Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra çıkan fitne hareketleri ki, 
bunlardan Hariciler nasıl ki Hz. Ali’yi öldürmeyi mübah saymışlar ve şehid 
etmişlerse Daeş’de Müslüman kanını helal saymaktan çekinmemektedir. 
Bu arada en önemli şey geleceğimiz olan gençlerimize sağlıklı ve doğru bir 
din eğitimi vermektir. İslam dininin tüm insanlığa rahmet dini olarak gön-
derildiğini yeniden hatırlamak ve hatırlatmaktır. Bu gibi radikal hareketler 
İslama hizmet etmedikleri gibi,barış ve esenlik dini olan İslam’a ve Müslü-
manlara da büyük zarar vermektedir. Bu gibi radikal grupların kurucularının 
kimler olduğu basın yayın organlarında yazılıp çizilmektedir. Müslümanlar 
uyanık olmalı İslam düşmanlarının oyununa da gelmemelidirler.

Sonuç

İnsanların yaşamış olduğu sosyo-kültürel ve psiko-teolojik etkenler yü-
zünden zaman zaman birey ve toplumların radikal eğilimlere yöneldikleri 
görülmektedir. Bunların oluşumunda birbiriyle ilişkili birçok neden buluna-

10. TDV, Dini Referansları Raporu,  s. 7-40.



  299 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

bilir. Radikal İslamcılığın oluşmasında en etkin faktör, dini yanlış yorum-
lamadır. Bu bağlamda devamlı kendini farklı isimlerde öne süren fakat 
düşünce yapısı olarak aynı mantıkta var olan dini temelli olarak görünen 
örgütler ortaya çıkmaktadır. Kimisi herhangi bir örgütün uzantısı olarak ki-
misi evirilerek meydana gelmektedir.

Bu çalışmada Daiş örgütü incelenmiştir. Daiş bugün çıkmış bir örgüt 
değildir. Kökenlerini 1980’lerdeki Sovyet-Afgan mücadelesine kadar götü-
rebileceğimiz örgüt nihayetinde El-Kaide’den evrilmiş bir terör örgütüdür. 
Ancak Selefilik gibi İslamın en dar ve yanlış bir yorumu ile hareket eden 
örgüt El-Kaide’den farklı olarak toprak elde etmeyi ve devlet oluşumunu 
kendisine hedef olarak belirlemiş ve yalnızca Batı ile değil özellikle Şii mez-
hebi ile savaşmayı kendisine ilke edinmiştir.

Farklı ideolojiler savaş nedeni değil kültürel bir zenginlik olarak algılan-
malıdır. İslam tek düzelik yerine çoğulculuğu öngörür ve teşvik eder. Tüm 
insanları tek tip bir toplum olarak düşünmek imkânsızdır. Allah, insanları 
farklı dil ve renklerde yarattığı gibi aynı şekilde farklı ırk ve milletlere ayır-
mıştır. Dolayısıyla dünyada çeşitliliğin olması doğal olduğu gibi yaratıcı ira-
denin de isteğidir. Bu bağlamda Kendi görüşümüzü hatta dinimizi dayatma-
mız İslam anlayışına terstir.

İslam coğrafyasında çeşitli bölgelerde ortaya çıkan ve şiddet üreten ra-
dikal hareketlerin çoğu; dini gerekçelerle hareket ettiklerini iddia etseler 
de neticede İslam karşıtı güçler tarafından bu bölgelere yapılan haksız iş-
gallerden sonra ortaya çıkmış, sosyolojik ve psikolojik sebepleri bulunan 
temelde siyasal oluşumlardır. İşgalci güçler bir yandan ekonomik çıkarlar 
sağlamaya çalışırken öbür yandan da körükledikleri çatışmalarla bu Müs-
lüman toplumları zayıflatmayı ve böylece ileriye yönelik çıkarlarını garanti 
altına almayı hedeflemişlerdir. Ortaya çıkmış olan bu dini nitelikli hareketle-
rin önemli oranda bu işgalci güçler tarafından manipüle edildiğine dair pek 
çok emare ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Müslüman toplumlardan çıkan radikal eğilimli hareketlerin sağlıklı bir 
şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu tarz yapılanmaların önüne geçmek 
için Müslümanların aklıselim olmaları ve iradelerinin başkalarına teslim et-
mekten uzaklaşmaları gerekir. Bu bağlamda radikal din anlayışının önüne 
geçmek için üniversite, araştırma merkezi ve sivil toplum örgütleri akılcı, 
bilimsel ve gerçekçi öneriler geliştirmelidir. Medya, konu hakkında toplumu 
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doğru bilgilendirmeli ve farklı yaklaşımların uzman kişilerce nasıl anlaşıl-
ması gerektiği noktasında aydınlatıcı bilgiler vermelidir.

Son tahlilde Müslümanların bilgi ve feraset sahibi olup dinlerini sağlıklı 
kaynaklardan almaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri gerekir. Ancak bu 
şekilde Daeş, El-Kaide ve Boko Haram’lar Müslüman toplumlardan arındırı-
labilir. Aksi takdirde şeklen dindar olan ancak dinin en temel ahlaki içeriğin-
den yoksun birey ve toplumların oluşmasına zemin hazırlanmış olacaktır.
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“KÜRESEL ANLAMDA İSLAM’I YANLIŞ YORUMLAMA DA BİR 
ARAÇ OLARAK FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ”

EMİNE BETÜL FAZLIOĞLU

(Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi)

1.KÜRESELLEŞME KAVRAMI

1.1.KÜRESELLEŞME NEDİR?

Küreselleşme, insanlık ile ilgili bir kavramdır. Bu nedenle yeni bir olgu 
olmamakla birlikte, taze bir terim olma niteliğine sahiptir. Yer küresinde 
yaşayan hemen hemen herkesi, doğrudan veya dolaylı ilgilendiren bir vakıa 
olması nedeniyle, geniş alana yayılmış bir kapsayıcılığı vardır. Küreselleşme 
yeni bir olgu değil bugün üçüncü evresi yaşanıyor/yaşmaktadır. Küreselleş-
menin bu evrelerini inceleyecek olursak birinci küreselleşme 1490 yılında 
merkantilizmin etkisiyle yaşanmış ve sömürgecilikle sonuçlanmıştır, ikincisi 
1890 yılında sanayileşme ve onun doğurduğu gereksinimler sonucunda ya-
şanmış ve sömürgecilik emperyalizme dönüşmüştür. Üçüncü küreselleşme 
ise 1970 yılında çok uluslu şirketlerin doğması,1980’lerde iletişim devrimi-
nin yaşanması ve son olarak 1990’lı yıllarda Doğu Bloğunun yıkılması ve 
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yeni yüzyılda ‘küreselleşme’ daha 
fazla belirginleşerek bilimsel söylemlerde yoğunluk kazanmıştır.

Küreselleşme en basit anlamda, yerkürenin farklı bölgelerinde yaşayan 
insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesinin “kar-
şılıklı bağımlılık”  kavramı çerçevesinde giderek artmasıdır.

Küreselleşme ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ilişkilerin yay-
gınlaşması ve gelişmesi, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmanın çökmesi, 
farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması, ülke-
ler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle 
bağlantılı olgular içerdiği bir anlamda maddi ve manevi değerlerin ve bu de-
ğerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin milli sınırları aşarak dünya çapına 
yayılması olarak tanımlanmaktadır.

Küreselleşme, bazen dünya toplumlarının birbirine benzeme süreçle-
rini; buna bağlı olarak homojen bir kültürün ortaya çıkmasını; bazen de 
toplumların, toplulukların ve kültürlerin birbirlerinden ifade etmek için kul-
lanılmaktadır. Bu anlamda küreselleşme, kapsamlı bir içeriğe sahip olan ve 
hala netleşmemekle beraber, belirsizlikleriyle yola devam eden bir süreçtir.

Küreselleşmenin algılanma biçimi, ilgi alanları doğrultusunda araştır-
macıdan araştırmacıya değişirken, bazen aynı araştırmacının farklı bakış 
açısını da yansıtmaktadır. Mesela küreselleşmeyi, farklılığa, farklılaşmaya 
ve kültürel çoğulculuğa neden olan iletişim kavramı olarak tanımlayan ya-
zar, aynı zamanda ona, farklılıktan çok benzerliği artıran, yerel pazarları yok 
edip tekelleştiren ve dünya sistemini standartlaştıran kavram şeklinde bir 
yaklaşım da sergilemiştir. (Jameson 1999)

Ana tema itibarıyla ekonomik bir olgu görüntüsü veren küreselleşme, 
siyasal ve sosyal ve sosyo-kültürel uzantıları da içermektedir. Küreselleş-
me, tarihsel bir sürecin ürünü olmakla birlikte, uluslararası ticari ilişkiler, 
emek ve sermaye hareketlerinin yaygınlaşması, eski komünist kesimlerde 
olduğu gibi, ülkeler çapındaki ideolojik kutuplaşmalardan uzaklaşması, tek-
nolojideki baş döndürücü gelişim sonucunda ülkelerin ve özellikle halkların 
sosyo-kültürel bağlamda birbirlerine yakınlaşmaları, bu olgunun zorunlu 
sonuçları arasında değerlendirilmektedir. (Aktan 1999)

Küreselleşme daha çok, küresel-yerel, evrensel-bireysel, makro-mikro 
terimleri etrafında ele alınmaktadır. Bu nedenle konunun sosyolojik boyutu 
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kaçınılmaz bir realitedir. Nitekim küreselleşmenin bir tür “Batı kapitalizmi-
nin zaman zaman yeniden yapılanma gereksinmesini duyması ve bu sırada 
pazarını mümkün olduğunca genişletme çabasına girişmesi” (Oran 2000) 
olduğu varsayılırsa, terimin ekonomi yanında birçok değer yargısıyla at başı 
gittiği de söylenebilir. Zira ekoomi, bireysel ve sosyal açıdan insan hayatını 
birçok alanda şekillendimektedir. Yani terim, geniş kapsamlı çok yönlü bir 
boyutu ihtiva etmektedir.

Küreselleşme, aynı zamanda kendi sosyal yapısıyla ilişkili, Batı kültürü 
de dahil olmak üzere, yeryüzündeki bütün yerel kültürlerin sosyal durumu-
nu yönlendiren, yeni bir evrensel kültürün yaratılmasıdır.(Beyer 1994)

Küreselleşmeyi benimseyenlerin yanında, karşı çıkanların da yaklaşım-
ları, olgunluk dönemine ulaşmamış bir kavramın etrafında şekillenmekte-
dir. Zira boyutlarıyla birlikte mahiyetinin tam olarak açıklanamaması, onun 
yeterince tanımlanmasına engel olmaktadır. Bununla birlikte, küreselleşme 
olgusu hızla devam etmektedir.

1.2. KÜRESELLEŞMENİN BOYULARI

Küreselleşme, çok boyutlu bir kavram olup, tüm bu boyutların karşılıklı 
etkileşimi sonucunda şekillenmektedir. Dolayısıyla, küreselleşme olgusu 
tahlil edilirken, bu farklı boyutların dikkate alınması gerekmektedir.

Günümüzde ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre, hemen her 
alanda görülmeye başlanan değişim ve etkileri daha ziyade küreselleşme 
kavramı ile ifade edilmektedir. Küreselleşme, birden fazla faktörün etkisiyle 
ortaya çıkmıştır.Bunların hangisinin öncül etken olduğunu söylemek zordur.
Bütün dünyaya yayılmış ve herkesi kapsayan bir olgu olması itibarıyla, temel 
boyutlarını sınırlamak da zor görünmektedir. Ancak ekonominin en önemli 
faktör olduğu da gözden kaçmaz. Bunun yanında temel ana boyutların  bir-
birlerini tamamlayıcı, tetikleyici hatta gerektirici unsurlardır.Bu ana boyutlar, 
bilim/teknoloji, siyaset/ideoloji, hukuk, kültür ve ekonomi olarak sınıflandı-
rılabilir. Bunlar arasında din olgusu, hemen hemen bütün boyutların alt ka-
tegorisinde yer almaktadır. Zira Durkhem’in ifadesi ile “din, ciddi yaşamdır.”

Küreselleşme, hem kültürel hem iktisadi ve hem de siyasi bir süreçtir. 
Aslında XIX. yüzyılın sonu ve XX.  yüzyılın başında ulusal gelenek ve cemaat 
gibi kavramların da küreselleştiği söylenebilir (Robertson 2003). Bu şek-
liyle küreselleşme üç alanda kendisini göstermektedir. Bunlar ekonomik 
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boyut, siyasi boyut ve kültürel boyuttur.

1.2.1.EKONOMİK BOYUT

Ekonomik boyut, küreselleşmenin en önemli bileşenlerinden birini oluş-
turmaktadır. Küreselleşmenin ekonomik ağırlıklı olarak işlemesinin en büyük 
sebeplerinden birisi, finansal piyasaların, dünya siyaseti üzerindeki etkisidir. 
Her ekonomik düzen kendine uygun siyasi çevre oluşturur. Bu bağlamda, 
çağdaş ekonomik küreselleşmenin özellikle üç alt bileşeni üzerinde durulur.

Bunlardan ilki günümüz uluslararası ticaretinin kendine özgü niteliklerine 
ilişkindir. Bu çerçevede bir örnek vermek gerekirse, II. Dünya Savaşı sonrası 
dönemde, dünya Gayrisafi Yurtiçi Hasılası  (GSYİH) 6 kat artmışken, dünya ti-
cari eşya ihracatı 20 kat artmıştır. Ticari eşyanın yanında, benzer bir artış ma-
mul mallar ve hizmetler ihracatında da yaşanmıştır. Savaş sonrası dönemde 
dünya ticaretindeki bu artışın temel nedenlerinin başında ticaretin önündeki 
vergi, tarife ve kısıtlamaların hızlı bir şekilde düşürülmüş olması ve söz konu-
su dönemde gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de dünya 
ticareti içerisinde önemli bir rol üstlenmeleri gelmektedir.

Çağdaş ekonomik küreselleşmenin ikinci bileşeni ise küresel mali piyasa-
ların ve küresel sermaye akımlarının günümüzde sahip olduğu benzersiz ha-
cim, derinlik ve çeşitlilikle ilgilidir. Günümüz küresel ekonomisinin yürütülme-
sinde, uluslararası bankacılık ile uluslararası döviz, tahvil ve bono piyasaları 
büyük bir role sahip bulunmaktadır. Örneğin, günümüzde, dünya ölçeğinde 
bir günlük döviz işlem hacmi 1,5 trilyon ABD Doları civarındadır. Öte yandan, 
özellikle “türev araçları” olarak nitelendirilen enstrümanlar sayesinde, küre-
sel alanda kullanılan mali araçlar son derece çeşitlenmiş bulunmaktadır.

Küreselleşmenin ekonomik boyutu çerçevesinde son olarak küresel 
üretimdeki radikal dönüşüme değinmek gerekmektedir. Günümüzde, ge-
leneksel ulus-devlet temelindeki yapının aksine, üretim faaliyetleri küresel 
çerçevede yerine getirilmekte, üretimin farklı aşamaları farklı coğrafyalarda 
sonuçlandırılmaktadır. Bu süreçte, en önemli birim çokuluslu şirketler ola-
rak ortaya çıkmakta, bu şirketler portföy yatırımlarından doğrudan yabancı 
yatırımlara, uluslararası mal ve hizmet ticaretinden turizme kadar birçok 
ekonomik alanda faaliyet göstermektedirler. Öte yandan, “yeni ekonomi” 
ve “postendüstriyel üretim” gibi kavramlarla da tanımlandığı üzere, günü-
müzdeki üretim sürecinin en önemli özelliği, mal üretiminden ziyade hizmet 
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üretimine ağırlık vermesi ve bu itibarla en önemli üretim faktörünün nitelikli 
insan kaynağına dönüşmüş olmasıdır.

1.2.2. SİYASİ/GÜVENLİK BOYUTU

Siyasi küreselleşme, esas itibariyle, günümüz dünyasında siyasi güç, 
otorite ve yönetim biçimlerindeki yapısal dönüşüm olarak tanımlanabilir. 
Günümüzde, nüfuz alanını tüm dünya olarak kabul eden “küresel siyaset” 
anlayışının giderek güçlendiği görülmektedir. Bu durum, geleneksel siyaset 
anlayışından farklı bir yapıyı yansıtmakta, küreselleşmenin yukarıda değini-
len çok aktörlü yapısına işaret etmektedir. Bir başka deyişle, “küresel siya-
set”, söz konusu yapının dört temel aktörü olan ulus devlet, devletler-üstü 
kurumlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının karşılıklı etkileşimi 
sonucunda şekillenmektedir. Ulus devlet, bu süreçte temel birim olarak fa-
aliyet göstermeye devam etmekte, ancak yetki ve manevra alanları belirli 
ölçülerde kısıtlanmaktadır. Literatürde, bu yeni yapıyı betimlemek üzere 
“küresel yönetişim” (global governance) kavramı kullanılmaktadır. Yukarıda 
“küresel siyaset” ve “küresel yönetişim” adı altında ifade edilmiş olan yeni 
siyaset anlayışı ve yapısının en önemli özelliklerinden biri geleneksel iç/
dış politika ayrımının giderek daha geçersiz bir hale gelmesidir. Bu durum, 
belki de en açık olarak güvenlik alanında görülmektedir. Güvenlik kavramı, 
tarihsel olarak ulus-devlet temelinde tanımlanmıştır. Ancak, özellikle Soğuk 
Savaş sonrası dönemde, güvenlik sorunlarına ulus-devlet temelinde yak-
laşılamayacağı kısa sürede ortaya çıkmıştır. Bu durumun temel nedenleri 
arasında günümüzde, yüksek askeri teknoloji ve nükleer silahlara sahip 
ülkelerin sayısının hızla artması; terörist faaliyetlerin eskiden olduğu gibi 
belirli bir coğrafi bölgeden kaynaklanmaktan ziyade küresel ölçekte icra 
edilmesi; “kimlik” sorununun temel bir çatışma nedeni haline gelmesi; kötü 
yönetişimin devletlerin iflasına yol açarak küresel güvenliğe zarar vermesi; 
sınır aşan organize suç, insan ticareti, yasadışı göç, uyuşturucu ticareti, 
kara para aklama, yasadışı paranın uluslararası tedavülü  gibi geleneksel 
olmayan risk ve tehditlerin yaygınlaşması gibi unsurlar sayılabilir. Güvenlik 
sorununun çözümüne ulus-devlet temelli yaklaşımların artık geçersiz oldu-
ğu en açık ve trajik şekilde 11 Eylül olayları ile ortaya çıkmıştır. Dünyanın 
askeri bakımdan tek süper gücü olan ve benzeri olmayan yüksek güvenlik 
teknolojilerine sahip bulunan ABD, kendi toprakları üzerinde düzenlenen 
bu terörist faaliyeti engelleyememiştir. Bu bağlamda üzerinde durulması 
gereken diğer bir husus da küreselleşme sürecinin, özellikle yüksek ileti-
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şim teknolojileri vasıtasıyla, paradoksal bir biçimde küresel terörizme türlü 
kolaylıklar sağlamakta olduğu gerçeğidir. Günümüzde terörist oluşumlar, 
faaliyetlerinin gerek planlanması gerekse icra edilme aşamalarında Inter-
net’ten, çeşitli bilgisayar sistemlerinden, multimedya aygıtlarından fayda-
lanmakta, uluslararası alanda çok daha hızlı bir biçimde hareket edebil-
mekte ve Kitle İmha Silahları edinme arayışına girebilmektedir.

1.2.3. KÜLTÜREL BOYUT

Küreselleşme ile birlikte dünyada, bir kültür kaynaşmasının yaşanması ve 
farklı kültürlerin yan yana akması, hatta saç örgüsü gibi şekillenmesi olgusu 
devam etmektedir. Bu anlamda küreselleşme, kültürler arası bir etkileşimdir.

Robertson’a göre, küreselleşmede, iktisadi faktörlerin önemi inkar edi-
lemez. Ancak iktisat küreselleşmenin sadece bir yönünü oluşturmaktadır. 
Zira küresel ekonomiye gösterilen alakanın, küreselleşmenin kültürel, si-
yasi, dini ve diğer boyutlarına gösterilen ilgiyle dengelenmesi gerekir. Çün-
kü küreselleşme, salt ekonomik faktörlerin sonucu değildir. Bu durumda 
küreselleşmenin kültürel ve dini pek çok sorunla ilişkisi hala kapalılığını 
sürdürmektedir (Robertson,2003).

Kültürü genel anlamda bir topluma özgü maddi ve manevi değerler 
bütünü olarak alırsak,  küreselleşmenin kültür üzerinde önemli etkiler do-
ğuracağını kolaylıkla söyleyebiliriz. Özellikle iletişim devrimin bir sonucu 
olarak, günümüzde, tüm dünya genelinde bireyler ve toplumlar arasındaki 
etkileşim oldukça ileri bir seviyede bulunmaktadır. Bu sayede, söz konusu 
bireyler ve toplumlar arasında daha önceden birbirlerine yabancı gelen ya-
şam tarzları temelinde ortak bir payda oluşmakta, farklı zevkler, ilgi alanları 
gibi konularda belirli bir ahenk, hatta yeknesaklık sağlanmaktadır. Bir an-
lamda, global bir kültür ve birikim ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu noktada 
unutulmaması gereken husus küreselleşme dinamiklerinin zaman zaman 
anılan kültürlerarası ahenkten ziyade farklılaşma ve ayrışmayı da tetikleye-
bilmesi, öte yandan kültürel etkileşimin çift yönlü bir biçimde seyrederek 
“küreselin” “yerele” ulaşması kadar, “yerelin” de “küresele” ulaşmasının 
söz konusu olmasıdır.

1.3.KÜRESELLEŞME VE DİN

Din, insanlıkla birlikte var olan bir fenomen olması nedeniyle birçok 
dönemler, hukuk, felsefe, ahlak, bilim, sanat ve siyaset gibi insanın her 
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boyutuyla bağlantılı haline gelmiştir. Bu durumda, insanlığı ilgilendiren her 
yerde, olay ve gelişmede, sebep ve sonuç ilişkisi açısından, din vardır.

İnsanları en geniş kapsamıyla bir araya getiren dindir. Zira dinler insan-
lar kendilerini keşif dinamiğinin önemli bir unsuru olup, ulus, ırk ve dil gru-
bunu aşan bağlar ve yakınlıkları oluşturur.

Küreselleşme teorisyenlerinin daha çok bu olgunun ekonomik yönü 
üzerinde durduklarını, ancak bu sürecin kültürel alandaki yansımalarının 
dini oluşumlar ve onların aktiviteleri üzerindeki etkilerini konu alan araş-
tırmaların sayısında da ciddi artışların olduğunu belirtebiliriz. Bununla bir-
likte küreselleşme ile ilgili analizler içerisinde dini boyutun çok fazla yer 
tuttuğunu söylemek zordur. Belki de bunda kısmen, küreselleşmeyi eko-
nomik bağlamında ele alan ve din dahil tüm kültürel unsurları ekonomik 
alanın bağımlı fonksiyonları olarak gören teorik yaklaşımların ve kısmen de 
rasyonalizasyon süreci ile birlikte dinin sosyal öneminin giderek azalacağı 
yönündeki beklentilerin etkisi vardır. Ancak toplumsal olayların direkt veya 
endirekt olarak birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde olduğunu ileri süren sosyo-
lojik varsayım çerçevesinde, dinin de küreselleşme sürecini tecrübe ettiğini 
ve onunla-etkileşim içinde olduğunu vurgulayarak bunun sosyal bilimsel 
araştırmaların ateşlediğini söyleyebiliriz. Küreselleşme bağlamı içerisinde 
çeşitli dini hareket ve cemaatlerin gerek küresel ölçekteki faaliyetleri, ge-
rekse küreselleşme ile ilgili söylemleri araştırma konusu olabilmektedir.

Aslında din sosyolojisi ve dini araştırmalar alanının sınırları içinde geli-
şen Küreselleşme kavramı, 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında en be-
lirgin bakış açısını oluşturuyordu.

Küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel değerleri birçok toplumu 
şu ya da bu şekilde etkilemektedir. Son zamanlarda genel olarak din, özel 
olarak da İslam dünyasının globalleşme ile ilişkisi dikkat çeken bir tartışma 
alanı oluşturmaya başladı.

Din, sağladığı dünya görüşü ve sosyal çevre ile küresellikle son dere-
ce ilgilidir. Küreselleşme din için sadece olumsuz sonuçlara sahip değildir. 
Din küreselleşen dünyada çok önemlidir ve küreselleşme, dinde özleşmeye 
sebep olmakla birlikte, dinin halk üzerindeki etkisinin yenilenmesi için de 
bereketli bir zemin hazırlamaktadır (Beyer 1990).

Küreselleşme dine üç farklı boyutta etki etmiştir. Birincisi, dinde bazı 
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değişimleri zorunlu hale getirmiştir. İkincisi, küreselleşme sayesinde din-
ler arası gelişmeler gerçekleşmektedir. Sonuncusu ise, küreselleşme dini 
çoğulculuk tezlerinin ifade edilebileceği toplumsal bir zemin hazırlamıştır 
(Aslan 2006).

Dinsel alanda küreselleşmenin etkileri, bir yandan lokalleşmenin bir 
göstergesi olarak dini hareket ve cemaatlerin sayısının artmasında, diğer 
yandan da bu grupların küresel faaliyetler içerisine girmeleri biçiminde gö-
rülmektedir. Bu bağlamda, globalleşen dünyada Ahmediye Hareketi, Fetul-
lah Gülen Cemaati ve Moonculuk gibi çeşitli dini oluşumların küreselleşme 
şartlarından nasıl yararlandıkları veya bu süreci nasıl algıladıkları, din ve 
küreselleşme ilişkisi ile ilgili araştırma konuları arasındadır.

Küreselleşmenin bir sonucu olarak dini anlayış ve algılamalarda deği-
şimin yaşanmıştır. Mesela İslam âleminde de mistik tasavvufi akımların 
kuruluş dönemlerindeki anlayış ve pratikten tamamen farklı bir yapıyı be-
nimsemeleri bu süreçle ilgili olsa gerektir.

1.4. KÜRESELLEŞME VE İSLAM

Tarih birçok medeniyetlere şahitlik yapmıştır. Büyük uygarlıklar, oluşu-
munu bir öncekinin üzerine kurmakla birlikte, her medeniyet kendine özgü 
bir yapıya bürünmüştür. Her oluşum bir öncekinden birçok geleneği devam 
ettirirken, kendisinden sonra gelecek uygarlığa da malzemeler hazırlamış-
tır. Her medeniyet; oluşum, gelişim ve çöküş gibi benzer süreçler yaşamış-
tır. İslam medeniyeti de bu safhalardan hali olmamıştır. Yunan, Roma ve 
İslam medeniyetleri, günümüz Avrupa medeniyetini sonuç vermiştir. Bu ne-
denle Avrupa medeniyeti birçok uygarlığın birikimi üzerine güçlü bir şekilde 
yerleşmiştir. Küreselleşmenin Avrupa medeniyeti eksenli olduğu kabul edi-
lirse, onun büyük uygarlıklardan izler taşıdığı bilinir.

İslam medeniyeti, diğer önceki uygarlıklar gibi, kendi oluşum çağının 
izlerini taşımaktadır. Bunun anlamı ise ne kadar mükemmel olursa olsun, 
mevcut veriler ve gelişmeler etrafında şekillenecek demektir. İslam mede-
niyeti günümüz yaygın teknolojiye sahip olmadığı veya çıkış döneminde tek-
noloji ileri boyuta erişmediği için, çağdaş Avrupa medeniyeti kadar yaygınlık 
ve köktenlik kazanmamıştır. Bir medeniyetin sahip olduğu basın,vapur, de-
miryolu, telgraf gibi teknolojik araçların olmayışından dolayı, eski medeni-
yetler geniş bir alana yayılmamıştır. Zira bu aletler bir medeniyetin yayılması 
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ve etkinliğini gösterebilmesinin temel şartlarındandır (Sami 1301).

Günümüz teknolojisi ile tarif edecek olursak, bütün boyutlarıyla medya, 
bilgisayar, internet, uzay teknolojisi gibi ileri düzeydeki gelişim, çıkış yeri olan 
medeniyetin bütün dünyada tanınması ve yaygınlaşmasına aracı olmaktadır. 
Bu ileri teknolojinin çıkış merkezi Avrupa medeniyeti alanıdır. Her teknolojik 
gelişmenin kendi kültürünü oluşturacağı kabul edilirse, teknolojiyi kullanan 
kimselerin, o kültür ve medeniyetin kurallarını da bilerek veya bilmeyerek is-
tihdam edeceği ortadadır. Nitekim bugün bütün dünyada telefonla konuşan 
insanların genellikle sözlerine ‘alo’ ile başlamaları buna örnektir.

Buna göre İslam medeniyeti ne kadar güçlü olursa olsun, Yunan ve 
Roma medeniyetleri gibi, kendisini takdim edecek teknolojik imkanlara sa-
hip olmadığı için, bugünkü Avrupa medeniyeti kadar etkin ve yaygın olma-
mıştır. Bu sonucun medeniyetler arasındaki güç dengesiyle ortaya çıktığı 
düşünülmemelidir. Oluşum ve gelişim zamanındaki iletişim ve teknolojik 
imkânlarla alakalıdır. Bu nedenle Yunan, Roma ve İslam medeniyetleri üze-
rine kurulmuş olan çağdaş Avrupa medeniyetinin en büyük şansı, önceki 
medeniyetlerin birikimlerinden yararlanmasını sonuç veren sonrada teza-
hür etmiş olmasıdır. Bu nedenle günümüz Avrupa medeniyeti teknolojik 
gelişmeleri arkasına alarak bütün dünyada yaygınlık kazanmıştır. Bu ise, bi-
limiyle, sanatıyla, teknolojisiyle, ekonomik ve askeri gücüyle onun çok etkin 
olduğunu göstermektedir. Bugün Avrupa yok olsa bile, Avrupa medeniyeti 
varlığını güçlü bir şekilde devam ettirecektir. Zira tüm dünyada Batı mede-
niyetinin tüm teknolojik sonuçları kullanılmaktadır (Sami 1301).

Küreselleşme sonuçta bir takım değer ve verilere sahiptir. Bunlar yüzey-
sel görünüm itibariyle Batı medeniyetidir. Batı uygarlığı ise, Yunan, Roma ve 
İslam medeniyeti karışımıdır. Küreselleşme de bu uygarlıkların izleri olması 
nedeniyle, iyi, kötü, olumlu olumsuz, yararlı zararlı boyutlarıyla değerlendi-
rilmekte ve ciddi eleştiriye tabi tutulmaktadır. Bundan dolayı küreselleşme-
yi Müslümanlar aleyhinde kabul edenler yanında, insani ürün olan İslam 
medeniyetinin, ana kaynaklara inilerek yeniden İslami bir sunumu için fır-
sat olarak görenlerin mevcudiyeti de azımsanamayacak bir boyuttadır.

İslam dünyasının küreselleşme karşıtı tavır takınmasındaki en büyük 
etkenlerden birisi de, Batının sömürgecilik anlayışıdır (Falk 2003).

 Müslümanlar arasında yaygınlaşan genel anlayışa göre küreselleşme, 
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sadece kültürel yönüyle değil, nereden bakılırsa bakılsın, her açıdan kapi-
talizmin yer küresine yaygınlaşması olup, kapitalist modernitenin her alan 
ve toplumda yerleşmeye çalıştığı dinamik bir sıçrayıştır. (Sarıbey 2004).

Benzer bir anlayışla hareket eden Muhammed Kutub, daha radikal bir 
kabulle küreselleşmenin bir felaket olduğunu düşünür ve buna kesinlikle 
karşı gelinmesi gerektiğini savunur. O, İslam eskiden olduğu gibi günümüz-
de de ‘garib bir din’ olduğu, ‘mutluluğun peygamber ümmetinin yitiği’ ol-
duğu türü hadisleri sıralayarak radikal bir tutum sergiler (Abu Rabi 2003).

Küreselleşmekten kaçınılamayacağını kabul eden çağdaş düşünür Kar-
davi, onun penceresinden kurtulmanın mümkün olmadığını düşünür ve 
“şu anda bizim kaderimiz olduğu gözüküyor” şeklinde bir yaklaşım sergiler 
(Kardavi 2000). Bunun karşısında üçüncü dünya ülkelerinin birlikte hare-
ket etmesi gerektiğini düşünen Kardavi, bununla birlikte küreselleşmenin 
bazı olumlu yanlarının olduğunu belirtmeyi de ihmal etmez.

İslamiyet evrensel bir dindir. Bu ciddi bir kabul olmakla birlikte, günü-
müzdeki Müslümanların genel problemi, bugüne kadar kültürel hatta siya-
sal mevcudiyetin ana unsuru olan İslam’ı günümüzün bilimsel ve teknolojik 
birikimiyle bütünleştirememek, daha genel bir ifadeyle İslam’ı bugüne taşı-
yamamak olmuştur.(Erdem 2003).

Küreselleşme, Müslüman kitlelerin gelişmesine ve açılım yapmasına yol aça-
cak şekilde değerlendirilirse, bu İslam dünyası için bir fırsattır (Roubaie 2004).

2. FETÖ ÖRGÜTÜ VE KÜRESELLEŞME

2.1.TERÖR ÖRGÜT LİDERİ FETULLAH GÜLEN KİMDİR?

(d. 27 Nisan 1941, Pasinler), eski ima vaiz ve yazar. 2016 yılında kapatı-
lan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfıı’nın kurucuları arasındadır ve vakfın onur-
sal başkanıdır. 1999 yılının Mart ayında, 28 Şubat sürecindeki Türkiye’nin 
içinde bulunduğu siyasi atmosfer sebebiyle ABD ‘ye giden Gülen, o tarihten 
bu yana Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında yaşamaktadır.

50’yi aşkın kitabı, çeşitli dergilerde makaleleri ve birçok vaazı yayımlan-
mıştır. Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir.

28 Ekim 2015 yılından beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ta-
rafından yayımlanan “en çok aranan teröristler” listesinin kırmızı kategori-
sinde yer almakta, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması 
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(FETÖ/PDY) lideri olmakla suçlanmaktadır.

15 Temmuz 2016’da Pensilvanya’dan Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulu-
nan takipçilerine verdiği emirle 16 Temmuz 2016 sabahına karşı  Türkiye 
Cumhuriyeti hükumetini yıkmak için bir darbe girişiminde bulunduğu iddia 
edildi. 18 Temmuz 2016’da Erdoğan, Gülen’in iadesini ABD’den resmen 
talep etti. ABD makamları, Gülen aleyhinde yeterli delil olmadığı iddiası ve 
hâl böyleyken idam edilebileceği endişesiyle henüz bu başvuruya olumlu 
yanıt vermedi. 

2.2.FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ

1989 yılında bizzat dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Cleas’ın ağzın-
dan açıkça “küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslâm’dır” denildi 
ve İslâm, hedef tahtasına yerleştirildi. Hayatî soru şu burada. Hangi İslam?

Şiî İslâm değil elbette. Aksine, Şia’nın ve dolayısıyla İran’ın önü son çey-
rek asırdan itibaren inanılmaz bir şekilde açılıyor. İran, kültürel / bilkuv-
ve olarak Türk cumhuriyetlerine, siyasî / bilfiil olarak da bütün bir Arabistan 
Yarımadası’na, özellikle de Türkiye’nin güneyine yerleştiriliyor! Niçin peki? 
Ehli Sünnet Omurganın yegane temsilcisi iki ülkenin düşürülmesi için.

Fetö Ehli Sünnet bir cemaat değildir. Çünkü;

FETÖ’nün hattı harekâtını belirleyen ilke ve akîde,takiyye. Takiyye, Şiî 
akîdesidir. FETÖ’nün kendisini Ehl-i Sünnet olarak sunması tam bir karart-
ma operasyonudur! İkincisi, FETÖ, aslâ Müslüman bir cemaatte olmayacak 
aşağılık özelliklere sahip: Hiç bir Müslüman cemaat, hedefe varmak için 
her yol meşrûdur diyemez! Makyavelist bir mantık, bütün Müslümanların, 
müslüman cemaatlerin savaştığı iğrenç bir mantıktır. Fetö açıkça bir din is-
tismar hareketidir. ALLAH adı kullanılmış din kisvesi altında çıkar hareketi-
dir. Hatalı işler Peygambere intisap ettirilerek etki altına alınmıştır. Amaçları 
İslam ümmetini parçalamak,dinler arası diyaloğu kurmaktır.

Cemaat, İslam dünyasının sorunlarına bu güne kadar kayıtsız kaldı. F.G. 
faaliyetlerine başta ABD olmak üzere Küresel Sistem sessiz kaldı. Küresel 
Sistemin Gülen hareketine sessiz kalması onu kullanıyor olması ile açık-
lanır.Cemaatin ılımlı İslam anlayışını İslam dünyasında yaymaya çalıştı ve 
küresel sistemin çıkarlarına boyun eğdirmeye çalıştı. Cemaatte yerel ve kü-
resel sistemle uyum içinde çalıştı.
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Küresel Sistem bu cemaatleri İslamı dönüştürmek için açıyor. Her şekil-
de muazzam bir şekilde direnen dini Bizantizm projesi üzerinden dönüştü-
rerek, kendisinin hakimiyetine boyun eğdiricektir.

Amerika ılımlı İslam diyor, biz ılımlı islamdan yanayız diyor. Gülen Ha-
reketini de ılımlı islamın en hızlı şekilde önünü açacak bir hareket olarak 
gördüğü için lideri Amerika’da ağırlandı.

Ülkemizde refah-yol hükümeti küresel sistemi sorgulayan tavırlar içerisine 
girdiği için, çalıştırılmadı post-modern bir darbe ile iktidardan uzaklaştırıldı.
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Müberra DERYA:

Sayın Fazlıoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten değerli bilgiler ver-
di ve yakın zamanda olan bir tarih olduğu için hepimizi de ilgilendiren bir 
konuydu ilgiyle dinledik, teşekkür ederiz. Tüm tebliğcilerimize tekrardan 
teşekkür ediyorum. Ayrıca süreye riayet ettiklerinden dolayı da kendilerini 
kutluyorum. Şimdi oturumumuzun ikinci kısmına geçiyorum. İlk olarak An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalın-
da Araştırma Görevlisi Sayın Hasan SÖZEN hocamızı Gizem Yakışır ve Sayın 
Abdulcabbar Ece Hocamızı müzakere etmeleri için kürsüye davet ediyorum.



ARŞ. GÖR. HASAN SÖZEN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim 
Dalında Araştırma Görevlisi)

Teşekkür ederim Sayın başkan. Saygıdeğer hocalarım, değerli dinleyiciler; 
Gizem Yakışır ile Abdulcabbar Ece arkadaşımızın bildirilerini müzakere etmek 
üzere burada bulunuyorum. Öncelikle her ikisine de her daim güncel olan, 
günümüzde de güncelliğini korumaya devam eden yaşam ile iç içe olan bir 
konuda çalışmış olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Müzakere etmek 
istediğim ilk bildiri Sayın Yakışır’ın Terör Gruplarının Oluşumu ve Gelişiminde 
Siyasî, Sosyal ve Dinî Faktörlerin Etkisi başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada 
dikkatimi çeken öncelikle çalışmanın başlığıydı. Naçizane bunun üzerine tek-
rar düşünmesi gerektiğini ifade edebilirim. Sanki terör grupları yerine aca-
ba terör örgütleri kavramı kullanılabilir miydi? Gerçi kurum ve örgüt birbirine 
çok benzeyen ama aslında derinlemesine analiz ettiğimiz zaman birbirinden 
çok farklı anlamları ihtiva eden kavramlar olduğunu görebiliyoruz. Yani şöyle 
söyleyebilirim bu iki anlam arasında bir fark var mı, var ise bu fark nedir? 
Sanki önce bu iki kavram arasında bir kavramsal netliği sağlamak gerekirdi 
diye düşünüyorum. Benzer bir şekilde gelişim kavramı. Yine bu kavram yerine 
başka bir kavram, başka bir sözcük tercih edilebilir miydi? Malum gelişim en 



314  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

azından biz eğitim bilimlerinde bunu söyleriz- olumlu bir durum ifade etmek 
için kullanılır. Belki bunun yerine değişim kavramı kullanılabilirdi. Değişim 
kavramı sadece olumlu durumları değil aynı zamanda olumsuz durumları ifa-
de etmek için de kullanılır. Çünkü değişim dediğimiz her zaman olumlu yönde 
gelişmek durumunda da değildir. Bence bu minvalde tekrar başlık gözden 
geçirilebilir. Bildiriye genel olarak baktığımda konunun ele alınışında bir bü-
tünlük olduğunu görüyorum. Kurgu genel olarak güzel olmuş. Buna rağmen 
amaç, problem ve bulgulara ayrı başlıklar altında değinilmediğini gördüm. 
Belki buna dikkat edilebilirdi. Yalnızca yerli kaynaklarla yetinilmeyip yabancı 
kaynaklardan, uzman görüşlerinden yararlanmış olması takdire şayan. Bi-
limsel bir dil kullanılmaya gayret edilmiş. Bu arada değinmem gereken bir 
diğer husus ise sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde dipnot ve kaynakça 
gösteriminde daha çok APA 6 kullanılmaya başlandı. Belki bu noktada tekrar 
gözden geçirilebilir. Çünkü bir yerden sonra adı geçen eser, adı geçen ma-
kale yazısı çokça gördüğünüz zaman canınız da sıkılabiliyor. Bu kadar nitelik 
değerlendirmeden sonra içeriğe dair de bir değerlendirme de bulunmak iste-
rim. 11 Eylül saldırılarının yanında başka örneklere de yer verilmesini tavsiye 
ederim. Madem başlıkta dinî, siyasî ve sosyal etkileri ele alıyoruz, bunlara 
değineceğimizi vurguluyoruz, örnek verirken de her üç olguyu da ele almakta 
ve örneklendirmekte faydalı olur diye düşünüyorum. 11 Eylül saldırılarından 
konu açılmışken yaptığınız bir alıntıda bu saldırıların herhangi bir dini yapıyı 
değil de dünya ticaret merkezini hedef almış olmasını seküler bir başkaldırı 
niteliğinde olduğuna dair bir ifadeye yer veriyorsunuz. Bu argümanın da te-
mellendirilmesi ve açıklanması gerektiği kanaatindeyim. Yine enternasyona-
list radikal Müslümanların profillerine yer verilmiş, bunların terör örgütlerine 
katılmalarına sebep olan faktörlere yer verilmiş, çözüm önerisi olarak ise din 
eğitimi görülmüş. İnsanın kültürel, psikolojik ve sosyolojik boyutu dikkate alı-
nan bir muhteva, yöntem ile bu olumsuzlukların önüne geçilebileceği ifade 
edilmiş. Umarım dediğiniz gibi olur. Bir din eğitimcisi olarak bunu gönülden 
isterim. Yalnız bu muhtevalarla neyi kastettiğinizi bir din eğitimcisi olarak ger-
çekten merak ediyor, açıkçası verilerinizin son halini görmeyi arzuluyorum 
ve bunu heyecanla bekliyorum. Teşekkür ediyor ve diğer bildiriye geçiyorum.

Sayın Abdulcabbar Ece’nin Günümüzde Din Referanslı Grupların Söylem 
Mahiyeti başlıklı çalışmanı sundu. Sayın Ece bu bildiriden makale olarak söz 
etmiş. Bu ifadeden bu bildirinin genişletilip bir makale olarak yayımlanma ar-
zusu içerisinde olduğunu anlıyor ve makale halini bekliyorum. Umarım gelişti-
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rilir ve bir makale olarak karşımıza çıkar ve yayımlanır. Bildiriye yapısal olarak 
baktığımda amaç, problem, yöntem ve bulgular gibi bölümlere yer verildiğini 
görüyorum. Elbette ki eleştirilmesi gerekir burada da ifade etmem lazım. Dik-
katimi çeken kavramlardan birkaçı modern ve modernite kavramlarıydı. Ka-
nımca çok göreceli kavramlar. Bu kavramlara yüklenen anlam daha açık bir 
şekilde ifade edilebilirdi. Nitekim burada modern dönem olarak ele almışsı-
nız. 19. ve 20. Yüzyıl için bunu kullanmışsınız. Bence modern dönem ifadesi 
yerine direkt konuya da girmek adına 19. Yüzyıl gibi bir kullanım tercih edile-
bileceği kanaatindeyim. İslamcılık ifadesi gayet net bir biçimde açıklanmış fa-
kat bir ekleme de bulunabilirim. Bu dönemde yani Osmanlının son dönemleri 
olan 19. ve 20. Yüzyılda Osmanlı topraklarında hararetle tartışılan, üzerinde 
çok fazla çalışılan bir konu olmuştur. Babacılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük ile 
birlikte İslamcılıkta o dönemde üzerine çalışılan konular arasındadır. Bu tar-
tışma ve çalışmalar günümüze de ışık tutacak mahiyettedir. Bunlara da bir 
göz atmanızı tavsiye ederim. Bu konuda Prof. Dr. Recai Doğan’ın İslamcıların 
Eğitim ve Öğretim Görüşleri adlı eserinden yararlanılabilir. Yine cihat, İslam-
cılık, ideolojik yaklaşımlarla ilgili doyurucu bilgiler verebilir. En azından bildiri 
çerçevesinde baktığımızda faydalı olabilir. Ancak aralarındaki ilişki biraz yalın 
kalmış gibi gördüm. Belli bir arka planımız ve eğitimimiz olduğu için bizler 
bu kavramlardan hareketle neyi anlatmaya çalıştığınızı, en azından derdini-
zin ne olduğunu anlıyoruz ama şu da bir gerçek ki bu bildiriler yayınlandığı 
zaman sadece ilahiyatçılar değil aynı zamanda ilahiyat alanı dışından gelen 
insanlarda okuyup değerlendirme imkânı bulacaklardır. Dolayısıyla onlarında 
anlayabileceği şekilde tekrar gözden geçirilirse daha iyi olacağı kanısındayım. 
Değerlendirmemizde söyleyeceklerim bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum 
gerçekten güncel konuları tercih etmiş olmanızdan dolayı. En azından sürekli 
medya yoluyla karşımıza gelen konuları bir çalışmayla, bilimsel bir perspektif 
sunarak bizlere anlatmış olmanız da çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum.

Müberra DERYA:

Değerli müzakereci hocamız Sayın SÖZEN’e biz de teşekkür ediyoruz. 
İkinci müzakereci hocama geçmek istiyorum. Sayın Kevser BEYAZYÜZ ho-
camızı Sayın Esra AYHAN ve Sayın Emine Betül FAZLIOĞLU’nun değerlendir-
melerini yapmak için kürsüye davet ediyorum.



ARŞ. GÖR. KEVSER BEYAZYÜZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim 
Dalında Araştırma Görevlisi)

Teşekkür ederim Sayın başkan. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlar he-
pinizi saygıyla selamlıyorum. Tebliğci arkadaşlara da sundukları tebliğleri için 
teşekkürlerimi iletiyorum. Birkaç giriş cümlesinin ardından inşallah bende 
müzakeremi sizlere arz etmeye çalışacağım. Öncelikle şu hususa dikkat çek-
mek istiyorum. Benden önceki müzakereci Hasan hocamız konuşurken bu 
güncel konulara araştırılmasına dair teşekkürlerini iletti ama ben tebliğlerin 
başlıklarını gördüğümde tarihçi olmak yolunda ilerleyen bir olarak naçizane 
ürperdim. Çünkü bizim için güncel olan, yeni olan, yakın tarihli olan henüz 
araştırma konusu değildir. Hatta çok klasik bir bağlamda arşivlerin bile belir-
li bir periyottan sonra açılma belgeleri o tarihlerden sonra araştırmacıların il-
gisine sunulması gibi çok temel bir kural vardır. Böyle tarihçilik formasyonu 
bağlamında böylesine iliklerine işlemiş bir kodla tebliğleri incelemeye çalıştı-
ğımda kendi adıma zorlandım. Bunu da küçük bir detay olarak sizlerle paylaş-
mak istedim. Bu hususla alakalı benim yaşadığım tecrübenin haricinde şuna 
da dikkat çekmek istiyorum. Güncel konuları incelemenin ve araştırmanın 
tarihsel metodoloji dışında bir başka sorunlu yönü de var. Bu olguların henüz 
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sonuçları, etkileri, bunlarda yer alan aktörlerin kim oldukları neyi neden yap-
tıklarıyla alakalı hususlar henüz çok da ortaya çıkmadığı için bu konularla 
alakalı söylenen her şey bir yerde tahmin olmak, eksik olmak gibi bir takım 
handikapları taşımaktadır. Bu bağlamda da güncel meseleleri, gündemdeki 
meseleleri, siyasetle ya da dünya siyasetiyle alakalı meseleleri bilimsel açı-
dan analiz etmek, bunlarla ilgili isabetli söz söylemek oldukça zor bir iştir. 
Arkadaşları böyle zor bir işe giriştikleri için ayrıca tebrik etmek isterim ancak 
bu kadar handikapları olan bir şeyle uğraşmak ister istemez bir takım açıkla-
ra, bir takım sorunlara da yol açacaktır. Tebliğlerde bunların yansıması olan 
bazı hususları da gördüğümü de ifade etmek isterim. Zaten müzakeremde 
mümkün mertebe bunlara değinmeye çalışacağım. İşin açığı çaresizliğimizi 
ifade etmemiz gerekiyor. Bu konuları ele almak için bir metodolojimiz yok. 
Neyi nasıl ele alacağız, bilgileri nasıl kullanacağız, üslup nasıl olmalı ve bu 
yüzden bu alanlarla ilgili dergileri karıştırdığınızda, metinleri okuduğunuzda, 
sunumları dinlediğinizde kafanız oldukça karışır. En azından benim ki karışı-
yor. Kimi zaman çok normatif, kural koyan, neyi nasıl olması gerektiğini aşırı 
derecede vurgulayan ve bu dili yüzünden bir süre sonra belki rahatsız edici 
sunumlar ya da metinler okuyoruz. Ya da bu tarz hiçbir analize girmeyen, sa-
dece betimlemeye çalışan metinlerle karşılaşıyoruz. Bu da çok güncel bir va-
kayla, bir sorunla ilgilendikleri için bu metinleri bir yerden sonra ne demeye 
çalışıyor sorusuyla muhatap kalacak bir anlamsızlığa sürüklüyor. Bu iki ucun 
arasında denge tutturmak hem Sayın Ayhan’ın ele aldığı Daeş konusuyla ala-
kalı hem de Sayın Fazlıoğlu’nun ele aldığı Fetö ile ilgili olarak büyük bir sorun, 
temel bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir yandan tamamen normatif, 
sürekli değer koruyucu bir üslup kullanmamaya çalışmak ama bir yandan da 
bu meselelerle alakalı söz söyleyebilmek gerekiyor. Bu bağlamda baktığımda 
bu boyutun çok zor olduğuna da işaret etmek istiyorum. İki tebliğde de gördü-
ğüm ortak metodolojik meseleye de işaret ettikten sonra tek tek bildirilerle 
alakalı görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sayın Ayhan’ın Daeş Ör-
nekliğinde Radikal Din Anlayışı tebliğiyle başlayacağım. Tekrar kendisini böy-
le bir konuyu çalıştığı için, böyle bir çalışma yapma azmi ve iradesi gösterdiği 
için tebrik ediyorum. Benim tebliğle alakalı aklıma gelen ilk husus şuydu. Bir 
öneri bağlamında söylüyorum. Daeş örnekliğinde radikal din anlayışı başlıklı 
bir metinle karşı karşıya kaldığımda ben belki bir alt başlık olarak ya da giriş-
te Daeş’in örgütsel yapılanması ya da Daeş’in tarihsel sürecine yer vermeyip 
radikal din anlayışıyla alakalı bir takım analizlere daha teorik, belki bir takım 
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araştırmalara atıf yapan, belki radikalizm –aynı zamanda bu yabancı litera-
türdeki fundamentalizm kavramının da bir karşılığı olarak düşünülebilir- belki 
bu kavramsal çerçeveye işaret eden bir paragraf, bir pasaj, bir başlık gibi bir 
şey beklerdim. Böyle bir zeminin olması Daeş ile alakalı verilen örnekleri, ya-
pılan analizleri radikallikle alakalı zihnimizde kurulacak çerçeveye oturtulma-
sına vesile olurdu diye düşünüyorum. Bu şekilde dinlemek belki hepimize 
böyle bir katkı sağlardı. Acaba bu tebliğde Daeş ile alakalı teknik bilgiler kısı-
larak radikal din anlayışıyla alakalı teorik analiz yapılabilir miydi gibi bir soru 
ya da öneri sunmak istiyorum. Dediğim gibi bunun Daeş’in örnekliğini daha 
anlamlı hale gelmesine vesile olacağına inanıyorum. Çünkü radikal din anla-
yışı, radikallik bunlar ne demek ve radikallik tartışmaları bütün bu güncel 
durumumuzdaki çağrışımları da düşündüğümüz de radikallik meselesiyle il-
gili en azından tebliğcimizin zihninde ne olduğunu önceden bizzat onu cüm-
leleriyle, onun ifadeleriyle görebilsek bu daha sonra yaptığı bütün analizleri 
bizim için olduğundan daha da anlamlı hale getirecek bir açılım olabilirdi diye 
aklıma geldi. Bir diğer bu konuda söyleyebileceğim husus dediğim gibi bu 
konuların kavramsal bağlamda tartışılmasının zorluğunun bir yansıması be-
nim için bu metinde vardı. Sayın Ayhan’ın mesela Daeş’in görüşlerini analiz 
ederken, Daeş ile alakalı bir takım değerlendirmeler yaparken –en azından 
benim okuduğum tebliğde çünkü dinlediğimde bu kadar kısma denk gelme-
dim ama okuduğum bana belki gönderilen ilk hali olan metinde- yoğun bir 
şekilde normatif cümleler var. Her biri Daeş’in şuan karşımıza çıkardığı her 
sorun İslam Mezhepler Tarihinin başlı başına tartışma konusu olan mesele-
lerle alakalı. Tekfir meselesinden başlayın hilafet kurumuyla devam edelim 
bunun dışındaki fıkhî uygulamaları, bunların hepsi bizim Müslümanlığın gün-
cel dünyayla hesaplaşması süresinde bütün ilahiyat alanlarının, teoloji araş-
tırmacılarının tartıştığı konuları oluşturuyor. Bunları nasıl yorumladığımız, lite-
ral mi yorumlayacaksınız daha modernist bir perspektifle mi bakacaksınız, 
daha yorumcu bir çizgiyi mi takip edeceksiniz? Bu anlamda tercih ettiğiniz 
metodolojiye göre bugün sizin de söyleyeceğiniz şeylerin olduğu, tarih boyun-
ca âlimlerimizin de pek çok şey söylediği konularla alakalı mesela burada 
tekfir meselesinden bahsediliyor ve kim neye göre kâfir ilan edileceği ile ala-
kalı çok net bir cümle kullanılıyor. Tebliğcimizin kendi görüşü olması bağla-
mında buna saygı durmakla birlikte bu konular ifade edilirken o geniş tartış-
ma havuzuna biraz daha atıf yapılabilir miydi ya da bu anlamda kullanılan 
cümleler o kadar keskin olmayabilir miydi? Üslup belki düzeltilse o tartışma-
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ların görmezden gelinmiş hissi daha az yaratılacak bir şekilde ifade edilebilir 
miydi diye bir husus daha zihnimde canlandı. Ancak şunu da kabul ediyorum 
yani sonuçta Daeş’in her bir argümanı bizim İslam ilahiyatı bağlamında pek 
çok tartışmayı işaret ettiği için bunların her birine atıflar, göndermeler yap-
mak zaten bir tebliğin sınırlarını aşar. Belki bu soru biraz daha üslup ve dip-
notlarda başka şeylere atıf yapılarak aşılabilirdi diye bir öneri daha aklıma 
gelmişti. Bunun yanı sıra yine Sayın Ayhan’ın tebliği ile alakalı şöyle bir soru 
sormak istiyorum. Kendisi özellikle sözlerini bitirirken İslam’ın nasıl bir din 
olduğuyla alakalı metinde de kendisi de sunarken bu tarz birçok cümle kul-
landı ve bunlardan bir tanesi İslam’ın çoğulculuğu kabul eden bir din olduğu 
söylemiydi. Çoğulculuk modern dünyanın bize armağan ettiği kavramlardan 
biri ve çok keskin bir kültürel arka planı var. Her türlü görüşün, her türlü fikrin, 
her türlü eğilimin kendisini ifade etmesi, istediği gibi karşılık bulması hatta 
ikinci planda siyasi anlamda devlet düzeyinde tanınmasını imleyen bir kav-
ramla karşı karşıyayız ve bu kavramın bir ölçüde de Avrupa’nın kendi serüve-
ni, kendi içerisinde yaşadığı kopuşlar, kendi tartışmalarıyla da ilişkisi var. Bu 
arka planı ile birlikte düşündüğümüzde acaba İslam gerçekten çoğulculuğu 
kabul eden bir din midir yoksa İslam farklılıklarla alakalı kendisine has söyle-
dikleri olan bir din midir sorusu benim aklıma geldi. Bu belki son dönemler-
deki başka bir kültür ve medeniyet tarafından üretilmiş kavramları ne kadar 
arka planlarından soyutlayarak alabileceğimiz gibi aslında belki Osmanlı’ya 
dayanan bir tartışma bizimde çok gündemimizde. Bunun hemen bir örneğini 
görmüş gibi oldum. İslam farklıklarla alakalı pek çok şeyi olan bir din ama 
İslam çoğulculuğu kabul eden bir din mi? Bunu dediğimizde neleri kabul et-
miş oluyoruz gibi bir soru aklıma geldi. Bu doğrudan Daeş ya da doğrudan 
tebliğinizin konusu değil ama tebliğde böyle pek çok cümle var. Arka planın-
dan, kültürel geçmişinden soyutlanarak İslam’ın onu kabul ettiği ya da onun-
la barışık olduğuna dair ifadelerin kullanıldığı en azından birkaç kavram daha 
var. Kavramlarla ilgili bu bağlamda bir soru işareti konulabilir. Belki bunun 
üzerinde ayrıca düşünülebilir diye bir paylaşımda bulunmak istemiştim. Bu 
teorilerin dışında şu meseleye dikkat çekmek istiyorum. Tebliğciyi dinlemenin 
yanı sıra bir metin okuduğumuz için metinde dipnot kullanımı açısından hem 
biraz yetersizlik hem de bir tutarsızlık gördüğümü ifade etmek istiyorum. 
Hem metin içi dipnot hem satır altı dipnot kullanılmış hâlbuki bir araştırmacı-
nın en temel kurallarından bir tane araştırmayı tutarlı bir şekilde sürdürmek-
tir. Biz tebliğlerimizi sunduğumuzda, tezlerimizi sunduğumuzda en çok karşı-



320  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

laştığımız eleştiri hepimizin bu olmuştur. Bu bağlamda en azından bir 
tanesini tercih edip onunla devam etmesini bilimsel kriterlere çok daha uy-
gun olacağını hatırlatabilirim. Işid ile alakalı benim bir vesile ile okuduğum 
Nezafet Hanımın hazırladığı bir rapor olduğunu hatırlıyorum ve aynı zamanda 
bu rapor yabancı savaşçıların neden Işid’e katıldığı noktasında dikkat çekiciy-
di ve bunlar hakkında pek çok analiz içeriyordu. Avrupa’da ihtida etmiş Müs-
lümanların neden bu kadar radikal bir din anlayışına sahip olduklarıyla alaka-
lı bir takım hususlara dikkat çekiyordu. Bu bağlamda o raporun görülmediğini 
fark ettim. Bu tarz özellikle Avrupa’dan gelen Müslümanların Işid’e katılımını 
Işid’in radikal din anlayışıyla ilişkilendirilen bir boyutu var. Bu hususla alakalı 
belki analizler ya da en azından okumalar yapılması tebliği çok zenginleştire-
cektir diye bir katkı sunabilirim. Tekrar etmek gerekirse zor bir konu ve Işid’in 
örneksel analiziyle alakalı araştırmacımız bize bir şeyler paylaştı ama gerçeği 
söylemek gerekirse bütün bu örgüte dair bilgi kaynaklarımızın oldukça kirli 
olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu kadar bilgi kaynaklarına güvenilmezken 
kendilerine ait yayınladıkları dergiler vs. olduğundan dolayı onlar hakkında bir 
şeyler söylememize imkân varken dahi aslında “ne gerçekler oluyor, ne yapı-
lıyor, bunlar kim” soruları büyük bir belirsizlikte taşıyor. Buna rağmen konuyu 
oldukça güzel bir şekilde özetledi. Örgütün tanıtımını ve din anlayışına dair 
fikir veren bir şey sunduğunu da ifade etmek isterim. Dediğim gibi aklıma 
takılanlar sadece sorular ve acaba şu eklense olur mu gibi öneriler bağlamın-
daydı. Belki sizlerin de dinlerken aklınıza gelebilecek bazı hususlardı. Tekrar 
Sayın Ayhan’a teşekkür ediyor aynı zamanda kendisini tebrik ediyorum. Uma-
rım bu tebliğ onun daha sonra ki çalışmalarının da bir öncüsü olacaktır diye 
Sayın Ayhan’la ilgili sözlerimi sonlandırmak istiyorum.

İkinci konu da bana okurken de, dinlerken de aynı gerilimleri yaşatan 
bir konu oldu. Sayın Fazlıoğlu’nun Küresel Anlamda İslam’ı Yanlış Yorumla-
mada Bir Araç Olarak FETÖ Terör Örgütü başlıklı tebliği. Bu Işid’den de yeni 
bir olay, üzerinden çok az bir vakit geçmiş bir olay. Bağlantıları, ilişkileri pek 
çok açıdan açığa çıkarılmamış bir mesele. Ancak aynı zamanda Sayın Faz-
lıoğlu’nun şöyle de bir şansı var, FETÖ terör örgütü ya da bu grup kendisini 
yayınları, dergileri, yayınevleri üzerinden yoğun bir şekilde anlatma ve pro-
poganda faaliyetlerinde de bulunmuş bir grup. Bu yüzden aslında hakkında 
oldukça fazla bilgi edinebileceğimiz bir literatürde var. Hatta bizzat kendi-
lerini kendileri nasıl algıladığı ya da nasıl tanıttığına dair bilgi edinebileceği-
miz bir grup. En azından ben yıllar önce yine denk geldiğim Binkent cemaat 
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diye şu an onlarla ilişkisi olduğu için suçlanan bir yazarın FETÖ’nün propogandaları hakkın-
da ya da FETÖ’nün İslam’ı yurtdışında yayma politikaları hakkında yaptığı analizlerin olduğu 
bir metni hatırlıyorum ki bunlardan çok daha fazlası var. Bu konu söylem analizi gibi bir yön-
temle onların nasıl bir grup olduğu, nasıl düşündükleri, ne hedeflediklerinin anlaşılmasında 
küçükte olsa imkân sağlayan bir zemin oluşturuyor. Bu bağlamda bunlar üzerinden bir takım 
analizler yapılabilecek bir konu ancak sayı fazla olup, FETÖ terör örgütünü burada bir araç 
olarak değerlendirmeyi düşünmüş ve küresel anlamda İslam’ı yanlış yorumlamanın bir aracı 
olarak değerlendirmeyi düşünmüş, başlığını da zaten bu şekilde koymuş. Metni okurken de, 
dinlerken de tekrar tekrar aklıma gelen soru şu oldu. Böyle bir tebliğ için küreselleşmenin 
bu kadar detaylı bir tanıtımına ve tasvirine gerek var mıydı? Elbette küreselleşme sizin ko-
nuyu anlamlandırmanız için küreselleşmeye dair bir okuma yapmanız ve bu husus üzerinde 
değinip bunun üzerine araştırmalar yapmanız çok önemli ancak tebliğin asıl konusu İslam’ın 
küresel boyutta yanlış anlaşılmasıydı. FETÖ terör örgütü üzerinden veya onun politikaları 
üzerinden İslam’ın küresel boyutta yanlış anlaşılmasıysa eğer küreselleşmenin nasıl ilişkiler 
alanına yol açtığı, nasıl bir yerde yaşanan şeyin başka bir yere taşınmasına vesile olduğu gibi 
hususlara vurgu yapmanın ötesinde belki bu kısma bu kadar geniş bir yer ayırmamak daha 
iyi olurdu gibi bir husus aklıma geldi ve bu konuyu küreselleşmeyi tanıtan ve takdir eden bir 
bağlamdan da ziyade küreselleşmenin de yol açtığı dünyanın küçük bir köye dönüşmesi ve 
bütün medeniyetlerin, bütün dinlerin, bütün kültürlerin birbirleriyle sürekli karşılaşmasının, 
birbirlerine sürekli bir şeyler söyleme halinin yol açtığı diyalog dediğimizde İslam’a mensup 
kişilerin kendisini ifade etmek için yeni çıkışlar aradığı ve FETÖ’nün de bu çıkışlardan biri 
olabileceği gibi belki bir önerme ile yola çıkılabilirdi. Ancak bu küreselleşmenin içerisinde 
bir İslam’ı anlatmaya dönük bir şey takip etmenin ne ile sonuçlandığı, nasıl sonuçlandığı bu 
bağlamda nereye oturduğu gibi hususlara işaret etmek daha mı anlamlı olurdu acaba diye 
bir hususa işaret etmek istiyorum. Yani kendisi ılımlı İslam kavramına dikkat çekmiş ki FETÖ 
örgütünü ya da Fetullah Gülen hareketini İslam’ı yorumlamada özellikle büyük Ortadoğu 
projesi söz konusuyken, dinler arası diyalog gündemdeyken bir ılımlı İslam söylemiyle birlikte 
ettiğine dönük ciddi iddialar var. Bu hususlar belki daha çok ön plana çıkarılsa İslam’ı yanlış 
yorumlama da özellikle o küreselleşme sürecinde FETÖ’nün nasıl bir araç haline geldiği 
daha iyi anlaşılırdı diyebilirim. Bu bağlamda yine teorik zemin olarak şuna dikkat çekebilirim. 
Huntington’ın Medeniyetler çatışması teorisi bu küreselleşme bağlamında dini grupların bir-
birleriyle ilişkileri için önemli bir arka plan sağlar. Kendisi medeniyetler çatışması bağlamın-
da İslam’ın neredeyse yeryüzünde cenneti kurma düzeyine ulaşmış olan batıya karşı çıkacak 
tek din olduğundan bahsediyor ve bunu radikal bir şekilde yapacağına dönük bir iddiası var. 
Zaten dinler arası diyalog söyleminin Gülen hareketinin en temel noktalarından biri de bu 
medeniyetler çatışması aslında medeniyetler çatışması değil dinler arası diyalog yaşanıla-
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bilir gibi bir argüman üreterek cevap vermekti. Belki bu hususlar daha ön 
planda analiz edilebilirdi. Bu bağlamda Sayın Fazlıoğlu’na ekleyeceğim bir 
husus daha var. Onun müzakeresiyle alakalı teknik bir detay olarak yine 
dipnot kullanımının kaynak gösterimiyle ilgili hususları biraz eksik olduğunu 
ifade etmem gerekiyor. Akademik metinlerde dipnot kullanmak, kaynakla-
rınızı göstermek, hangi bilgiyi nerden aldığınıza dönük güvenilir bir şekilde 
dipnotlarda vermek çok önemlidir. Bu konuda eksiklik veya yetersizlik bir 
süre sonra hangi bilginin kime ait olduğuna dair soru işaretleri uyandırmak 
gibi bir potansiyel taşır. Bunlar hepimizin öğrenme süreçleri ancak en başta 
öğrenmemiz ve en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri olduğu 
için mutlaka vurgulamak istedim. Bu bağlamda her iki araştırmacıya da 
emek verdikleri, konularla ilgilenmeleri, bizi bu meseleler üzerine düşün-
meye sevk ettikleri için teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için te-
şekkür ediyorum arkadaşlar.
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Özet

Muhyiddin İbnü’l-Arabî Endülüs’ten yola çıkıp başta Anadolu olmak üzere 
Kuzey Afrika, Mekke, Medine, Şam, Bağdat, Kudüs, Musul… Gibi dönemin 
ilmi bakımdan önemli faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezlere gitmiştir. Bura-
da birçok sufi ile görüşmüş ders halkaları oluşturmuştur. Buralarda önemli 
eserler yazmış ve arkasında çok büyük bir tasavvufi miras bırakmıştır. Onun 
orijinal düşüncelerini kabul edenlerin yanı sıra eleştirenler de olmuştur ve 
günümüze kadar hala tartışıla gelmiştir. İbnü’l-Arabînin her konuda olduğu 
gibi namaz konusunda da kendine özgü düşünceleri vardır. Hac, zekât ve 
oruç gibi ibadetler yılda sadece bir kere eda edilmektedir ve mezkûr ibadet-
lerin şartları da göz önünde bulundurulduğunda namazın insanların buluğ 
çağına girdikten sonra geneline yönelik olması, günde beş defa olması İs-
lam’da namaza verilen önemin bir göstergesidir. Bununla birlikte İbn Arabî 
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de Fütuhat adlı eserinde ibadetlere ayırdığı bölümünün önemli bir kısmını 
namaza ayırmıştır. Gerek namaza getirdiği manevi yorumlarıyla gerek diğer 
konulardaki düşünceleriyle günümüze kadar etkisini sürdürmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İbnü’l-Arabî, Namaz, Sufi, İbadet.

Abstract

Muhyiddin ibn Arabi started his journey from Anatolia and continued to 
visit scientific centres of that time such as North Africa, Mekka, Medina, 
Demascus, Baghdad, Jerusalem, Mosul, etc. He met a lot of Sufi scholars 
and held scientific circles. He authored important works and left behind 
great mystical heritage. There are those who accepted the ideas specific to 
him as well as those who criticized them and they have been debated to the 
present day. As in every subject, he has understanding specific to himself 
about praying. Rituals such as pilgrimage, zakat and fasting are performed 
only once a year. When the conditions of the mentioned rituals are taken 
into consideration, directing prayer to all people after the age of puberty, 
and being five times a day are indication of the importance given to prayer 
in Islam. At the same time, İbn Arabî, in his work named Fütuhat, he devo-
ted significant portion of the chapter specified to rituals to prayer. With the 
spiritual interpretations brought to prayer as well as other cosiderations, 
his influence has continued to the present day. 

Key Words: İbnu’l Arabi, Prayer, Sufi, Worship

TASAVVUFİ DİN ANLAYIŞININ OLUŞUMUNDA İBNÜ’L ARABİNİN ETKİSİ: NAMAZ ÖRNEĞİ

Din söz konusu olduğunda iman edilmesi gereken ve vazgeçilmez bir şekil-
de dinin temelini, nüvesini teşkil eden inanç ilkeleri ve müminlerce ifa edilen ya 
da en azından yerine getirilmesi gereken ibadetler hemen ilk akla gelenlerdir.1 

Özellikle ibadetler konusunda bizim de ele alacağımız üzere tasavvufun ilk dö-
nemlerden itibaren İslami ilimler arasında fıkh-ı batın olarak görülmesi onun 
ibadetlerin zahiri yönlerinden daha çok bâtıni yönlerini, insanın iç dünyasına 
yönelik deruni vechesini ifade etmesidir. Çalışmamızda tasavvufun fıkıh-ı batın 
özelliği ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda tasavvufi açıdan ibadetler söz ko-
nusu olduğunda hayli geniş bir yelpaze karşımıza çıkmaktadır. Kuran tilaveti, 

1. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan Yay), 
İstanbul2015, s.27.
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dua, sema’ ve hatta Allah’ın eseri olarak her bir varlıkta güzelliğin temaşası 
dahi umumi anlamda ele alındığında ibadet kavramı altında ele alınabilir.2 Ko-
nun genişliğine binaen biz bu çalışmamızda İbnü’l-Arabî özelinde ibadetlerin 
manevi yönlerini Namaz örneğiyle anlatmaya çalışacağız. Çalışmamızda İbnü’l-
Arabî’nin diğer mutasavvfılar arasındaki konumu ve Şeyh’in tasavvufi düşünce 
dünyasının etkisinden de kısaca bahsetmeye çalışacağız. Araştırmamızın asıl 
kaynağını İbnül Arabinin futuhat adlı eseri oluşturacaktır. Araştırmamızı yapar-
ken eserlerinden çokça yararlandığım Doç.Dr. Muhammed Mustafa ÇAKMAK-
LIOĞLU hocamıza ve kaynak konusunda yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. 
Vahit GÖKTAŞ hocama çokça teşekkür ediyorum.

İbnü’l-Arabî özelinde İbadetlerin manevi yorumlarına geçmeden önce ta-
suvvuf, mistisizm ve din arasındaki ilişkiye değinmek konunun anlaşılması 
açısından önemli olacaktır. Herşeyden önce genel anlamda mistisizm özel an-
lamda ise sufizm ile dini birbirinden ayırmak zordur. Mistik olarak isimlendirilen 
kimseler, belli bir dinin mensubudurlar.3 ve kendi dinlerinin getirdiklerine yöne-
lik bir söylem geliştirirler. İslam, Musevilik ve Hıristiyanlık, İlahi vahye dayandığı 
için, mistisizm bu dinlerde hiç asli unsur olmamıştır. Oysa Hinduizm, Budizm 
ve Taoizm kelimenin tam anlamıyla mistisizmdirler. Çünkü bu dinlerin doğala-
rı, mistik gelenekleri tarafından tanımlanmış ve biçimlendirilmiştir.4 Dolayısıyla 
mistisizm İslam dini söz konusu olduğunda ise tasavvuf, dini bir fenomendir ve 
bütün farklı formlarında dini olan bir şeyleri ihtiva eder.5 Kültürler arası etkile-
şim gayet tabii’dir. Tsavvufi anlamda etkileşim söz konusu olduğunda ise onu 
islam dışı göstermeye yönelik tartışmalarda olmuştur. Burada şunu belirtmek 
gerekir ki tasavvufun doğuş ve teşekkül aşamasında İslam dininin temel kay-
naklarının kapsamında ve etkisinde geliştiğini görmekteyiz6 hal böyle olunca 
sufiler tasavvufi tecrübe merkezli bir din anlayışı oluşturmuşlardır.

Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240), 13. asırdan beri tasavvuf alanındaki 
orijinal düşünceleriyle adından sıkça söz ettiren seyyah bir sûfîdir.7 O ilmi ba-

2. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan Yay),
İstanbul2015.
3. Uluç, Tahir, İbn Arabi’de Sembolizm, (İnsan Yay.), İstanbul 2011, s.21.
4. Uluç, Tahir, İbn Arabi’de Sembolizm, (İnsan Yay.), İstanbul 2011.
5. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan Yay),
İstanbul2015, s.28.
6. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan Yay),
İstanbul2015, s.28.
7. Kavak, Abdulcebbar, “Muhyiddin İbnü›l-Arabî›nin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir
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kımdan zengin ve kültürel anlamda farklı kültürlerin birlikte yaşadığı Endülüs 
bölgesinde dünyaya gelmiştir.İbnü’l-Arabî’nin doğduğu dönemde Mürsiye, Mu-
vahhidler’in idaresi altında bulunmakta ve kumandan İbn Merdenîş tarafından 
yönetilmekteydi. İbnü’l-Arabî sekiz yaşına gelinceye kadar bu şehirde ikamet 
eden ailesi, bir süre sonra Endülüs’ün o sıradaki başşehri olan İşbîliye’ye (Sevil-
la) göç etti. Bölgenin yeni emîri Ebû Ya‘kūb el-Muvahhidî kültüre önem veren bir 
devlet adamıydı; felsefe, tıp, astroloji ve edebiyata da özel bir ilgisi vardı. Etra-
fına İbn Tufeyl, İbn Rüşd ve İbn Zühr gibi meşhur ilim ve fikir erbabını toplamış; 
pek çok şair, mûsikişinas, âlim ve filozofu da bir araya getirmişti.8 İşte böyle bir 
ortamda kendisini geliştirme fırsatı bulan İbnü’l-Arabî batıdaki mistik anlayış ve 
felsefi bakış açısını da öğrenme fırsatı bulmuştur.9

İbnü’l-Arabî’nin eserlerinde ortaya koyduğu düşünceleri, İslam dünya-
sında bir döneme damgasını vuran felsefî eserlerin tercüme edilmesi faa-
liyetlerinin ve batıdan ithal edilen bazı görüş ve kavramların ötesinde yeni 
ve özel bir bakış açısı geliştirdiğini göstermektedir.10   Onun kendine özgü 
geliştirdiği bu bakış açısı onu diğer batılı düşünürler ve müslüman düşü-
nürlerden ayıran en önemli özelliklerden birisidir. İbnü’l Arabi nin metafizi-
ğin hemen her alanına yönelik getirdiği yorumlar günümüze kadar tartışıla 
gelmiştir. Onun düşüncelerini benimseyip eserlerine şerhler yazanların yanı 
sıra Onu ciddi anlamda eleştirenlerde olmuştur.

İbnü’l-Arabînin böylesine derin ilmi birikimini sadece Endülüsle sınırlamak 
doğru değildir. O aynı zamanda gezgin bir sufidir. Onun en çok seyehat ettiği 
bölgelerin başında Anadolu gelmektedir. Bununla birlikte Kuzey Afrika, Mekke, 
Medine, Kudüs, Bağdad, Musul, Şam… gibi bölge ve şehirlerde çeşitli alimlerle 
sohbetler etmiş, önemli sufilerle tanışmış ve ders halkaları oluşturmuştur. “Fikir 
ve düşünceleriyle Müslüman aydınlar arasında tartışma yaratan İbnü’l-Arabî, 
aynı zamanda geride bıraktığı tasavvufî düşünce mirasıyla İslam dünyasındaki 
farklı fikir, mezhep ve meşreplere mensup şahsiyetlerin ortak paydası olmayı 
başaran ender şahsiyetlerden biridir.11 “İbnü’l-Arabî üzerine önemli çalışmalar 

Kanalları ve Meşhur Takipçileri” Universal Journal of Theology, 1 (1), (2016),  s. 51-73.
8. Mahmut Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî, Muhyiddin”, DİA, 1999, XX, s. 493.
9. Kavak, Abdulcebbar, “Muhyiddin İbnü›l-Arabî›nin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir 
Kanalları ve Meşhur Takipçileri” Universal Journal of Theology, 1 (1), (2016),  s. 51-73.
10. Kılıç, Mahmut Erol, “İBN-İ ARABÎ’YLE «ZAMAN›IN RUHU»NU OKUMAK” Tasavvuf İlmî 
ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), (2009), sayı: 23, ss. 53-63.
11. Kavak, Abdulcebbar, “Muhyiddin İbnü›l-Arabî›nin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir 
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yapan Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ hoca Onun önemini şu sözleriyle açık bir şe-
kilde ifade etmektedir: “O, geleneksel kültür dünyamızda fikirleriyle en etkileyi-
ci şahsiyetlerden biri ve İslâm dünyasının Endülüs’den Yeni Delhi’ye, Hicaz’dan 
Kırım’a kadar çok geniş bir coğrafyasında eserlerinin okunduğu ve bunların 
üzerlerine şerhler yazıldığı bir şahsiyettir. Bir taraftan Tac Mahal’de gerçekleş-
tirilen o muhteşem eserin mimari özelliklerinin Fütûhat-ı Mekkiyye’deki bir çi-
zimden ilhamla yapıldığı, diğer taraftan Osmanlı’nın çoklu etnik, kültürel, dinî 
toplulukları bir üst şemsiye altında bir arada yaşatırken onun “vahdette kesret” 
prensibinden hareket edildiği ileri sürülmüştür.”12

İbnü’l-Arabîyi diğer mutasavvıflardan ayıran en önemli özelliklerin başında 
gelen onun vahdet-i vücud görüşüdür. İslam dünyasında vahdet-i vücud gö-
rüşünü ilk defa sistemleştirerek bir öğreti haline getiren İbn Arabi olmuştur.13 
Bu görüşü benimseyenlerin yanı sıra şiddetli bir şekilde eleştirenlerde olmuş-
tur. Eleştirenlerin gerekçeleri ise bu görüşün İslamdaki tenzih anlayışına ters 
düşmesidir. Bu konudaki tartışmalar ise günümüze kadar süregelmiştir.

İbnü’l-Arabî’ye göre “Varlık birdir, o da Hakk’ın varlığıdır.” Bu cümle vah-
det-i vücûdun en önemli dayanağını teşkil eder.14 İbnü’l-Arabî ‘nin sistemin-
de Allah kendi zatinda bilkuvve var olan isim ve sıfatları bilfiil açıklamak 
için kainat gerekli görülür. Kainat ise, batın olan ezeli varlığın zuhurundan 
başka bir şey değildir.15 Burada da ifade edildiği üzere İbnü’l-Arabî evreni 
Batın olan Allah’tan zuhur eden zahir olarak görmüştür ve bunuda onun dü-
şünce sisteminin temeli olan vahdet-i vücud anlayışıyla temellendirmiştir.

Kısaca şunu söylebiliriz ki: Endülüs kültür mirasının içerisinde doğan 
İbnü’l-Arabî kendi kişisel becerileriyle keskin zekası ve derin sezgi gücüy-
le dikkat çekmiş bir düşünür ve mutasavvıfdır.16 İbnü’l-Arabî, medrese ve 
tekkelerde öğrendiği bilgileri, seyahatleri sırasında elde ettiği tecrübelerle 

Kanalları ve Meşhur Takipçileri” Universal Journal of Theology, 1 (1), (2016),  s. 51-73.
12. Kavak, Abdulcebbar, “Muhyiddin İbnü›l-Arabî›nin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir 
Kanalları ve Meşhur Takipçileri” Universal Journal of Theology, 1 (1), (2016),  s.51-73.
13. Akdemir, Salih, “A.E Affifinin ‘The Mystıcal Phılosophy of Muhyıddın Ibnul Arabı’ adlı 
eseri ve tercümesi üzerine”, İslami Araştırmalar cilt:2, sayı:7, Mayıs 1988.
14. Ekrem Demirli, “Vahdet-I Vücud”, DİA, cilt:42, s.432.
15. Aydın Mehmet, “Milletler arası Mevlana Kongresi”, Selçuk Üniversitesi basımevi, 
Konya, 1998.
16. Aydın Mehmet, “Milletler arası Mevlana Kongresi”, Selçuk Üniversitesi basımevi, 
Konya, 1998.
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zenginleştirmiş ve metafizik alanın bilgisini tasavvufî yaşamın pratiği hali-
ne getirmeye çalışmıştır.17  Ortaya koyduğu orijinal fikirleri ve düşünceleri 
Osmanlı ve Selçuklu olmak üzere bir çok toplumu, sufiyi, tarikat şeyhlerini 
etkilemiştir. Sadece müslüman toplumları değil diğer dinlere mensup olan 
insanların yanında birçok batılı düşünür ve filozoflarıda etkilemiştir. Arka-
sında önemli bir düşünce sistemi olan ve hala tartışılagelen vahdet-i vücud 
anlayışını ve büyük bir tasavvuf mirası bırakmıştır.

Namaz Örneği:

“İbnü’l-Arabî’nin hayatının yakın arka planını verdikten sonra kısaca şey-
hin namazı nasıl yorumladığını anlatmaya çalışacağız. İbnü’l-Arabî “İslam 
beş temel üzerine inşa edilmiştir…” hadisinden mülhem olarak İslam dinini 
beş temel payanda üzerine bina edilmiş bir eve benzetmektedir. Bu beş 
payanda, hadiste ifade edildiği gibi Allahtan başka İlah olmadığını ve Hz 
Muhammed’in O’nun Peygamberi olduğunu ifade etmenin yanı sıra namaz, 
zekât, oruç ve hac ibadetleridir. İman ise bizzat evin kendisi ve toplamıdır. 
İbn Arabî’nin tasvir ettiği şekliyle bu eve iki kanatlı bir kapıdan girilir. Bu iki 
kanatlı kapı, iki şahitliği, yani Allahtan başka İlah olmadığına ve Hz Muham-
med’in O’nun peygamberi olduğuna şehadeti sembolize eder.”18 Dolayısıyla 
eve girebilmek için önce iki kanatlı kapıdan geçmek gerekir. Namaz, zekat, 
oruç ve hac ibadetleri ise bu evin kapısı dışındaki diğer dayanaklarıdır.19 Bu 
bağlamda İbnü’l Arabi şer’en belirlenen ve İslam dininin şartı olan bu beş 
ibadetin zahiri yönünün yanı sıra birde onun batıni yönüne dikkat çekmiştir. 
Ve o fütuhatında şeri ahkamı zahiren ele aldıktan sonra birde onları batıni 
vecheden ele almıştır. Çünkü ibadetlerin bu zahir batın ayırımından baka-
cak olursak insanın zahiri hislerine yönelik şeklen yerine getirilen bir hu-
susiyeti olduğu gibi birde akıl, kalp ve ruh melekelerine ve latifesine hitab 
eden bir vechesi vardır.20 Burada şunu da belirtmek gerekir ki İbnü’l Arabi 
ibadetlerin sadece Batıni yönlerini ele alıp zahiri yönlerini terk ettiği gibi bir 
anlam çıkarılmamalıdır bilakis o zahir ve batın arasındaki dengeyi çok iyi 

17. Kavak, Abdulcebbar, “Muhyiddin İbnü›l-Arabî›nin Şam Tasavvuf Düşüncesine Tesir 
Kanalları ve Meşhur Takipçileri” Universal Journal of Theology, 1 (1), (2016), s. 51-73.
18. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan 
Yay), İstanbul 2015, s. 41.
19. A.g.e., 41.
20. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan 
Yay), İstanbul 2015, s. 41.
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kurmuştur. İbn Arabiye göre insanı mutlak saadete götürecek olan kemal 
mertebesi, ancak zahir ve batını birleştirmekle mümkün olur. Zira muhak-
kık sufiler işareti, lafzın zahiri ile mananın batınından birini diğerine tercih 
etmeksizin ele alırlar. Madem Allah insanları hem zahir hemde batınından 
müteşekkil olarak ruh ve bedenden yaratmış öyleyse dinin ya da şeriatın 
insanın bu her iki vechesine yönelik bir hükmü olacaktır.21

Hac, zekat ve oruç gibi ibadetler yılda sadece bir kere eda edilmektedir 
ve mezkur ibadetlerin şartları da göz önünde bulundurulduğunda nama-
zın insanların buluğ çağına girdikten sonra geneline yönelik olması, günde 
beş defa olması İslam’da namaza verilen önemin bir göstergesidir. Bununla 
birlikte İbn Arabî de Fütuhat adlı eserinde ibadetlere ayırdığı bölümünün 
önemli bir kısmını namaza ayırmıştır. İbn Arabî namazı farz; nafile ile farzlar 
arasında bulunan müekked sünnetler olarak namazın adedini sekiz olarak 
belirlemiştir. Bunları da insanın zatları ve sorumlu organlarıyla irtibatlandır-
mış ve onlarında sekiz olduğunu söylemiştir. Şeyhül Ekbere göre: 

1. Namazlar: Beş vakit namaz, gecede vitir namazı, Cuma namazı, bayram
namazları, küsuf namazı, yağmur duası namazı, istihare ve cenaze namazı

2. İnsanın sıfatları: Zat, hayat, ilim, irade, kelam, kudret, işitmek ve görmek

3. Sorumlu tutulan organlar: Kulak, göz, dil, el, mide, cinsel organ, ayak ve kalp.22

İbnü’l-Arabî’ye göre salât genel anlamda rahmet ve merhamet etmek 
demektir. Allah kendisini “Yusalli” yani salât edici olarak nitelemiştir. Allah 
karanlıklardan ışığa çıkarmakla yani sapkınlıktan hidayete, bedbahdlıkdan 
mutluluğa çıkarmakla merhamet eder.23 Salâtın, müminler için dua etmek 
merhamet ve marifet dilemek anlamı da vardır. Allah şöyle buyurmuştur: 
“Göklerde ve yerde bulunan her şeyin ve kuşların Allah’ı tesbih ettiğini 
görmez misin? Hepsi kendi salâtını ve tesbihini bilmiştir.” Ayetine binaen 
İbn Arabî salâtın bütün yaratılmışlara farz olduğunu söyler. Nitekim Allah 
“salâtı yerine getirin(ikame)” emretmiştir. Namazın kulun Allah’a yönelişi 
Onunla konuşması, samimi kalple Ona yalvarması, Allah ile karşı karşıya 

21. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan
Yay), İstanbul 2015, s. 41.
22. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008,
c. III, s. 226.
23. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008,
c. III, s. 224.
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gelmesi yani onun münacat olarak vasıflandırılmasıdır. Nitekim İbnü’l-Arabî 
de fütuhatında namazın münacat oluşunu sıkça tekrarlamıştır. İbnü’l-Arabî 
namazın münacat oluşunu şu beyitlerinde hayli açık bir şekilde belirtmiştir:

Nice namaz kılan vardır ki namazından yoktur payı

Mihrabı görmek, yorulmak ve cefadan gayrı.

Kimiside vardır ki farz yada nafile bile kılsa

Daima karşılıklı konuşma(münacat) halindedir.

Nasıl olmaz ki! Hakkın sırrı onun imamıdır!

Cemaat bile olsa, hiç kuşkusuz ulaşmıştır menzile.24

Buradaki beyitlerden de anlaşılacağı üzere namazı münacat üzere 
kılmayan kimsenin sadece şekli olarak namazı ikame ettiğinde onun na-
mazdaki payı sadece yorgunluk, bıkkınlık ve namaz kıldığı yerdeki eşyaları 
temaşadan başka bir şey değildir. Namazı münacat üzerine kılan kimse 
ise sanki Allah’ı görüyormuş gibi ona ibadet eder ve çektiği zorluklar ise 
ortadan kalkar manevi haz alır. Başka bir ifadeyle namazı Allahın karşısın-
da olma bilinciyle adeta onunla konuşuyormuşçasına ikame ettiğimiz za-
man İlahi, tecelli hâsıl olur ve bunun sonuncunda huşu içinde namaz kılmış 
oluruz. Zaten İbn Arabiye göre de huşu İlahi tecelli sonucu oluşur. Nitekim 
Yüce Allah “Namaz huşu sahiplerinin dışındakilere ağır gelir.” buyurmuştur.

İbnü’l-Arabî abi münacatın bir kula bakan yönü birde Allaha bakan yönünü 
karşılıklı olarak kulun Allaha yakarışı Allahın da buna mukabil kuluna ihsanla-
rını sunduğu diyalog olarak iki şeklinden bahseder. Fatiha suresinin tefsirinde 
de bunu açıkça belirtmiştir.25 Burada şunu söylemekte yarar var ki İbnü’l-Arabî 
Fatiha suresiyle namazı/münacatı aynileştirmiştir.26 Şöyle ki Peygamber efen-
dimizin “Fatiha suresini okumayanın namazı da yoktur.” Hadisinden mülhem 
olarak Şeyhül Ekbere göre bunun hem zahir hemde batın yönü böyledir.27 
“Onun izahına göre, Fatiha suresinin ayetlerinden “Ancak sana ibadet eder ve 
senden yardım umarız” ayetinden önceki ayetler Allaha ait iken bundan sonra-

24. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008, c. III, s. 223.
25. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan 
Yay), İstanbul 2015,s. 223.
26. A.g.e., 157.
27. A.g.e., 157.
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ki ayetler kula ait ayetlerdir.”28 Ayetten de anlaşılacağı üzere kul burada ancak 
sana ibadet ederiz ve senden yardım umarız derken sanki Allah ile karşılıklı 
konuşuyormuş gibi sana ve senden ifadelerini kullanır. Yardım umarız ifade-
siyle de kul burada çoğul bir kelime kullanır çünkü namaz kulun belirli bir cü-
züne özgü değildir. İnsan bütün varlığı organlarıyla birlikte ayakta durur, rükû 
ve secde eder, tahiyyata oturur. Buradan da anlaşılacağı üzere namaz insanın 
bir bütün olarak Allaha yöneldiği ve Ondan yardım istediği bir ibadettir. Kısaca 
şunu söyleyebiliriz ki İbn Arabi namazı bir ruhani yolculuk olarak Allahla kul 
arasında gerçekleşen diyalog olarak yorumlar ve kulun namaz kılarken Allahı 
görüyormuşçasına ibadet etmesi tüm varlığıyla organlarıyla ona yönelmesi mü-
nacatta bulunması gerektiğini vurgular. İbn Arabi futuhatın farklı pasajlarında 
namazdan bir münacat olarak sıkça bahseder. 

Yukarıda namazın bir münacat oluşundan bahsettik şimdi namazın İbn 
Arabî açısından farklı yönlerine değineceğiz. “İbn Arabî genel anlamda iba-
detlerden kastın Allaha yakın olma “kurbiyyet” olduğunu sıkça vurgular.”29 
Namaz da aynı şekilde bir kurbiyyet bir vuslattır. İbn Arabi fütuhatında iki tür 
yakınlıktan bahseder bunlar özel ve genel yakınlıktır. Kendi ifadesiyle: “Hz. 
Peygamber kutsi bir hadiste rabbinden şöyle aktarmıştır. ‘Bana bir karış yak-
laşana ben bir kulaç yaklaşırım’ işte bu özel yakınlıktır ve sayesinde Hakka 
yakınlaşılan amel ve hallere dayanır. Çünkü genel yakınlık şu ayetlerde dile 
getirilmiştir: ‘Biz ona şah damarından daha yakınız, Biz ona sizden daha ya-
kınız ama siz göremezsiniz.’ Başka bir ifadeyle Allah’a ancak onunla yaklaşır-
sın bu İlahi kurbiyettir. Çünkü Allah kula kendisine ibadet etme, yaklaşma fır-
satı vermese kulun Ona yaklaşacağı yolun ne olduğunu bilmesi bile mümkün 
olmaz. Gene İbn Arabinin ifadeleriyle kul bu yolu bilse bile Hak olmaksızın, 
o yolda ilerleyebilecek güç ve kudreti olmaz.30 İbn Arabi Hakka yaklaşmayı 
seyr-ü süluk sayesinde mümkün görür. Namaz ise bu yolda kulu istikamete 
götüren hidayete erdiren “en-Nurdur.”31 Burada İbn Arabî namazın nur olu-
şundan insanı Allah’a yaklaştıran insanın kemal yolunu aydınlatan manevi 
bir ışık olarak söz eder. Bu sebeple Allah kendisine layıkıyla yönelen bu yolda 

28. A.g.e.,156.
29. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan 
Yay.), İstanbul 2015, s.183.
30. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008, c.II, s,100.
31. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan 
Yay.), İstanbul 2015, s.189.
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çaba gösteren kullarından kurbiyetin nurani niteliğini esirgememiştir. Bazı 
kimseleri ise Allah kendisine kavuşmaktan mahrum bırakmıştır.

İbnü’l-Arabî Allaha kavuşmayı amaç edinen kimseleri şöyle tanımlar: “Onlar 
Allahın namaz kılarken iki ayakkabı giymeyi emrettiği kimselerdir. Çünkü otu-
ran kimse ayakkabı giymez. Onlar yürüyene lazımdır. Bu durum namaz kılanın 
namazında ve duasında, Rabbine yakardığı(münacatta bulunduğu) ayetlerde 
menzil menzil yürüdüğünü gösterir. Her ayet bir menzil ve haldir. Allah onlara 
şöyle der: ‘Ey Âdemoğulları her mescide gidişte süsünüzü takınız.’ Bir sahabi 
şöyle demiş: ‘Bu ayet indiğinde namazı iki ayakkabıyla kılmamız emredildi.’ Bu 
durum, namaz kılanın namazında okuduğu surelerin menzillerinde yürüdüğü-
ne bir uyarıdır. Çünkü sure dilde menzil demektir.”32 Burada İbn Arabî namazın 
Hakka doğru bir yürüyüş olduğunun altını çizer. “Hal böyle olunca İbn Arabi’ye 
göre namaz, ruhani olarak mükemmelliğine, en nihayetinde de Hakka götüren 
manevi yolda, kulun seyr-ü sülukunda onu bir menzilden bir diğerine götüren 
bir münacat, ruhani bir yürüyüş ve kısaca bir miraçtır.33

Kul namazında ‘Hamd alemlerin Rabbi olan Allahadır’ dediğinde söz 
söyleme ve sözünü yaratıcısına duyurma menzilindedir. Daha sonra söy-
leme menzilinden Hakkın sözüne karşılık verişini duymak için duyma 
menziline geçer. İşte bu, sefer ve yolculuktur. Bu nedenle kul, bu iki men-
zil arasındaki yolu yürümek için ayakkabılarını giymiştir. Duyma menziline 
ulaştığında ise, Hakkın ‘kulum beni övmüştür’ dediğini duyar. Tekrar duyma 
menzilinden söyleme menziline döner ve şöyle der: ‘Rahman ve Rahimdir.’ 
Bunu tamamladığında tekrar duyma menziline döner. Oraya indiğinde ise, 
Hakkın şöyle dediğini duyar: ‘kulum beni övdü.’ Böylece kul sözlü olarak 
münacatlarında (söyleme menzilinden dinleme menziline) gider gelir.34

Kulun namazında başka yolculuğu da vardır. Bu yolculuk ise namazda ki 
kıyam halinden rükuya gitme halidir. Böylece (Hakkın her şeyi ayakta tutması 
anlamındaki) kayyumluk özelliğinden yücelik özelliğine yolculuk yapar ve şöyle 
der: ‘Yüce Rabbim! Münezzehsin’ sonra başını kaldırır. İbnü’l-Arabî rükudan 
sonra kısa süreli ayakta duruşunu yüceltme makamından velilik makamına git-
meyle açıklar. Bunuda Hz Peygamberin şu hadisiyle açıklar ‘Semiallahu limen 

32. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008, c.II, s,100.
33. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan 
Yay.), İstanbul 2015, s.190.
34. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008, c.II, s,101.
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hamideh (Allah kendisini öveni duymuştur) buna mukabil olarak Sizde şöyle 
deyiniz: ‘Rabbena velekel hamd(Rabbimiz övgü Sana aittir.)’ emretmiştir.35

Kul secde ettiğinde ise şöyle der: ‘Subhane Rabbiyel ala (En yüce Rabbim! 
Münezzehsin)’ “Seni hamdederek tesbih ediyorum. İşte bu şekilde namaz kı-
lan secde ettiğinde Yücelik sıfatına seyahat eder ve bunuda o esnadaki tes-
bihatıyla ifade eder. Zira secde hali yücelikle çelişir bir mahiyet arzeder.”36 İb-
nü’l-Arabî bütün bunları namazdaki menzil ve konaklar olarak açıklar ve buna 
binaen namaz kılan kişi, bir halden başka bir hale sefer ve yolculuk eder. Bu 
bakımdan sürekli sefer halinde olan kimse ayakkabılarını giymelidir. Zira ki-
şinin ayakkabısı olmadan sefere çıkması olanaksızdır. Burada ayakkabıdan 
kasıt ise Kitap ve Sünnettir. İbn Arabî bu konuyu şu şekilde açıklar: “Namazın 
halleri, namazda okunan Allahın kelamı, okunan ayetlerin kapalılıkları hakkın-
da ortaya çıkan kuşkular insanın namazda Allah’ı kıblesine koyup Onu sınırla-
ması vs bütün bunlar yoldaki başka bir ifadeyle yükümlülük yolundaki diken 
ve engellerdir. Bu nedenle namaz kılan kişiye, zikrettiğimiz şekilde, yürüyen 
insanın ayağının sıkıntıdan kurtulması ayakkabılarını giymesi emredilmiştir.”37 
“İbnü’l-Arabî namazda tahiyyata oturmanın batıni yorumunuda İlahi huzurda 
bulunuş ile izah eder. Ona göre namazda oturmak da bir kölenin efendisinin 
karşısındaki oturuşu gibidir. Öyleyse kulun sadece efendisinin emrettiği şekilde 
oturması gerekir.”38 Hz peygamberde bu hakikate binaen şöyle buyurmuştur. 
“Ben bir kulum ve ancak bir kulun kölenin oturduğu gibi otururum.”

Kul namazını bitirdiğinde sağ ve sol tarafına selam verir İbnü’l-Arabîye 
göre kulun sağ tarafına verdiği selam huzurundan ayrıldığı için Rahmana 
verilen selam iken diğeri de kendilerine döndüğü için mahlûkata verilen 
selamdır. “Kısaca namaz, bir mi’rac, ve bir cem’ halini ifade eder. Buna 
mukabil, namazdan her iki tarafa selam vererek çıkma ise bu ruhani yolcu-
luktan geri dönüşü ve ayrılık, fark halini ifade eder.”39

35. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008, c.II, s,101.
36. İbn Arabi, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008, c.II, s,102.
37. İbn Arabî, Futuhat-ı Mekkiyye, çev: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2008, c.II, s,102.
38. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan
Yay.), İstanbul 2015, s.201.
39. Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabiye göre İbadetlerin Manevi yorumları, (İnsan
Yay.), İstanbul 2015, s.201.
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SONUÇ

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki: Yukarıda da kısaca belirttiğimiz üzere 
tasavvuf İslam dininden ayrı bir yapıya sahip değildir. Bilakis İslam dininin 
ana kaynakları olan Kuran ve Sünnet ışığında gelişmiştir. İşte bu noktada ta-
savvuf İslami ilimler arasında fıkh-ı batın olarak yerini almıştır. Buradan hare-
ketle ibadetler cihetinden konuyu ele aldığımız da tasavvufi açıdan sufilerce 
batıni yönlerinin ele alındığını ve farklı bir söylemin geliştiğini görmekteyiz.  
Din/şeriat noktasında özgün bâtınî yorumlar getiren bir sufi olan İbn Arabî, 
şeriatın kesin olarak uygulanması taraftarıdır. İbn Arabi Geliştirilen bu farklı 
söylemin yani keşfi bilginin şeriat’in hilafına hüküm beyan ettiği durumlarda 
o bilgiye güvenilmeyeceğini açıkça ifade eder. Buradan da anlaşılmaktadır ki 
tasavvuf şeriat’e yani Kuran ve Sünnete hilaf olamaz. 

İbn Arabi her bir vesileyle ibadetlerin veya daha genel anlamda şeri ah-
kamın Zâhir-bâtın ilişkisine dikkat çeker. O şeriatı zahire, hakikati batına 
has görmez, şeriatın zahirinden ve batınından bahseder. Şeriat ve haki-
katin birbirinden ayrı olamayacağını sıkça vurgular ve kemal mertebesine 
ulaşmanın da zahir ve batını birleştirmekten geçtiğini söyler. Kısaca bütün 
bu yorumların da İbn Arabî zahir ve batını bir bütün olarak resmetmiştir. 

İbn Arabî Fütuhat’ın ibadetlere tahsis ettiği bölümlerinde onlara her bir 
vesileyle manevi yorumlar getirdiğini görmekteyiz bunun en zengin örnekle-
ri ise namaz bahsinde karşımıza çıkar. İbn Arabiye göre Namaz, kulun Al-
lah’a doğru yükselişi, kulun O’nunla karşılaşması, O’nunla konuşması, O’na 
samimi kalp ile yakarmasıdır. Buna karşılık Allahın da kuluna karşılık verip 
ihsanlarda bulunmasıdır. Namazı bir münacat olarak yorumlayan İbn Arabi 
kul ile Allah arasında geçen manevi diyaloğun layıkıyla gerçekleştirilmesi için 
namaz kılan kişinin kimin huzurunda olduğunu bilen söylediğini ve ne söylen-
diğini anlayabilen bu sözlerle kastedilen manevi derinliklere dalabilen kişiler 
olması gerektiğini söyler. İbn Arabi aynı zamanda namazdan bir yolculuk ola-
rak bahseder. İnsanı rûhânî olarak mükemmelliğe, bir menzilden diğerine gö-
türen bir mirac ve münâcât olan namazda kul, farklı menzil ve makamlardan 
geçerek yükselirken kendi acziyetinin şuuruna erer ve ilahi hediyelerle bu 
manevî yolculuğundan döner. İbn Arabî’ye göre namaz her hâlükârda bir gidiş 
ve dönüştür, bir yükseliş ve iniştir. Acziyet ve eksiklik sıfatlarında gidiş, yük-
seliş ve manevî hediyeler, kemal sıfatlarıyla dönüş ve iniştir. Sürekli olan bu 
manevî yolculukta kul, yolun sıkıntı ve eziyetlerinden korunmak için ayakkabı-
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larını giymelidir. İbnü’l-Arabî’nin tasviriyle bu ayakkabılar Kitap ve Sünnet’tir.

Çalışmamızın bir başka açıdan sonucu ise İbnü’l-Arabî’nin Endülüs de 
aldığı eğitimle yetinmeyip sürekli seyehatlere çıkıp gittiği yerlerde çeşitli 
alimlerle sohbetler edip medrese ve tekkelerde öğrendiği bilgileri, seya-
hatleri sırasında elde ettiği tecrübelerle zenginleştirip ve metafizik alanın 
bilgisini tasavvufî yaşamın pratiği haline getirmeye çalışmış seyyah bir su-
fidir. Onun etkisi bir çok coğrafya üzerinde belirginlik kazanmış ve hala 13. 
asırdan günümüze kadar da düşünceleri fikirleri tartışıla gelmiştir.
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“HACI BEKTAŞ-I VELİ ANADOLU’DA OLUŞTURDUĞU DİN FARK-
LILAŞMASI VE GÜNÜMÜZDEKİ ETKİLERİ”

PERİHAN AKTOPRAK

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi)

Giriş

Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatını ele almadan önce içinde yaşadığı dönemin 
ve toplumun siyasi ve sosyolojik durumuna göz atmakta fayda var. Nasıl bir 
dönemde yaşadığı, ne gibi zorluklarla karşılaştığı ve tüm bunlara rağmen na-
sıl bu seviyelere ulaştığını anlamamız için bu bilgilere sahip olmamız gerekir. 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin yaşadığı dönem olan 13. asırda Anadolu siyasi ve 
sosyal bakımdan pek çok kargaşanın yaşandığı bir dönemdi. Hristiyanla-
rın Ortadoğu da bulunan ve İslami kesimin elindeki toprakları almak için 
düzenledikleri haçlı seferleri Anadolu’yu olumsuz olarak etkilemiştir. Yine 
13. yy’da Anadolu Selçuklu Hükümdarı 2. Alladdin Keyhüsrev’in zulmünden
dolayı 1239’da isyanlar çıkmış ve zorlukla bastırılmıştır.

Türkler Anadolu’ya yerleştikleri zaman Anadolu’nun toplumsal yapısını da 
değiştirmiş, yaşantılarımdaki gelenek görenek ve inanışları buraya yerleştir-
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mişlerdir. Türklerin büyük bir kitle halinde gelmeleri asimile olmalarını engel-
lemiş, aksine kendi yapılarını Anadolu’ya hakim kılmalarına sebep olmuştur. 

Türkler fethettikleri birçok şehirde, önceden oralara yerleşmiş Türk ce-
maatlerle karşılaşırlar. Aynı zamanda fethedilen yerlere dervişler gönderi-
lerek şehri İslamlaştırmaya ve Türkleştirmeye çalışmışlardır. Şehirlerdeki 
en önemli toplulukların başında ilim okuyanlar ve okutulanlar gelir. İlim 
okutanların en meşhuruna Şeyhülislam denir. Fetva vermek serbest olup, 
kendisine güvenen her müderris fetva verebilirdi. 

Anadolu’daki büyük mücadeleler ve Haçlı seferlerinin tahribatına rağ-
men büyük şehirler kurulmuş ve gelişmiştir. Anadolu’daki siyasi ve iktisadi 
hayat refahı bütün zorlulara rağmen 13. Asrın ortalarına kadar devam et-
miştir. 13. yy’ın ikinci yarısında sıkıntılar tekrar baş gösterir. Moğol istilası 
sürekli çarpışma halinde olma durumu ve iç isyanlar nedeniyle bir çok zor-
lukla karşılaşılmıştır.

Tüm bu sıkıntılara rağmen 13. Yy. imar faaliyetleri bakımından oldukça 
zengin geçer. Camiiler, medreseler, imaretler, kervansaraylar Anadolu’nun 
her yanını süsler. Camilerde ve medreselerde Anadolu’nun İslamlaştırılma-
sı için çalışmalar yapılmıştır.

13. yy’dan itibaren tasavvuf hareketi, Anadolu’da yer tutmaya başlar
ve Moğollar döneminde iyice yaygınlaşır. Tasavvuf hareketi Anadolu’nun 
sarsılan içtimai ve siyasi ortamında insanların İnançlarını koruyan ve onla-
rın direncini arttıran bir kalkan gibidir. İlk dönem tasavvufun iler gelenleri 
aynı zamanda medrese eğitimi görmüş kişilerdi. Daha sonra tarikat ehlinin 
medrese eğitiminde yetersiz oluşları tasavvuf hareketi kararı ile dini inanç-
lara, esasta İslami olmayan akidelerin girmesine ve siyasi istismarların 
oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

Tasavvufun, insan kalbinin heva ve heveslerinden uzaklaştırarak Allah’a 
yönelmesi, dini ve ahlaki yönden en üst mertebeye ulaşma çabasıdır. Bu 
dönem mutasavvıflar arasında Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, 
Muhittin-i Arabi gibi isimler sayılabilir. Şimdi bu mutasavvıflardan Hacı Bek-
taş-ı Veli’nin hayatına bir parantez açalım:

Hacı Bektaş-I Veli’nin Hayatı

Hacı Bektâş-ı Veli ‘nin yaşadığı dönem doğumu ve ölümü ile ilgili de-
ğişik araştırmalara bağlı olarak çok farklı bilgilerin olduğu bilinmektedir. 
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Hâcı Bektâş–ı Veli’den bahseden bilinen en eski kaynak Ahmet Eflakî’nin 
Menâkıbu’l–Ârifîn adlı eseridir. Bu kapsamda Hacı Bektâş-ı Veli’nin ne 
zaman doğduğu ile ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte Mevlânâ ile 
aynı dönemde (H.603-672/1207- 1273) yaşadığı rivayet edilmektedir (Ef-
lâkî, 1963:451). Hâcı Bektâş Veli’den bahseden eski kaynaklardan birisi 
de Taşköprülüzâde’nin eseridir Taşköprülüzade, (1985). Taşköprülüzâde, 
Hacı Bektâş-ı Veli’yi I. Murad devri (1362-1389) âlimleri arasında sayar-
ken yine Âlî, Künhü’l Ahbâr’ında (Âli,1277:52) Orhan (1326-1362) devri 
âlimleri arasında zikretmektedir. Ancak bu iki kaynakta da doğduğu tarih 
ile ilgili kesin bir tarihe ulaşmak mümkün olmamaktadır ( Duran,2007:27). 
Hacı Bektâş-ı Veli’de bahseden eserlerden birisi de Âşıkpaşaoğlu Târihi’dir 
(Atsız,2000:195). Bunda ise Hacı Bektâş-ı Veli’nin Osmanlı hanedanından 
hiç kimseyle karşılaşmadığı görülür. Doğumu ve vefatı hakkında E. Coşan, 
Makâlât’ta”…Hazîne-i Celîleden Şeref-vurûd olan tomar-ı kebîrde muhar-
rer olduğu üzere târih-i vilâdet-i şerîfleri 63 olmagıla H. 669 (1270) senesi 
vefât-ı şerifleri muharrer olduğundan iş bu mahalde tahrir olundu” (Co-
şan,1986:25) şeklinde bir bilgiye yer Verdiği bilinmektedir.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatı hakkında bilgi vermeye başlamadan önce 
eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın onunla ilgili bir sözünü hatır-
latmakta fayda olsa gerek. Bakan Günay “insanlar vardır varlığı ve düşünce-
leri yaşadığı zaman dilimi ile sınırlı kalır,  insanlar vardır yaktığı ateşin yaydığı 
ışık yüzyıllar ötesini aydınlatır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin aydınlanması düşüncesi 
yaşadığı tarihsel süreç ve coğrafya ile sınırlı kalmamıştır. 13. yy’dan  günümü-
ze yansıyarak bizleri aydınlatmaya devam etmektedir.” diyerek Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin nasıl bir şahsiyete ve etkiye sahip olduğunu belirtmiştir.

Bende Hacı Bektaş-ı Veli’yi Mevlana’nın şu sözleriyle tarif etmek isti-
yorum. Bende diyorum ki Hacı Bektaş-ı Veli üzerine ilim elbisesi giymiş bir 
irfan ehliydi. Dini gerçek ve sırlara ulaşmış bir mutasavvıftı.

13. yy’da Horasan da doğup büyüyen Hacı Bektaş-ı Veli büyük bir İslam 
bilgini ve alimiydi. Aldığı irşad göreviyle 13. asrın boylarında Horasandan 
gelerek Anadolu’ya yerleşmiş ve şimdiki Hacı Bektaş ilçesi olarak bilinen 
Sulucakarahöyük’e yerleşmiştir (Birge, 1991).

Asıl adı Muhammed olan Hacı Bektaş-ı Veli’nin annesinin adı hatme, 
babasının adı ise İbrahim’dir. Soyunun Hz. Ali’ye dayandığı söylenen Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin 40’lı yaşlarda Anadolu’ya geldiği tahmin edilmektedir. Ho-
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rasandan ayrıldıktan sonra sırasıyla şu yolları takip ettiği söylenmektedir.

Önce Necef’e giderek Hz. Ali’nin kabrini ziyaret etmiş ve 40 gün orada 
kalmıştır. Daha sonra Mekke’ye geçerek 3 yıl boyunca Kabe’ye yakın bir 
yerde ikamet etmiştir. Buradan medine’ye geçmiş ve daha sonra sırasıyla 
Kudüs, Şam, Halep ve Elbistan üzerinden Anadolu’ya gelmiştir. Tasavvufun 
önemli şahsiyetlerden olan Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’nun Türkleşmesi ve 
İslamlaşmasından büyük katkısı olmuştur.

İrşad görevi ile geldiği Sulucakarahöyük’te kısa bir süre içinde sevilmiş 
ve oradakilerin saygı ve takdirini kazanmıştır. İslam dininin güzelliklerini 
Anadolu kültürü ile harmanlayarak hem dinimizin yayılmasına katkı sağ-
lamış, hem de Anadolu’nun İslamlaşmasını kolaylaştırmıştır. Hristiyanlığın 
yaygın olduğu bir bölgeye gelmiş olması ayrı bir önem arz etmektedir.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin ilmi, irfanı, kişiliği, üstün karakteri, sonsuz ve en-
gin hoşgörüsü sayesinde yaşadığı çevrenin çehresini değiştirmiş, sulucaka-
rahöyük’ü (Hacı Bektaş) bir ilim merkezi haline getirmiştir. Bir nevi Ahmet 
Yesevi’nin Türkistan’da yaptığı görevi Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’da yapmış-
tır. Kendisi bir irşad ehli olan Hacı bektaş-ı Veli yetiştirdiği müridlerini de 
Anadolu Rumeli ve Balkanlara göndererek, yani onlarada bir irşad görevi 
vererek Türk kültürü ve İslam dinini yaymaları konusunda görevlendirilmiş-
tir. Günümüz dünyasında bu bölgelerde halen Türklerin olması o dönemden 
kalan mürşitler sayesindedir.

Hacı Bektaş-ı Veli yaşadığı dönemde toplum içerisinde oldukça etkili olmuş 
ve insanlar üzerinde etkin bir rol oynamıştır. İçinde bulunduğu asrın tüm kar-
gaşa ve sıkıntılara rağmen insanın özüne dönmesi gerektiğine dikkat çekmiş 
ve “Her ne ararsan kendinde ara; incinsen de incitme; kendini arıtamayan 
başkasını arıtamaz; nefsine ağır geleni sende başkasına tatbik etme, sakin 
ol; kimsenin gönlünü yıkma; eline, diline, beline sahip ol.” sözleriyle insanları 
düşünmeye ve sükûnete davet etmiş ve birleştirici olmalarını söylemiştir. Yine 
birlik ve beraberliğin önemini “Gelin canlar bir olalım” ve “Bir olalım, iri olalım, 
diri olalım” sözleri ile belirtmiş ve bu konuda çok ta başarılı olmuştur.

Örnek hayatı ve eserleri ile gönüllere taht kuran Hacı Bektaş-ı Veli sevgi 
ve hoşgörü anlayışı ile de insanlara yol göstermiş ve birleştirici bir güç olarak 
Anadolu’da kabul görmüştür. Bu özellikleri ile sadece içinde yaşadığı yüzyılda 
değil sonraki asırlarda ve halen günümüzde de etkili olmaya devam etmiştir. 



342  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

Asırlar sonra bile sevgi ve itibarından hiçbir şey kaybetmeyen Hacı Bektaş-ı 
Veli gönüllerde yer edinmeye devam etmiştir. Onu anlamak için onu okumak, 
onu tanımak, onun öğrettiklerinden istifade etmek gerekir. Hayatını İslam’a 
ve İslam’ın yayılmasına adamış gönül eri Hacı Bektaş-ı Veli bütün bu irşad va-
zifesinin yanında bazı eserlerde kaleme almış ve insanlığa bir ışık tutmuştur. 
Şimdi bizler de bu eserlere kısaca bir değinmek istedik.

Hacı Bektaş-I Veli’nin Eserleri

Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olduğu kabul edilen eserler şunlardır:

Makalat

Kitabü’l Feva’id

Hacı Bektaş’ın Nasihatleri

Besmele Şerhi

Malakat ve Gaybiyye ve Kelimatı Ayniyye

Fatiha Suresi Tefsiri

Malakat

Esat Coşan tarafından yayımlanan Malakat’ın aslı Arapçadır. Velayetna-
me ’de Said Emre’nin Malakat’ı Türkçe’ye çevirdiği söylenir. Bu eser herke-
sin kolayca anlayabileceği, öğrenebileceği ve uygulayabileceği bir biçimde 
ele alınmış bir eserdir. Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olduğu kesin olarak söy-
lenen Malakat “dört kapı- kırk makam” ilkesine bağlı olarak kaleme alın-
mıştır (Özbay, 1990). Bu anlayış Ahmet Yesevi’nin “Fakr-namesi”yle aynı 
gibidir. Dört kapı; a) Şeriat    b) Tarikat   c) Marifet  d) Hakikat ve kırk makam 
anlayışı genellikle Türk mutasavvıflarının kabul ve takip ettikleri manevi bir 
eğitim anlayışıdır (Duran, 1987). Bu eser insanın hem yaratana, hem de 
yaratılana karşı olan görevlerini açıklamakta adeta bir tasavvuf ve tarikat 
rehberi olmuştur. Eserde dünya ve ahret mutluluğuna götüren yolların neler 
olduğu üzerinde durulmuş ve bu eser sofiliğin ışığı olmuştur. 

Kitabü’l Fevaid (Faydalı Kitap) 

Abdulbaki Gölpınarlı bu eserin Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olmadığını söy-
lemiştir. Bu eser Makalat’la çok büyük benzerlik göstermektedir. Prof. Dr. 
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Esad Coşan eserin Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili olduğunu ancak eserin bazı 
ilave ve tahriplerle orijinalliğini kaybettiğini söylemiştir (Coşan, 1986).

Bu eserde Hacı Bektaş-ı Veli’ye “Tasavvuf nedir” diye sorulduğunda şöy-
le cevap verdiği yazılıdır. “Tasavvuf odur ki her ne kafanda varsa bırakırsın 
ve her ne ki elinde varsa verirsin. Ve kuyuya düşen ne yaparsa onu yapar-
sın.” (Coşan, 1986). Anlayan için bu sözde bir hazine gizlidir. Hem de zin-
dandan saraya uzanan bir hazine. Ama dedim ya anlayan için.

Hacı Bektaş’ın Nasihatleri 

Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait nasihat ve vasiyetlerden oluşan bir eserdir. 
Nasihatlerin İstanbul arkeoloji müzesinde “ Mecmuatür Resail” içerisinde 
eksik olarak yer aldığı bilinmektedir. Bu nasihatlerin Hacı Bektaş-ı Veli’ye 
ait olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır (Coşan, 1986). Bu nasihatlerin 
bazıları şöyledir.

“Az konuşan az yorulur”

“ Özünle, gözünle, sözünle işinde ol”

“ İyiliğe karşı kötülük hayvanlıktır”

“ Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol”

Besmele Şerhi

Bir nüshası Manisa kütüphanesinde bulunan bu eser Türkçe olarak 
kalem alınmıştır. Eser Hacı Bektaş-ı Veli’nin Besmele Tefsiri adı ile yayın-
lanmıştır. Bu eserde genellikle ilahi, merhamet, hoşgörü konuları ele alın-
mıştır. Besmele Şerhi adlı eserde dinimize göre her hayırlı işte söylenme-
si tavsiye edilen besmele hakkında ayrıntılı bilgiler verilir (Özbay, 1990). 
Allah’ın rahman ve rahim sıfatları açıklanarak dini ve ahlaki bir çok konu 
ayetler ve hadisler dışında ele alınmıştır. İnsanı dünya ve ahiret mutluluğu-
na ulaştıracak yolları gösteren bu eserde sevgi ve hoşgörünün hayatımızda 
ki yeri hakkında da bilgi verilmektedir(Duran, 1987).

 Makalatı Gaybiyye ve Kelimatı Ayniyye

Bu eserin biri Farsça, diğeri Türkçe iki nüshasına ulaşılmıştır. Bu eserde 
dini ve tasavvufi konular soru cevap şeklinde ele alınmıştır(Aytaş, 2004). 
Birbirine zıt duygu ve düşünceler sıralanarak yanlış görülen hususlara dik-
kat çekilmiştir. “Büyüklenmek alçak gönüllüğün, kıskançlık dinin, cimrilik 
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cömertliğin, tamah kanaatin, öfke sabrın, ayıplanmak şefkatin, kahkaha 
ağırbaşlılığın, şaka ise doğruluğun düşmanıdır” (Gölpınarlı, 1943: 32) de-
nilmektedir. Makalatın açıklaması niteliğinde olan bu eserin Hacı Bekta-
şi’ye ait olmadığı dervişler tarafından yazılmış olabileceği söylenmiştir.

Fatiha Suresi ve Tefsiri

Bu eserin varlığını ilk defa Fuat Köprülü haber vermiştir. Bu eserde 
Kur’an’ın anahtarı olarak bilinen Fatiha suresinin meal ve tasviri yapılmış 
olmakla birlikte eserin Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olup olmadığı kesinlik ka-
zanmamıştır (Köprülü, 1922: 86). BU esredeki bazı sözlerin Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin diğer eserlerindeki sözlerle çelişmesi eserin Hacı Bektaş-ı Veli’ye 
ait olmama tezini güçlendirmektedir. Dolayısıyla yazan kişi Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin sözlerini yazdığı gibi kendi şahsi fikirlerini de ona atfetmiş olması 
kuvvetli bir ihtimaldir (Güzel, 2002: 39). Hacı Bektaş-ı Veli’nin eserleri hak-
kında bilgiler verildikten sonra Anadolu’da bıraktığı izler hakkında açıklama 
yapmamız ve onun felsefesini anlamamız açısından önem arz etmektedir. 

HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN ANADOLUDA OLUŞTURDUĞU DİN FARKLILAŞMASI

Hacı Bektaş-ı Veli’ye göre iman, dört kapı kırk makam içerisinde şeriat ma-
kamlarının ilki sayılmaktadır. “İman getirmek: Çalap Tanrı’ya inanmak, buyruğun 
tutmak imandandır. Feriştelerine (melaike) inanmak, Tanrı’nın Kur’an’ına ve 
kitaplarına inanmak, dostlarına inanmak, kıyamete inanmaktır”(Güzel, 2002: 
66). Bu bakımdan da iman, bütün eylemlerimizi önceleyen önemli bir konuma 
sahiptir. Hacı Bektaş-ı Veli ahlak temelli bir din anlayışının yerleşmesinde etkin 
t-rol oynamış, Anadolu tasavvuf düşüncesine damga vurmuş, Türk dünyasının ye-
tiştirdiği büyük bir ilim ve irfan adamıdır. Yaşadığı dönem tam bir kaos dönemiydi. 
Bu dönemde Konya da Mevlana, Kırşehir’de Ahi Evran, sulucakarahöyükte Hacı 
Bektaş-ı Veli, Anadolu’nun İslamlaşmasında baş rol oynamışlardır (Birge, 1991: 
41). Anadolu’da ki Moğol istilası ile birlikte baş gösteren ruhi çöküntüye ve psi-
kolojik bunalıma engin fikirleriyle ışık tutan Hacı Bektaş-ı Veli güvenin, barışın ve 
yüksek insani değerlerin gelişmesi için büyük bir çaba harcamıştır. Bunu yapabil-
mek içinde bir insanda bulunması gereken en önemli özellik güvenilir olmaktır ki 
bu da Hacı Bektaş-ı Veli’de fazlasıyla mevcuttur. Peygamber efendimiz cennete 
girmenin yolunu soran bir sahabeye “Allah’a inandım ve dost doğru ol “ buyur-
muş. Hacı Bektaş-ı Veli’de bu doğrultuda bir hayat tarzı benimseyerek insanların 
güvenini kazanmıştır. Yine “Mümin herkesin elinden ve dilinden güvende olduğu 
kimsedir” hadisi ışığında hayatın her alanında güvenilir olmak gerektiğini belirt-
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miş ve kendiside böyle davranmıştır. Müslümanın tembel olamayacağını, üret-
ken olması gerektiğini söylemiş ve üretim yaparken de helal kazanç sağlanması 
gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca Hacı Bektaş-ı Veli akla ve bilime de vurgu 
yapmış Makalat adlı eserinde şöyle demiştir “ İman akıl üzeridir” onun düşünce 
dünyasında aklın birinci derece önemi vardır. Yine Makalatta belirttiği “ yetmiş 
iki millete bir gözle bakmak “ şeklindeki ifadesi de insan anlayışı ve sevgisinde 
ulaştığı noktayı izlere göstermektedir. Onun sevgi anlayışı sadece insanı değil 
tüm canlıları kapsamaktaydı. Oda tıpkı Yunus Emre gibi “Yaratılanı yaratandan 
ötürü sevmekteydi.” Onun bu sevgi anlayışını en güzel anlatan olay şöyle cereyan 
etmiştir: “kalecik civarında Hacı Bektaş-ı Veli’yi ziyaret etmeye gelen bir gurup yol-
da bir domuz sürüsüne rastlar, küçük bir domuz yavrusunu yakalayıp kuyruğuna 
teneke bağlarlar. Teneke ses çıkardıkça korkan domuz sürüsü sürekli koşmaya 
başlar Hacı Bektaş-ı Veli’nin yanına gelen guruba Hacı Bektaş-ı Veli şöyle sesle-
nir:  “biz hayatımızda hiç böyle terlememiştik bizi çok yordunuz, o domuz yavru-
sunun kuyruğuna neden teneke bağladınız? Yetişip onu kurtarmasaydık çatlayıp 
ölecekti” bu olay domuz gibi İslam dininde eti haram olan ve Müslümanlarca 
pekte sevilmeyen bir hayvan için bile bu kadar üzülen birinin hayat  anlayışını 
gözler önüne sermek için yeterli olsa gerek. Öğrenme ve öğretme üzerine çok 
güzel bir söz dizisi vardır. “öğrenmeyi öğrenme, öğrenmeni öğretme, öğretmeyi 
öğrenme, öğretmeyi öğretme” diye. 

Hacı Bektaş’ı Veli, yaşadığı dönemin “Arif-i Billah” şeyhlerinden olup ke-
ramet sahibi velilerinden biridir  (Bardakçı, 2005: 53). Eserlerine bakıldı-
ğında dini ibadetlerine düşkün, namazını kılan, keramet ehli marifet sahibi 
bir şeyh olduğu görülür (Gölpınarlı, 1968: 4)

İşte Hacı Bektaş-ı Veli’de Yesevi ocağında aldığı ilmi özümsemesiydi. 
Sonra yaşadı, yaşattı ve öğrencilerine aktardı. İslam’ı tam olarak anlayan 
ve yaşayan Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’yu aydınlatan büyük bir deryaydı. “bi-
limden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” Diyerek asırlar önce muhteşem 
bir ders veriyordu. Bilgi büyük bir güçtür ve sorunlar ancak sağlam doğru ve 
güvenilir bir bilgi ile çözülebilir. Ahlak temelli din anlayışında tanrını rahmeti 
her şeyi kuşatmıştır ve insan tanrını dostudur. Her şeyin yaratıcısı olan tanrı 
insanı en güzel şekilde “ ahsani takvim” yaratmış ve yer yüzünün halifesi 
kılmıştır. Bu ilişki (insan-tanrı) güven esasına dayanır. Ve tasavvufdaki adı 
“Marifetullah” tır. Bu konuda Makalatta şöyle seslenir “ eğer muhiplere ça-
lap tanrıyı nesini bildin derlerse şöyle cevap verirler : çalap tanrıyı kendimiz-
de kendimizide çalap tanrıdan bildik.” Sözümüzün delili şu hadisi şerifdir. 
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“her kim kendini bilirse şüphesiz rabbini bilir” bu sebeple bir insan kendini 
bilmezse tanrıyı nasıl bilecek ve görecektir. 

Tasavvufa göre aslolan Allah ile insanı birleştirmenin yollarını aramaktır. 
Bu anlayış insanı daima Allahın huzuruna ulaştırır. Allah’ı görüyormuşçası-
na ona bağlanmanın hazına varacaktır. Duygu düşünce ve davranışlarına 
bu doğrultuda yön verecektir. Bu anlayış Allaha bağlılığın yolunu sevgi ile 
açmış ve korkuyu tamamen silmiştir. Ve insan tanrı ilişkisi sağlam bir güven 
temeli üzerine inşa edilmiştir. 

İşte Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu ya ahlak temelli din anlayışını hakim kı-
larak , sevgi, saygı, güven esasına dayalı bir hayat yaşamalarını ilke edin-
miştir. “ gelin canlar bir olalım” diyerek te İslam’ın birleştirici unsurunu ön 
plana çıkarmıştır. Ahi Evran, Yunus Emre, Mevlana gibi mutasavvıflardan 
etkilenmiştir. Şimdide Hacı Bektaş-ı Veli’nin etkilendiği bu kişiler ve onların 
görüşlerine bir göz atalım. 

HACI BEKTAŞ-I VELİ – AHİ EVRAN İLİŞKİSİ

Hacı Bektaş Velî ile fütüvvet ehlinin ulusu Ahi Evran arasındaki ilişkiye 
gelince, her şeyden önce aralarında çok yakın ve canlı bir ilişkinin olduğunu 
söylemek mümkündür. Her iki ulu şahsiyete daha yakından bakıldığında, 
aralarında ortak olan bazı noktaların bir hayli fazla olduğu görülür. Zira her 
ikisi de, aynı dönemde ve aynı sosyo-kültürel özelliklere sahip bir çevre için-
de yaşamışlardır. Yine iki ulu şahsiyet de, köken olarak Türkmen olup Türk-
men oymaklarından geliyorlardı. İkisi de, Asya içlerinden, özellikle Horasan 
orijinli olup Moğol istilasının önünden kaçan Türkmen kitleleriyle birlikte 
Anadolu’ya gelmiş, Anadolu’nun içinde bulunduğu kargaşa ve kaos orta-
mında yaşamış ve yaşamları boyunca insanlara bu ortamdan çıkış yollarını 
göstermişler, bunun mücadelesini vermişlerdi. Yine hem Hacı Bektaş Velî, 
hem de Ahi Evran, tasavvuf kültürü içinde yetişmiş olup dönemlerinin önde 
gelen sofileridirler. Tüm bu etkenlerin, her iki lideri, birbirine yakınlaştırdığı 
söylenebilir (Birdoğan, 1990: 80).

Hacı Bektaş Vilâyetnâmesi, her iki liderin pek çok kez bir araya geldiğini 
ifade ederek, aralarında geçen bazı diyalogları kendine özgü ve akıcı bir 
dille bize aktarmaktadır. Örnek olarak bunlardan biri şöyledir; “Bir defasın-
da Hacı Bektaş, Ahi Evran’ı görmek için Kırşehir’e hareket etmiş; bu hâl, 
Ahi Evran’a malum olmuş; sonra o da gelip Kırşehir’in yakınındaki tepenin 
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üstünde birbirleriyle buluşmuşlar, oturup sohbet etmişler, bu sırada Ahi Ev-
ran, ‘Erenler Şahı, ne olurdu burada bir pınar olsaydı da abdest almaya, 
içmeye yarasaydı’ demiştir. Bunun üzerine Hünkâr, eliyle işaret edip bir yeri 
eşmiş; arı duru güzelim bir su çıkmış ve akmaya başlamıştı. Ahi Evran, bu 
defa ‘Erenler Şahı, bir gölgelik ağaç da olsa, sıcak günlerde gölgelenilirdi’ 
dediğinde Hünkâr ululuğu, ‘Ne ola Ahi’m’ demişti. Ahi Evran’ın kavak ağa-
cından kesilmiş bir sopası vardı, bunun üzerine bir yeri kazmış, onu da alıp 
oraya dikmiş, bir anda ortalık yeşerip yapraklanmıştı. Bu olaydan sonra bir 
müddet daha sohbet etmişler, sonra vedalaşmışlardı.

Hacı Bektaş Velî ile Ahi Evran’ın aynı dünya görüşünü, aynı hayat felsefe-
sini ve bu çerçevede aynı manevi ve ahlaki değerleri paylaştıklarını söyleye-
biliriz. Bu yüzden olmalıdır ki, Vilâyetnâme’de ortaya konulan Hacı Bektaş 
Velî ile Ahi Evran arasındaki bu sıcak ve samimi ilişki, bu yakın dostluk, bu 
dinî ve siyasi birliktelik, ister istemez onlara bağlı olanlar arasında da etkili 
olmuş ve tarihsel süreçte kendini göstermiştir. Bu durum, daha sonraları 
kurumlaşacak olan Anadolu Alevîliği ile Bektaşîlik üzerinde de etkisini gös-
termiş, zamanla Ahiliğin Alevi Bektaşi geleneğindeki ciddi ve derin izleri, 
değişik boyutlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu noktada Bektaşîliğin, daha ilk te-
şekkül ettiği dönemlerden itibaren Ahiliğin etkisi altında kaldığı söylenebilir

HACI BEKTAŞ-I VELİ – YUNUS EMRE - MEVLANA İLİŞKİSİ

Tasavvuf dünyasında Ahmet Yesevi’nin ekolüyle başlayan, gelişen ve 
Anadolu’ya kadar taşınan hoşgörü Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus 
Emre gibi mutasavvıflar ile sağlam bir temeller üzerine oturtulmuştur. Ana-
dolu geleneğinde çok önemli bir yeri olan tasavvuf felsefesi, hoşgörü ve 
ahenge dayanmaktadır. Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre farklı-
lıkları bir zenginlik kaynağı olarak görmüş, insanlara sonsuz bir sevgiyle 
kucak açmış, yüzyıllar boyunca Türk toplumuna hoşgörüyü aktararak Türk 
milletinin gönlünde taht kurmuşlardır. İnsanları iyiliğe, hoşgörüye, barışa ve 
sabırlı olmaya çağıran Mevlana, insanlara sunmuş olduğu mutluluk reçe-
teleri ile sadece yaşadığı çağa değil yüzyıllar sonrasına ve bütün insanlığa 
seslenmiştir. Mevlana’nın evrensel hoşgörü mesajı; farklı din, dil ve kültür-
den olan insanları aynı coğrafyada barış ve sevgiyle kaynaştırmış, bütün in-
sanları kucaklayan sevgisi yerelden ulusala, ulusaldan evrensele yayılmıştır 
(Artun, 2007). Mevlana’nın hoşgörüsü, sevgi ve aşk felsefesi yaşadığı gün-
den bugüne sadece Türk halkının değil, çeşitli din ve kültürlerden gelen 
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bütün dünya halklarının ilgi odağı olmuştur. İrene Melikoff ’ un deyimiyle 
Mevlana’nın eserlerini dünya milletleri kendi dillerine çevirip okusalar, dün-
yada kötülük, harp, kin, nefret diye bir şey kalmazdı (Yeniterzi, 1997:109).

SONUÇ

Hacı Bektaş-ı Veli düşüncesi, ana temasını büyük ölçüde İslam’dan alan 
ve bu daire dışına kesinlikle çıkmayan bir anlayıştır. Ancak Bektaşilik için 
aynı şeyi söylemek oldukça zordur. Farklı anlaşılma biçimleri dağınık ve par-
çacı bir yapılanma, Bektaşiliği kendine özgü bir sistem haline getirmektedir. 
Bir inanç sistemi tarifi dinin temel kavramlarını tek tek ele alıp açıklığa ka-
vuşturularak yapılabilir. Tanrı anlayışı açısından değerlendirildiğinde, Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin klasik teizmin Tanrı anlayışıyla birebir örtüşen bir anlayışa 
sahip olduğu görülmektedir. Çünkü klasik teizmin Tanrısı, her şeyi yaratan, 
her şeye gücü yeten, mükemmel ve zorunlu bir varlıktır. Tanrı’nın mutlak 
Kadiriye ti, bütün kainatı kuşatıcılığı, her yerde hazır ve nazır oluşu, Hacı 
Bektaş-ı Veli düşüncesinde oldukça açıktır.

Hacı Bektâş-ı Velî’nin düşünce sistemi, genel hatlarıyla âyetler ile hadis-
lerin tasavvufî yorumlarına dayanmış olduğunu görürüz. Onun dini düşünce 
sisteminde, kesinlikle bir Şiilik anlayışından söz edilemez. Onun düşünce 
dünyası içinde, insan anlayışının önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. İn-
sanı, Allah’ın yeryüzündeki halifesi olarak kabul eden Hacı Bektaş, bize kâ-
mil bir insan tipinin vasıflarının nasıl olması gerektiğini gösterir; Kâmil insan 
her şeyden önce gönül dünyası, kirlerden arınmış bir insandır. Mükemmel 
bir insan olma yolunda, dış görünüşe hiçbir zaman değer vermeyen Hacı 
Bektâş-ı Velî, “sözlerimizle giysilerimizle bazı unvanlar alabiliriz, ama bunun 
gerçekle hiçbir değeri yoktur” diyerek iç görünüşe verilen değeri vurgular. 
Yine o, “Yaratıcı katında unvanımız, gönül şehrimizin temizliğidir.” sözüyle 
de şekilciliğe önem vermeyen bir insan modeli çizer. Bundan dolayı o, her 
şeyi insanın özünde arayan bir düşünce sistemine sahiptir. O, insana verdi-
ği bu değeri “Benim gönül Kâbe’m insandır.” sözüyle özetlemiştir.

O, aynı din mensuplarının birbirlerine karşı hoşgörülü olmasıyla yetin-
meyip, farklı dinlerden insanların da kardeşçe bir arada yaşayabileceklerini 
söyler ve bunu hayatında gösterir. O, hiçbir bireyi ve topluluğu inancından 
ve milliyetinden dolayı dışlamaz. Bu yönüyle o, yetmiş iki milleti bir gözle 
görmüş ve “Dünya içinde yaratılmış nesneler eşittir.” sözüyle de bütün dü-
şüncesini ifade etmiştir. Hacı Bektâş-ı Veli’nin düşünce sistemini oluşturan 
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temel unsurlardan biri de, onun tasavvufi düşünceye yaptığı yeni açılımlar 
olmuştur. Hocası Lokman Parende’nin manevi işaretiyle Anadolu’ya gelen, 
buradaki hizmet ve kerametleriyle insanları etrafına toplayan Hacı Bektâş-ı 
Veli, insanlara tasavvufun inceliklerini anlatmış, insan-ı kâmil olmanın yolları-
nı müritlerini öğretmiş ve sahip olduğu marifet bilgisini müritlerine anlatarak, 
Allah’ı onlara sevdirmiştir. Yine o, “incinsen de incitme” düsturuyla insanla-
rın kalplerini kazanmıştır. Ona göre, Allah’a ulaşmak için geçilmesi gereken 
“Şeriat, Tarikat, Hakikat ve Marifet” gibi dört kapı vardır. Bu dört kapının da 
kırk makamı bulunmaktadır. O, kendisi doğrudan bir tarikat kurmamış, ancak 
daha sonraki dönemlerde, manevi şöhreti ve müritlerinin çokluğu nedeniyle 
“Bektaşilik” adıyla, Ona nispet edilen bir tarikat kurulmuştur.

Hacı Bektâş’ın hoşgörü anlayışı, düşünce dünyasının temelini oluşturur. 
Onun düşünce sisteminde, insanlığa karşı sınırsız bir sevgi ve hoşgörü var-
dır. Kendisine düşmanlık besleyenlere bile hoşgörüyle bakmıştır. Bundan 
dolayı hoşgörüsü sadece kendi dininden olan insanlarla sınırlı kalmamış, 
diğer din mensuplarını da içine almıştır. O, XII. ve XIII. yüzyılın savaş ve kar-
gaşa ortamında, Anadolu’ya gelmiş, savaş yerine barışı, düşmanlık yerine 
dostluğu, kin yerine sevgiyi ve hoşgörüyü temel ilke edinen insan merkezli 
bir anlayışı egemen kılmaya çalışmıştır. Hırsız olan bir genç bile onun ku-
cağında, onun hoşgörüsü sayesinde nefsini eğitmiş ve neticede kâmil bir 
insan olmuştur. Hacı Bektâş’ın hoşgörüsü o kadar geniştir ki, sadece insan-
lara değil tüm canlıları kapsar.
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“TASAVVUFİ DİN ANLAYIŞINDA CÜNEYD-İ BAĞDADİ”

RAHİME YILMAZ

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi)

Özet

Tasavvuf tarihinde örnek şahsiyetlerden biri olan ve birçok sufileri etki-
lemiş, birçok tarikatlerin silsilesindeki imamlardan biri olan Seyyidü’t-Taife 
Şeyh Cüneyd Bağdadi Tasavvufun gelişimine katkı sunmuştur.

   Cüneydi Bağdadi hakkında maalesef pek az eser yazılmıştır. Bu eser-
lerden faydalanarak Tasavvuf hakkında genel bilgiler ve Cüneydi Bağda-
di’nin genel olarak hayatı ve tasavvufa katkısından bahsedilmiştir. Bizde 
çalışmamızda Cüneyd-i Bağdâdi’nin tasavvufi din anlayışını ele almaya ça-
lışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Din, Tasavvuf, Cüneyd-i Bağdâdi.

TASAVVUF

Tasavvuf bir hal ilmi olup eşyanın hakikatini anlamaya yöneliktir. Ortaya çı-
kışından itibaren insanlar için huzur veren bir yoldur. Tarihi aşan bir ilim olup 
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tarihi seyir içerisinde kendini devamlı yenileyen bir vasfı olup her şeyden önce 
o zaman ve mekanla sınırlı kalmayıp insana ait manevi bir davranış şeklidir.

Tasavvuf kelimesinin nereden geldiği ve zümrenin niçin sufiye ismiyle 
anıldığı hakkında pek çok görüş farklılıkları olsa da en kuvvetlisi Tasavvuf 
kelimesinin menşei “Sufi, yün manasına gelen “Suf” kelimesine müştaktır. 
Araplar bir kimsenin Suf’tan elbise giydiğini ifade etmek için “tasavvafa” 
derlerdi. Allah yolunda çalışan bazı kimseler kaba yünden elbise giyerler ve 
böylece kibirden sakınırlardı. Çünkü terleyince koyun kokusu neşreden ve 
zarif olmayan böyle bir elbisenin giyilmesi, ziynetten yüz çevirmeyi ve tevazu 
sahibi olmayı ifade ederdi. Bundan başka eskiden beri peygamberlerin elbi-
sesi suftan yapılır ve suf velilerin remzi sayılırdı. Hasan el Basri (ö. H. 110) 
M. 723) Bedir Muharebesine iştirak etmiş olup Suf’tan elbise giyen 70 sa-
habeyi tanıdığını söylemiştir.1  Sufilerin bu yaşayış biçimiyle oluşturdukları 
hayat tarzına genel olarak Tasavvuf denilmiştir.

Bu hayat tarzını tercih edenlerin Tasavvufun birçok tarifini yapmışlardır. 
Bunlardan bir kaçı şunlardır;

Maruf el-Kerhi (ölm. 200 / 815)’i: “Tasavvuf hakikatleri almak, insanla-
rın ellerinde bulunan şeylere gönül bağlamamaktır.2

Seri es Sakati (ölm. 251/865) “Tasavvuf güzel ahlaktır.”3

İmam Gazali (öl. 505/1111) “Tasavvuf kalbi yalnız Allah’a bağlayıp, ma-
sivadan ilgiyi kesmektir.”4

İbn Haldun (öl. 808/1406) “Tasavvuf ibadete ısrarla devam etmek, Al-
lah’a yönelmek, dünyanın süs ve aldatıcılığından yüz çevirmek, kalabalığın 
itibar ettiği zevk ettiği mal ve şöhretten yüz çevirmek ve ibadet edebilmek 
için halktan ayrılıp uzlete çekilmektir.”

Cüneydi Bağdadi (ölm. 298/910) “Tasavvuf Hakk’ın seni senden öldür-
mesi ve kendisiyle diriltmesidir.”5

Görüldüğü gibi, herkes tasavvufu kendi anlayışına göre farklı biçimde ve 
farklı zamanlarda tarif etmiştir. Çünkü tasavvuf her sufinin iç dünyasında 

1. İbrahim Agah ÇUBUKÇU, İslamda Tasavvuf, s. 100.
2. Kuşeyri Risalesi Mısır, 1318, s. 148.
3. Ebu Nuaym el İsfahani, Hilyetül Evliya, C. I s. 28.
4. İmam Gazali, el-Munkız Mined-Dalal, s. 32.
5 Kuseyri, a.g.e, s. 150
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cereyan eden ruhi hallerle ilgili olup, ferdi yaşantı hissiyata taalluk eden 
sübjektif ve tecrübi bir olgudur.

Genel anlamda Tasavvufun tarifi “insanın kalbindeki kötü vasıflarla, on-
lardan kurtulma çarelerinden, kalpteki iyi vasıflarla, onları kazanma yolların-
dan, manevi mertebeleri katederek, en yüksek mertebe olan “insan-ı Kamil” 
mertebesine ulaşabilmenin kural ve kaidelerinden bahseden bir ilimdir.”6

Tasavvufun kaidesi ise bütün kaynaklara geçeni “men arefe nefsehu fe 
kad arefe rabbehu “kendini bilen Rabbini bilir.” 

Tasavvufun gayesi doğrultusunda Allah’ın rızasını kazanmak, doğru, dü-
rüst güzel bir ahlak’a sahip olmak, nefsin muhakemesini yapabilmek ve 
Allah ve Rasul’unün ahlakıyla ahlaklanmaktır.

TASAVVUFUN TARİHİ GELİŞİMİ İÇERİSİNDE CÜNEYDİ BAĞDADİ

Tasavvufun Genel Tarihine Bakış

Tasavvuf  Kuran’ı Kerim, Sünnet-i Seniyye ve Hz. Peygamberin, sahabe-i 
Kiramın örnek yaşayışından kaynaklandığına göre bir ilim ve felsefeye ola-
rak sistemleştirilmemiş olsa da, Asr-ı Saadet’te muhteva olarak mevcuttu. 
Ancak Kur’an-ı Kerim ve Hadislerde “Tasavvuf” kelimesi geçmemektedir. 
Tasavvufun bu dönemden feyz alarak geliştiği söylenebilir.

Kaynaklarda geçen bilgilere göre Tasavvuf bu dönemle başlayıp, daha 
da gelişerek, sistemleşerek islam toprakları içerisinde yaygınlaşıp mektep 
ve daha sonraki dönemlerde tarikatların doğmasına sebebiyet vermiştir.

Tasavvufun ilk meyvesini verdiği hicri I. ve II. Asırları kapsar ve bu dö-
nemlere zühd dönemi denilmektedir.

Zühd, Hz. Peygamberin ve ashabının hayat tarzını örnek alarak onlar 
gibi yaşamaya çalışmak, dünyaya gereğinden fazla değer vermemek, bu ko-
nuda başarılı olmak içinde  insanı dünyevi arzuların baskısından kurtarıp iç 
huzuruna götürecek dünya ve ahiret dengesini sağlayacak ayet ve hadisleri 
kendine rehber edinmektir. İslam dininde insanın Allah’ı ve ahiret gününü 
unutacak derecede dünya hayatına bağlanmaması, yaratılış amacının bi-
lincinde olması, dünya nimetlerinden meşru şekilde faydalanırken ebedi 
hayata da hazırlık yapması hedeflenmiş ve “Rabbimiz! Bize dünyada da 

6. Osman TÜRKER, Tasavvuf Tarihi, kitab s. 23.
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ahirette de iyilik ver.” Diye dua etmesi tavsiye edilmiştir. (bakara 2/201)7

Bu dönemin en meşhur temsilcisi Hasan Basri ve Rabiatü’l Adeviyye’dir.

Hasan Basri tasavvuf tarihinde çok önemli bir yer işgal eden Hasan 
Basri’de “korkuya” dayalı bir zühd anlayışı vardır.

Rabiatül Adeviyye de ise zühd anlayışı cehennem korkusu ve cennet arzu-
su yerine doğrudan doğruya Allah Aşkı’dır Rabiatül Adeviyye bu haliyle Tasav-
vuf tarihinde “İlahi Aşk” mefhumunu ilk kullanan kişi olmuş ve daha sonraki 
devirlerde tasavvufi düşüncede çok büyük yer işgal edecek olan bir çığır baş-
latmıştır. Bu düşünce birçok sufilere tesir etmiştir. Bunlardan birkaçı şunlardır.

Ma’ruf Kerhi, Cüneydi Bağdadi, Hallacı Mansur, Haris el-Muhasibi bunlardandır.

Bundan sonraki döneme Tasavvuf dönemi denilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi 
de bu dönemin içerisinde yer almıştır. Kısaca bu dönem özellikleri şunlardır.

Hicri I.ve  II. asırlarda genel olarak cehennem korkusu, cennet ümidi ve 
Allah’ın rızasını kazanma düşüncesine dayanan bir zühd hayatı, yani zahiri iba-
det, riyazet ve mücahedeler şeklinde kendini gösteren tasavvufi hayat, II ve IV 
asırlarda zahidane yaşantının yanı sıra giderek dıştan içe yönelmiş, zahirden 
batına intikal etmiş, ruh tasfiyesi ve Allah’a vusul paye olmuştur. Bu haliyle 
tasavvuf psikolojik bir özellik kazanmış ve insan ruhunu değişik boyutlarıyla 
tetkik ederek ruhen kemale ermenin yolları araştırılmaya başlanmıştır.8 

Cüneyd-i Bağdadi ve Hayatı 

Bağdat’ta doğan Cüneyd’in ailesi aslen Nihavendli olup cam ticaretiyle 
meşgul olduğundan “Hazzaz” lakabıyla anılmıştır. Küçük yaşlardan itibaren 
dini ilimleri tahsil etmeye başladı. Zahiri ilimlere önem veren dayısı Series 
Sakati, tasavvufi hayata yönelmeden önce onu şeri ilimleri öğrenmeye teş-
vik ettikten  sonra “Allah sana önce tasavvufa girip sonra hadis öğrenen bir 
sufi değil, önce hadis öğrenen sonra tasavvufa intisap eden bir sufi olmayı  
nasip etsin.” şeklinde dua etmiştir. Özellikle hadis ve fıkıh alanında iyi bir 
eğitim alan Cüneyd-i Bağdadi yirmi yaşına geldiğinde fetva verebilecek de-
receye ulaşmıştı. Kendisi de ilim yolunu tasavvufi hayatın başlangıcı kabul 
ettiğinden bağlılarına seyrü süluka yönelmeden önce dinin esaslarını ve 
sünneti öğrenmelerini ısrarla tavsiye etmiştir.

7. Mehmet Emin Özafşar mkl. s. 535.
8. Osman Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf  Tarihi.



  355 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

Erken yaşlardan itibaren tasavvufa hevesli olan Cüneyd-i Bağdadi dini 
ilimleri iyice öğrendikten sonra kendini bütünüyle zühd ve tasavvufa verdi. 
Yetişmesinde dayısı ve mürşidi Seri es-Sakati’nin etkisi büyüktür. Şeri ilim-
lerle olan meşguliyetini bırakmayan Cüneyd, hem tasavvuf halinin yüceliği 
hem de ilimdeki otoritesi sebebiyle “Seyyidü’t-Taife” “Sultanül Muhakkikin” 
gibi unvanlarla anılmıştır. Her ne kadar Bağdat Mektebinin kurucusu Muhâ-
sibi sayılsa da Bağdat sufilerinin tartışmasız üstadı ve dönemin kutbu Cü-
neyd’dir. Sufîyâne hayatı onu dünyadan koparmamış, bir taraftan geçimini 
sağlamak için ticaretle meşgul olmuş, bir taraftan da dükkanında perde ile 
ayırdığı bir köşede ibadet ve irşada devam etmiştir. Tasavvufta şekilciliğe 
karşı çıktığından dolayı sufi kıyafeti giymemiş, nedenini soranlara “önemli 
olan yamalı hırka giymek değil, bağrı yanık olmaktır” diye cevap vermiştir.

Şeri ilimlerde tam yetiştikten sonra tasavvufa yönelen ve Tasavvuf sufilerin 
imamı olan Cüneyd, 298 senesi Nevruz gecesi vefat etmiş, cenaze namazında 
altmış bin kişi bulunmuştur. Şunâziyye’de Seri’nin kabri yanına gömülmüştür.9

Üstadları ve Şeyhleri

Cüneydi Bağdadi Tasavvufta birçok üstadın sohbetine katılmış ve onlar-
dan riyazet almıştır. Üstadlarından bazıları şunlardır:

Seri Sakati

Ma’ruf Kerhi’nin sohbetine katılmış  olan Seri Sakati Cüneyd’in dayısı ve 
üstadı idi. Bağdat’ta Tevhid dili, manevi hal ve hislerin hakikatleri konusun-
da ilk defa konuşandı. Bağdat imamı ve Şeyhi’dir.10

Cüneydi Bağdadi küçük yaştan itibaren Seri es Sakati’nin tasavvufi ma-
nevi hayatı ve ahlakını tanımış, ondan etkilenmiştir.

Seri’nin öğretim metodu Sokrat’ın metoduna benzer o da onun gibi tale-
belerine soru sorarak bir fikri buldurmak ve öğretmek ister.

Seri Sakati yazılı bir metin bırakmamış. Onunla ilgili bilgileri Cüneydi 
Bağdadinin verdiği bilgilerle mevcuttur.

Cüneyd-i Bağdadi tasavvufun sistematik yapısını çıkarmış ve kaleme al-
mıştır. Seri de Sokrat’esin diyalog metoduyla tasavvuf üzerinde konuşmuş. 

9. Ateş, Süleyman, Cüneyd-i Bağdadi Hayat, Eserleri ve Mektupları.
10. Sülemi 48
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Cüneyd’in bu sistemi bulmasına yardım etmiştir.

Haris el Muhasibi

Tasavvufin ilk sufilerinden ve hadis, kelam  alimidir. Ehli Sünnet kela-
mının kurucularından sayılan Muhasibi her şeyden önce kelamla ilgili gö-
rüşleri dikkat çekmiştir. Kitaplarında Ehl-i Sünnet akidesine karşı zararlı 
gördüğü bütün akımların bidat olduğunu ortaya koymuş, her fırsatta Mu’te-
zile, Rafizi, Mürcie ve haricileri eleştirmiştir. Kelam alimi oluşunun yanı sıra 
muhaddis ve müfessir kimliğiyle de dikkat çeken Muhasibi bunun yanı sıra 
asıl önemli yanı sufiliğidir. Ebu Süleyman ed Darani, Zünuni Mısri ve Bişr el 
Hafi gibi sufilerin etkilerini taşıyan Muhâsibi, tasavvufi düşüncesi yönüyle 
Hasan-ı Basri geleneğine bağlıdır.11

Tasavvufi hayat çizgisinde her türlü aşırı görüşten sakınmış, tasavvufu akılla 
izah etmeye çalışmıştır. Tasavvufu İslam çizgisi üzerinde yaşatmaya ve bunu 
müridlerine tavsiye ederek şathiyelerden de uzak durmalarını söylemiştir.

Muhasibinin temel tasavvufi düşüncesi amel niyet ve düşüncelerin ilahi rızaya 
uygunluğunu denetlemek anlamına gelen nefis muhasebesi oluşturmaktadır.12

Nefsin muhakemesini yapan Haris el Muhasibi nefsin değiştirilmeye-
ceğini, fıtratımızda var olduğu için öldürülemeyeceğini savunan Muhasibi 
kendinden önceki sufilerin yaptığı nefsin muhakemesinin yanlış olduğunu, 
dünyadan tamamen uzaklaşıp, fakirliği tercih etme ve nefsi öldürmeye ça-
lışma şeklindeki zahitliğin ötesine geçmiştir.

İbnu’l Keranbi

Cüneydi Bağdadi temas kurduğu mutasavvıf bilginlerinden biri de İbnu’l 
Keranbi’dir. Bağdat sufilerinden olan İbnul Keranbi’nin çalışmada ve evrad 
çekmede akranına üstün olduğu Bağdat zahidlerinin çoğunun, onun ada-
bıyla edeblendiği rivayet edilir.13

Muhammet b. Ali Kassab

Cüneyd-i Bağdadinin hocası olan Muhammed İbn Ali el Kassab hakkın-
da pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise Kassab’ın halktan 

11. Tez, Adurrezzak, Tarihi Süreçte Tasavvuf  ve Tarikatler.
12. Tez, Adurrezzak, Tarihi Süreçte Tasavvuf  ve Tarikatler.
13. Ateş, Süleyman, Cüneyd-i Bağdadi hayatı ve eserleri.
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uzak bir uzlet hayatını tercih etmesindendir.14 Cüneyd-i Bağdadi  asıl hoca-
sının Kassab olduğunu söylemektedir.

3.Bağdad Tasavvuf Okulu ve Cüneyd-i Bağdadi’nin Nazariyeleri

Abbasi Halifesi Mansur tarafından sekizinci asrın ikinci yarısında kurulan 
Bağdat kısa sürede İslam dünyasının önemli siyasi, dini ve kültürel merkezle-
rinden biri haline geldi. Şehrin kavuştuğu bu konum sebebiyle zanaat ehline, 
Şeri ilim ve tasavvuf da eklendi. Özellikle Basra ve Kufe’de zuhur eden zühd 
hareketleri Bağdat’a taşındı. Böylece tasavvufi hayati, eserleri ve fikirleriyle 
yön veren Haris el Muhasibi, Cüneyd-i Bağdadi, Ebu’ül Hüseyin en-Nurî, Hal-
lacı Mansur, Ebu Bekir eş Şibli gibi etkili mutasavvıflar burada yetişti. Bunlar 
arasından Haris el Muhasibi Bağdat Mektebi’nin kurucusu kabul edilir. Bir ta-
raftan tevhid, fenâ beka, sahv, işar, nefis muhasebesi gibi kavramlar Bağdat 
mektebinin tasavvufi anlayışının temelini oluştururken diğer taraftan nazari 
ve ameli tasavvufi sistematik hale getirilmeye başlandı.15

Tevhid Nazariyesi 

Bağdat okulunun asıl kurucusu Haris el Muhasibi’dirn. Haris el Muhasi-
bi döneminde tasavvufta bazı terim ve usuller ele alınmıştır. Tasavvufa bazı 
konular eklenmiştir. O dönemin önemli konularından biri tevhid konusudur.

Tevhid meselesi bütün kelam fırkası ve bilhassa Mu’tezile fırkası arasın-
da konuşulan başlıca bir mesele idi.

Mu’tezile Allah’ın birliğini (Tevhid) akıl yoluyla bulmaya çalıştılar. Sufiler ise: 
tevhidin akıl ile değil, his ve ilham yoluyla bulunabileceğini ileri sürmüşlerdir.16

Cüneydi Bağdadi de bu konuyu ele alarak Sufi için özel bir mana taşıyan 
tevhid tarifini yapmıştır. 

“Sufiler’e mahsus tevhid, Kıdemi Hadesten ayırmak, vatanlardan çık-
mak, sevdiklerinden kaçmak, bilinen ve bilinmeyen her şeyi terk etmek ve 
hepsinin yerini Allah’ın almasıdır.”17

“Hades’i kaldırmak ve kadem tek bırakmaktır.”18

14. Ateş, Süleyman Cüneydi Bağdadi Hayatı, eserleri ve mektupları.
15. Tez, Abdurrezzak Tasavvuf ve Tarikatler ktb.
16. Ateş, Süleyman Cüneydi Bağdadi; Hayatı, eserleri ve mektupları.
17. Risale s. 161.
18. Risale s. 161.
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Bu tarife göre Cüneydi Allah’tan başka her şeyin yok olacağını ve hadisin 
kıdemden sudur edeceğinden bahsetmiştir. Daha sonra gelen bütün sufi 
müellifler bu sözün etkisinde kalarak kendilerine göre yorumlamışlardır.

Cüneydi Bağdadi tevhidin mertebesinden de bahsetmiştir. Ona göre tev-
hid dört mertebe olarak vardır.

Birinci mertebede avamın tevhidi

İkinci mertebede ilmi zahirin hakikatine ermiş kimselerin tevhidi

Üç ve dördüncü mertebede ise ehli ma’rifetten olan havassın tevhidin.19

Cüneyd-i Bağdadi’nin yapmış olduğu bu tarif bazı mütekellimler tara-
fından da tenkit edilmiştir. Onlara göre iman herkeste birdir. Ne artar ne 
de eksilir. Fakat Cüneydi bu meseleyi mütekellimlerden ayrı bir yolla tahlil 
etmiştir. O bu meseleye psikolojik ve ahlaki açıdan bakmıştır. Onun tevhidi 
mücerred bir fikir değil, bir yaşama halidir, herkes yaşamına göre bu merte-
belerden birinde bulunur.20

Cüneyd-i Bağdadi’ye göre Avamın tevhidi ikrar, akıl ve akli delillerle daya-
nır. Kelamcıların kıyas ve burhana dayanan tevhid anlayışı da bu gruptandır.

Tevhidin ikinci mertebesi olan ise; Allah’ın vahdaniyyetini ikrar, Allah’ın 
emrini yerine getirmek yasaklarından ise kaçmaktır. Bu mertebe olan ilmi 
zahir olarak yaşamakta ve Allah’ın birliğini ispat etmektedir.

Üçüncü Mertebede olan Muvahhid bu mertebede Allah’ın huzurundaki 
varlığı bir gölge ve hayalden ibarettir. Onu sevk ve idare eden sadece Al-
lah’ın irade ve kudretidir. Tevhid deryasına dalan muvahhid hakiki birliği 
bulduğundan ve fena halinde olduğundan dolayı benliğinden sıyrılmıştır. 
Artık onda tasarruf eden ve onu yönlendiren sadece Hak’tır.21 

Yani kul kendi varlığın farkında değildir. Artık o katibin elindeki kalem 
gibi Allah’ın elinde bir aletten başka bir şey değildir. Bu havassın mertebesi 
olan dördüncü mertebe de böyledir. Cüneyd-i  tevhid nazariyesini sistemi-
nin iki nazariye’si olan fena ve Misak Nazariyesine dayanır.

19. Risale No:XIX
20. Ateş, Süleyman Cüneydi Bağdadi; Hayatı, eserleri ve mektupları
21. Tek, Abdurrezzak, Tarihi Süreçte Tasavvuf ve Tarikatler
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Fena Nazariyesi

Cüneyd-i Bağdadi fena konusundaki fikirlerini risalelerinde açıklamıştır. 
Cüneyd’e göre fena nazariyesi kulun beşeri varlığının Hakk’ın varlığında, 
iradesinin de ilahi irade içerisinde eriyip kaybolmasını ifade eder. Üç mer-
tebe şeklinde açıklamıştır.

Birinci Mertebede kul Allah’ın iradesine tamamıyla bağlanan kulun iba-
detlerdeki haz ve zevklerden fani olması, Hakk ile kendi arasına hiçbir istek 
ve amacın girmemesidir.

Üçüncü mertebede ise kul tamamen Allah’ta yok olmuştur. Bu durumda 
kul nefsinden fani, Hak’la bakidir. Hakkın tecellileriyle kendi benliğinden 
sıyrılan kulun içinde bulunduğu fena halini görmemesidir.

Fena fillahta aynı zamanda Bakabillah da vardır. İslam tasavvufunda 
fenâ, Budizmin Nirvanası gibi tamamen yok olma değil, Allah’ta var olma 
ve onda yaşamadır.22

Yani kulun fizikle varlığının mevcut olması kulun kendi iradesinin hakkın 
iradesine geçip hakk kulun “gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen 
ayağı olmuştur.23 Buradaki düşünce şuhudi ve zevki olduğu için tevhidin bu 
mertebesinin aklen anlaşılması güç olup manevi bir hazdır. 

Cüneyd’in fena hakkındaki görüşü sonraki dönemlerde yanlış yorumlanmıştır.

Cüneyd-i Bağdadi’nin tevhid ve fena anlayışını tamamlayan diğer naza-
riye misak nazariyesidir.

Misak Nazariyesi

Misak sözlük anlamı, ahid, anlaşma gibi anlamlara gelir.

Cüneydi’ye göre Misak Nazariyesi kul ile Allah arasındaki Elest Bezmin-
de yapılan ahittir.24

Cüneydi’ye göre bu aleme gelmeden önce Allah insanların ruhlarını ya-
ratmış sonra onlara, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuş onlarda 
“evet Rabbimizsin” cevabını vermişler (A’raf 7/172)25 

22. Ateş Süleyman Cüneydi Bağdadi Hayatı Eserleri ve mektupları
23. Ateş Süleyman Cüneydi Bağdadi Hayatı Eserleri ve mektupları
24. Ateş Süleyman Cüneydi Bağdadi Hayatı Eserleri ve mektupları
25. Kuseyri s. 584
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Fakat kul  fena halinde olduğu için bu olayın şuurunda değildir. Bir za-
man sonra bu aleme intikal edince kul bu ahdi unutmuştur. Cüneydi Tevhi-
din son mertebesinde “Kulun sonu evveline döner ve olmadan önce olduğu 
gibi olun.” Derken bunu anlatmıştır.

Daha sonraki sufilerin bezmi alest dedikleri misak fikri ilk defa Cüneydi Bağ-
dadi tarafından tevhidle ilişkilendirilerek belirgin bir tarzda ortaya konmuştur.

Cüneydi Bağdadi’nin İslam tasavvufundaki din anlayışının yeri budur. Cü-
neydi bu tevhidi tasavvufun merkezine koyup ve bunu eserleriyle aktarmıştır.

Fakat sonradan gelen bazı kimseler onun sözlerini anlayamamışlar ve 
yanlış tefsir etmişler, bu yüzden bazen mübalağaya ve hataya düşmüşlerdir. 
İyi anlaşılan Cüneydi tasavvuf için bir rehberdir. Onun tevhid görüşü, şimdi-
ye kadar gelen tarikatların çoğunun tevhid görüşünde yansımıştır.26

Sahv (Uyanıklık) Nazariyesi

Sahv nazariyesini açıklamadan öne bu nazariyenin çıkış nedeni olan 
Sekr (sarhoşluk) kavramını belirtmek gerekir.

Beyazıd Bestami (ö. 234/848) Sekr kavramını tasavvufa koyan kişidir.

“Sekr ilâhi cemalin temaşası ve muhabbet halinin tesiriyle sufunin vec-
de gelmesi, cezbelenmesi ve kendinden geçmesi halidir.”27 Buna tasavvufi 
sarhoşluk anlamına gelen Sekr hali denilmektedir.

Cüneydi Bağdadi bu yolun doğru olmadığını ve Allah’a ulaşamayacağını 
belirterek sahv ve temkin halini esas almıştır.

Sahv  temkin ve itidal hali üzere olmak, anlamına gelen insanın sıfatıdır. 
İnsana ait bu sıfat onunla hak arasında kalın bir perdedir.

Sahvın Sekrden daha üstün olduğu kanaatinde olan Cüneyd-i şöyle izah 
eder: “Sekr hali birtakım kusur ve yanlışların ortaya çıktığı bir alandır. Bu 
halde sâlik nefsin dizginlerini elinden kaçırır ve işler karışır.”

Kul bütün manevi hallerin mihveri ve merkezi olduğundan eğer onun bu 
hali sağlıklı olmazsa diğer hallerinden hiçbiri sağlıklı olmaz. Her şeyi olduğu 
gibi görmek sahv halinde mümkün olduğundan Hz. Peygamber, “Allah’ın 

26. Ateş Süleyman Cüneydi Hayatı eserleri ve mektupları
27. Uludağ, Süleyman Cüneydi Bağdadi 



  361 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

bana eşyayı olduğu gibi göster” diye dua etmiştir.28

Cüneydi’nin yolu coşmak, sarhoş olmak, cezbelenmek, kendin geçmek 
değil, ayık ve uyanık olmak temkin ve şuur halinde bulunmaktır. Tasavvuf 
kendini bilmektir.

Onun açtığı bu yoldan gidenlere Cüneydiyye denilmiştir.

Cüneyd-i Bağdadi kendi dönemi içerisinde birçok kez tutuklanıp yargı-
lanmıştır. Bundan dolayı uzlet hayatını çoğu zaman tercih etmiştir. Sohbet-
lerini de çoğu zaman müritleriyle gizli bir şekilde yapmıştır.

Bunun nedeni o dönemin siyasal sebeplerinden kaynaklanmaktadır. Bun-
dan ötürü eserleri çok yoktur. Onun hakkında genel bilgileri müridleri tarafın-
dan aktarılmıştır ve onlar sayesinde Cüneydi’nin tasavvuf ekolü yaygınlaşmıştır.

Talebeleri arasında Ebu Muhammed el Ceriri; bu zat Cüneydi’den sonra 
meclise o geçirilmiştir. Tasavvufun gelişimine katkısı çoktur.

Cafer Muhammed el Hudi, Şibli, Hallacı Mansur da( sohbetlerine katıl-
mış lakin görüş farklılığından dolayı Cüneydi meclisinden kovmuştur). Abu-
kar Kittani, Abu Muhammed el Murtaiş zikre değer sufilerdir. 

Eserlerinden bize ancak özlü birkaç Risalesi kalmıştır.

Cüneydi Bağdadi kendinden sonra birçok kişiyi etkilemiş hatta onun yo-
lundan gidenlere Cüneydiyye denilmiştir. 12. Asırda kurulan tarikatlar Küb-
reviye Nakşibediyye, Kadiriyye gibi tarikatler kendilerini Cüneydi’nin kolu 
olarak  saymışlardır.

SONUÇ

Cüneyd-i Bağdadi Bağdat Mektebinde tasavvufun temellerini atarak ta-
savvufun gelişimine katkı sunmuştur. Tasavvuf tarihinde kendine yer bulan 
Cüneyd-i Bağdadi o dönem içerisinde tasavvufu kendi hayatında yansıtarak 
birçok insanı etkilemiştir.

Tasavvuf o dönem içerisinde farklı gruplar tarafından farklı şekilde yo-
rumlanarak, farklı tasavvuf ekollerin çıkmasına sebebiyet vermiştir. Cü-
neyd-i Bağdadi de kendi ekolünü oluşturarak tasavvufa farklı bakış açısı 
sunmuştur. Tasavvufun şekilciliğine karşı çıkmış, tasavvufun gönül işi ol-

28. Uludağ, Süleyman Cüneydi Bağdadi 
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duğunu savunmuştur. Bu bağlamda Bağdat’ta oluşturduğu tasavvuf ekolü 
yaygınlık kazanarak tasavvufun yanlış yorumlanmasını engelleyerek tasav-
vufun İslam literatürün de yer almasını sağlamıştır. 
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Süleyman Ateş, “Cüneyd-i Bağdadi (k.s) Hayatı, eserleri ve Mektupları, İstanbul 
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“XVII. YÜZYILDA İMAM-I  RABBANİ ETRAFINDA OLUŞAN EDE-
BİYATIN (REDDİYELER VE SAVUNMALAR) DİN ANLAYIŞINDAKİ 

FARKLILAŞMAYA ETKİSİ”

ŞEYMA BİLECEN

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet

Çalışmamız tanınan isimleriyle Ahmed Serhendî veya İmam-ı Rab-
banî, Ebü’l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkī es-Sir-
hindî üzerinedir. Yaşadığı dönem  h. 971-1034 tarihler arasına rastlayan, 
Ekber Şah’ın yönetimde olduğu siyasi sebeplerden ötürü toplumsal prob-
lemlerin, inanç bozukluklarının arttığı,  yeni bir din algısının oluşturulmaya 
çalışıldığı bir ortamdır. Bütün bunların cereyan ettiği Hindistan’da, tahrif 
edilen İslam dinini korumaya gayret eden  İmam-ı Rabbanî kelam, fıkıh, 
tasavvuf alanındaki görüşleri ve kitaplarıyla tanınmıştır. Zamanının bazı 
alimleri tarafından Müceddid-i Elf-i Sâni (ikinci bin yılın yenileyicisi) olarak 
anılmıştır. Bütün bunların yanında görüşleri hakkında reddiyeler ve onu ten-
kit eden bazı fetvalarda vardır. Çalışmamızda genel hatlariyla İmam-ı Rab-
banî’nin hayatı, eğitimi, eserleri, Nakşibendiyye tarikatına etkileri üzerinde 
durulmuştur. Özelde ise tekfir kavramı, İmam-ı Rabbanî etrafında oluşan 
reddiyeler, bunların sebepleri sonuçları, dönem alimlerinin tepkileri ve bu 
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reddiyelere karşı ortaya çıkan savunmaların incelemesi yapılarak din anla-
yışındaki farklılaşmaya etkisi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İmam-ı Rabbânî, tekfir, tarikat, reddiye, tasavvuf.

GİRİŞ

XVII. yüzyılda Hindistan’ın içinde bulunduğu sosyo-kültürel zemin  Müs-
lümanların arka planda kalmasına ve ezilmesine sebep olmuştur. Temel 
kaynaklarından ve aslından uzaklaşan İslamiyet İmam-ı Rabbânî etrafında 
geniş bir halka bulmuştur. Birçok talebe yetiştiren Serhendî’nin tasavvufî 
olarak da önderlik ettiği bir yolun bulunması ona çevrilen gözlerin artma-
sına neden olmuştur. Tasavvuf ilminin zâhiri değil de bâtınî bir ilim olması 
zorluk derecesini ve anlaşılma derecesini arttırmaktadır. Diğer âlim-sufî 
kimseler gibi İmam-ı Rabbânî’de yanlış anlaşılmalara maruz kalmıştır. Dö-
neminin önde gelen hatta müceddidîliğin yakıştırıldığı biri olması hasebiyle 
eserleri ve düşünceleri çeşitli şekillerde te’vil edilmiştir. Bunun neticesinde 
de muhaliflerince reddiyeler; talebelerince ve sevenlerince de onlara karşı 
savunmalar kaleme alınmıştır. 

İMAM-I RABBÂNÎ’NİN HAYATI ve TASAVVUFÎ YÖNÜ

Hicri 14 Şevval 971’de (m. 26 Mayıs 1564)  Sirhind’de (Serhind) doğdu. 
Nakşibendiyye tarikatı mensupları arasında İmam-ı Rabbânî (ilahi bilgile-
re sahip alim) ve “müceddid-i elf-i sani” (hicri ikinci bin yılın müceddidi) 
unvanlarıyla tanınır. Ahmed-i Sirhindi öğrenimine babasının yanında başla-
mıştır. Küçük yaşta Çiştiyye ve Kadiriyye tarikatlarına intisap etti. Siyâlkût’a 
giderek Şeyh Ya’küb Keşmiri’den hadis, Kadı BehIül Bedahşani’den tefsir, 
Mevlana Kemal Keşmiri’den akli ilimler okumuştur. Öğrenimini tamamlayıp 
memleketine döndüğünde on yedi yaşında idi. Yaklaşık üç yıl sonra muhte-
melen hacası Şeyh Ya’küb’un aracılığıyla Agra’ya gidip Babürlü Hükümdar 
Ekber Şah’ın sarayına girmiştir. 

Babasının öldüğü yıl hacca gitmek üzere Sirhind’den ayrıldı. Delhi’de 
Nakşibendiyye tarikatını Hindistan’da yayan Hâce Bâki-Billah ile karşılaştı 
ve kendisine intisap etti. Bâki-Billah’ın bazı müridleriyle birlikte Sirhind’e 
döndüğünde daimi bir istiğrak haline girdi ve inzivaya çekildi. Bundan sonra 
Bâki-Billah ile mektuplaşmaya başladı (bu mektuplar onun Mektubat adıyla 
derlenen eserinin temelini oluşturur; Mektubat’ta Bâki-Billah’a yazılmış yir-
mi altı mektup bulunmaktadır).
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Nakşibendilik bu zatın tesiriyle Hindistan’da sür’atle yayılmış ve hatta 
devlet adamlarının çoğu bu sufi ekole girmişti. Bu bakımdan çekemeyenler, 
İmam-ı Rabbani’yi Sultan Nureddin Cihangir’e iftira yoluyla ispiyonlayarak 
hapse girmesine neden oldu. Cihangir onu huzuruna getirtti. İmam-ı Rab-
bani huzura girince tahiyye secdesi yapmadı. Gereken tevazuyu da göster-
medi. Sultan Cihangir öfkelenerek onu hapse attı. İmam-ı Rabbani’ni bu 
hadiseye şöyle cevap verdi: “Bu sadece ruhsattır. Azimet ise, Allah’tan baş-
kasına secde etmemektir”. Neticede üç yıla yakın hapiste kaldı. Daha son-
ra hapisten çıkarılarak askeri bir karargahta yaşamaya mecbur bırakıldı. 1       

8 Safer 1034’te (m. 20 Kasım 1624) vefat eden Ahmed-i Sirhindi Sir-
hind’de defnedildi. Ardında bıraktığı sayısız halife, daha kendisi hayatta iken 
görüşlerini ve Nakşibendilik’in, adını onun hicri ikinci bin yılın müceddidi 
olma iddiasından alan Müceddidiyye kolunu yayma konusunda başarılı oldu. 
Sirhindi’nin Nakşibendiyye tarikatına intisap etmesi kendisinin de ifade ettiği 
gibi bütün ruhi terakkisinin temelini oluşturmuştur. Birçok mektubunda çe-
şitli vesilelerle bu tarikatın üst ün yanları olarak gördüğü hususları saymıştır. 
Bunların belki de en önemlisi Nakşibendiyye’nin bidayetinin nihayeti içerme-
sidir (indiracü’n-nihaye fi’l-bidaye). Bu Nakşibendi terimini sonunda cezbeye 
götüren bir sülûk yerine cezbenin sülûkten önce gelmesi şeklinde anlamıştır. 

Hz. Ebu Bekir, Sirhindi’ye göre peygamberden sonra en mükemmel in-
sandır; onun tarafından temsil edilen sıddikıyyet makamı en yüksek velayet 
makamıdır ve bundan dolayı en yüksek makam olan nübüvvet makamı ile 
derinden bağlantılıdır. Çünkü peygambere vahiy yoluyla gelen her şey sıd-
dıka ilham yoluyla gelir. Ancak vahiy melek yoluyla getirildiği için hatadan 
uzaktır halbuki ilham zannidir; onun mekanı olan kalp hata ve fesada mü-
sait olan akıl ve nefisle bağlantılıdır.2 

Başlangıçta Sirhindi vahdet-i vücud veya tevhid-i vücud(onun mektupla-
rında bazan kısaca tevhid olarak geçer) anlayışına tam manasıyla bağlıydı. 
Sirhindi bunu önce babasından öğrenmiş, Baki- Billah’in yanında gördüğü 
seyrü süluk sırasında Nakşibendi geleneği tarafından da kabul edilen bu 
tasavvuf anlayışını iyice sindirmişti.  İmam-ı Rabbânî adıyla tanınan bu zat, 
bağlı olduğu Nakşîliğin pratik ilkeleriyle uğraşmak ve tanınmak yerine teori-

1. Ethem Cebecioğlu, “İmam-ı Rabbani ve Mektubatı,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi, cilt: XXXV (1996), s. 201.
2. Hamid Algar, “İmam-ı Rabbânî”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 22, ss. 195-196.
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leriyle meşhur olmuş, İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücud nazariyesine mukabil 
vahdet-i şuhûd nazariyesini getirmiştir.3

İmam-ı Rabbânî vahdet-i şuhûd doktrinini şu esaslara dayandırmıştır: 
Vücud, zata zâid bir sıfattır, sıfatlar zatın aynı olmadığı gibi alemde sıfatların 
aynı değildir.4 Varlık ve yokluk (adem) zıtlıklarına bağlı olarak Allah ile âle-
min varlıkları birbirinden ayrıdır. Tevhide dayanan vahdet-i vücud değil, kul-
luk makamına dayanan vahdet-i şuhûd tasavvufi tecrübenin en üst noktası-
dır. İmam-i Rabbânî’nin ortaya koyduğu vahdet-i şuhûdun esas prensipleri 
ile vahdet-i vücudun prensipleri arasında fark olup olmadığı tartışılabilir.    

EKBER ŞAH DÖNEMİ

Ekber Şah Moğol soyundan gelen Babürlülerden bir kişidir. Yahudilik, 
Hırıstiyanlık, Hinduizm, Budizm, Mecusilik gibi dinlerin hepsinden bir şey-
ler alıp yeni bir din ortaya koyma çabası içindedir. Ekber Şah, kaynakların 
ifadesine göre, kuvvetli bir eğitim- öğretim görmemiş bir yönetici idi. Onun 
bu eksikliği, ülke içerisinde, birtakım siyasi, akidevi, kültürel yaralanmala-
ra sebep olmuştu. Etrafında hakkı söylemeyen alimlerin bulunuşu, Ekber 
Şah’ı ehil olmadığı konularda cür’etkar yapmıştı. Yahudilik, Hırıstiyanlık, 
Hinduizm, Budizm, Mecusilik gibi dinlerin hepsinden bir şeyler alıp yeni bir 
din ortaya koyma çabası içindedir. “Din-i İlahi” diye eklektik karakterli yeni 
bir dinin oluşumuna yol açtı. Ekber Şah bu dinin baş rahibi olup kurucu 
pozisyonundaki beyin ekibi, Molla Mübarek ve oğlu Ebu’l-Fazl’dan teşekkül 
etmişti. Bu, İslam dininin yerini alması maksadıyla kurulmuş bir din hüviye-
tinde görülmektedir. Bu, yeni Hindistan’da heterojen yapı arzeden dini olu-
şumları bir noktada toplayabilme amacıyla düşünülmüş bir hareket olarak 
da değerlendirilebilir.5 1582’de Ekber Şah, bütün eyalet valilerinin önünde 
Din-i İlâhî’yi kurduğunu resmen ilan etmiştir.6 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in nübüvvetinin üzerinden bin 
yıl kadar geçmesi dolayısıyla hâşâ peygamberliğinin bittiği ve filozofların fi-
kirlerinin daha uygulanabilir olduğu şeklinde bir görüş ortaya atmaktadır; 

3. Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar (Ankara: Akçağ Yayınları, 2015) s. 298.
4. Ümmügülsüm Görer, “İmam-ı Rabbânî’de Şeriat-Tarikat Dengesi”, İslam Medeniye-
tinin Yapı Taşları II. Öğrenci Sempozyumu (Ankara: TDV Yayınları, 2013), ss.113-134.
5. Ethem Cebecioğlu, “İmam-ı Rabbani ve Mektubatı,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Dergisi, cilt: XXXV (1996), s. 201
6. Enver Konukçu, “Ekber Şah”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), c. X, s. 543
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domuz etini helal saymakta, inekleri ise başka din mensuplarına saygı do-
layısıyla kesmemek gerektiği şeklinde herkesin gönlünü etmeye çalışmak-
tadır. İmam-ı Rabbânî daha genç yaşlarında iken tüm bunlara karşı çıkmış 
ve eserler yazmıştır. İsbatü’n-Nübüvve isimli eseri bu manada yazılmış bir 
eserdir. Yine Şiî âlimlerinden Rüstemdârî diye bir zat Hz. Ebû Bekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Âişe gibi bazı sahabeleri eleştiren bir eser yazar. 
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri bunu da reddetmek için Redd-i Revâfız, Te’yîd-i 
Ehli’s-sünne adında bir eser yazmıştır. Yani İslam dinini tahrif etmek iste-
yenlerle mücadele içinde olan İmam-ı Rabbâni genç yaşta inancı uğrunda 
ilmiyle ve fiiliyle azami gayret göstermiştir.7

O dönemin genel manzarası Müslümanların lehine değildi. İmam-ı Rab-
bani bir mektubunda bu hususu dile getirirken şu tesbitIeri yapıyordu: “Gayr-
i müslim hindliler, camileri yıkmaktan ve yerlerine puthaneler yapmaktan 
çekinmiyorlar. Örneğin Kurukşatra’da bir mescid, birde türbe vardı. Bunları 
yıkıp yerine puthane yaptılar. Müslümanlar Islami emirleri yerine getirmede 
güçsüz iken, gayr-i müslimler ibadetlerini açıktan yaparlar. Hindular Ekadaşi 
günlerinde oruç tutarlar. Bu günler zarfında, müslümanların mahallelerinde 
yiyecek yapıldığını, yemek yapıldığını görmek mümkün değildir. Halbuki hin-
dular, müslümanların Ramazan ayında, rahatça yiyecek pişirir ve satarlar. 
Müslümanlar zayıf olduğu için bunlara kimse karışamaz. Ne yazık ki, ülkenin 
yöneticisi bizden birisi olduğu halde, biz böylesi bir zillet içindeyiz.”8

Mevdudi, Ekber Şah devrindeki dini, siyasi, sosyal ve kültürel bozukluk-
ları değerlendirirken  maddeler halinde bazı tesbitler yapmıştır. Onlardan 
bazıları şu şekildedir:

İşçi, fuhuş ve israf iyice yaygın hale geldi.

Yöneticilerin zulmü iyice artmaya başladı.

Paraların üzerine Din-i İlahi’nin zorunluluğuna dair ifadeler basıldı.

Yeni dinin kelime-i tevhidi şöyleydi: La ilahe illaIlah, Ekber (Şah) halifetullah.

Saray ve çevresinde sürekli olarak, ısrarla “Harvan” ayini icra edildi.

Hindiluktaki reenkarnasyon (tenasüh, ruh göçü) inancı, insanlar arasın-
da gittikçe yaygınlaştı.

7. Vahit Göktaş, Visale Yolculuk (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2014), ss. 20-21  
8. İmam-ı Rabbani, Mektubat, mektup no: 92
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Erkeklerin ipek kullanması, altın takması caiz telakki edilir oldu.

İslami ilimlerle uğraşanlar hor görülür oldu.

Dindar müslümanlar, eziyet ve hicrete maruz bırakıldılar.9

HİNDİSTAN MÜSLÜMANLARININ SOSYAL, SİYASÎ VE DİNÎ DURUMU

Müslümanlar açısından XVII. yüzyıldan sonrası siyasî, askeri, ekonomik 
ve toplumsal alanda büyük buhran ve çöküş dönemine giriş olmuştur. İslam 
dünyası hemen her konuda Batı’nın gerisine düşmüştür. İktisadi, bilimsel 
alanda başarılar elde eden Batı, misyonerlik ve sömürgecilik faaliyetleriyle 
de amaçlarını elde etmeye çalışıyordu. Kendi başarılarını daimi kılmak için 
Müslümanlar üzerinde yeni planlar devreye sokuyorlardı. Bu bağlamda Müs-
lümanları dilleri, dinleri ve kültürlerinden uzaklaştırmak için bütün imkanla-
rını seferber ediyorlardı. İşgal ettikleri İslam ülkelerinde hürriyet ve özgürlük 
adı altında farklı dinî ve etnik unsurları da birbirine karşı kışkırtıyordu.10 

Siyasi ve iktisadi gerilimlerin en çok yaşandığı bölgelerden biri olan Hin-
distan’ın birçok etnik unsuru ve dini bir arada barındırması en büyük etken-
lerdendir. Hindistan’daki İngiliz hakimiyeti bölgedeki ıslah çabalarını zamanla 
siyasi bir zemine taşıdı. Özellikle Batı’da gelişen milliyetçilik fikirlerini de böl-
geye taşıdı. İngiliz sömürüsüne karşı 1857 yılında Müslümanlar tarafından 
başlatılan ve Sipahi Ayaklanması olarak bilinen büyük isyanın başarısızlıkla 
sonuçlanması bölgedeki kaos ve ve kriz ortamını daha da derinleştirmiştir.11     

Hristiyan misyonerler, Müslümanların içine düştükleri bu bunalım döne-
mini fırsat bilerek onlar üzerindeki faaliyetlerini arttırdılar. Açtıklarını eğitim 
kurumları ve propaganda merkezleriyle Müslümanlar arasında şüphe ve 
fitne tohumlarını ekmeye devam ettiler. İngilizler, sömürü düzenlerini kalıcı 
hale getirmek için Hindistan’daki Müslümanlar ile Hinduları birbirine düş-
man hale getirmeye çalışıyor, birbirleri aleyhine her iki tarafı kışkırtıyorlardı. 
Bu bağlamda İslam’ın kurban ibadetini ayrışmanın bir gerekçesi olarak kul-
lanmaları önemli bir örnektir.12            

9. Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, ss. 95-102.
10. Sönmez Kutlu, İslam Düşünceleri Ekolleri Tarihi (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayı-
mevi, 2007), s. 237.
11. Ömer Faruk Teber, “Mehdilik İnancı Temelinde Oluşan Geç Dönem Mezhepler”, İs-
lam Mezhepleri Tarihi (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013), ss.194-195.
12. Halil İbrahim Bulut, Dünden Bugüne Siyasi-İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi (Ankara: 
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Pek çok dinin bir arada yaşadığı bir bölge olan Hindistan’a İslam’ın gir-
mesiyle o dinleri etkilemiştir. Etkilenme ve değişme tek taraflı olmamış ve 
Müslümanlar da onlardan etkilenmiştir. Zaman geçtikçe bu değişimlerden 
ortak paydalar elde edilmeye başlanmıştır. Nitekim XVI. yüzyıldan itibaren 
İslam ile Hintliler arasında uzlaşmaya gidilmiş ve Ekber Şah’ın önderliğinde 
Din-i İlahi adı altında yeni bir din oluşturulmaya çalışılmıştır. Bütün bunların 
hep beraber yaşandığı bir dönemde tasavvufi temellerle ve ifadelerle in-
sanlara İslam’ı anlatmaya çalışan İmam-ı Rabbânî yanlış anlaşılmalara ve 
eleştirilere de maruz kalmıştır.  

İMAM-I RABBÂNÎ’YE REDDİYELER Ve SAVUNMALAR

Sözlük manası olarak birinin İslam’dan çıkıp küfre girdiğini söyleme, bir 
Müslüman’ı yaptığı bir iş, davranış veya düşüncesinden dolayı kafirlikle it-
ham etme gibi manalara gelen tekfir eylemini İslam rastgele yapılmaması 
için yasaklamıştır. Kişi kafirlik ithamında bulunduğu kimse hakkında isa-
betli bir şey söylememişse söyleyen kişiye döner.13 Bilhassa hadis-i şerifler-
de çokça üzerinde durulan bu mevzuu sosyal-psikolojik  açıdan önem arz 
etmektedir. Ehl-i kıblenin tekfirindeki hassasiyeti Hz. Peygamber şöyle dile 
getirmiştir: “İslam garip başladı ve garip devam edecek ne mutlu gariplere!” 
Ashap “Ya Rasullallah garipler kimlerdir?” diye sorunca Hz. Peygamber: “İn-
sanlar fesada uğradığında ıslah edenler ve Ehl-i kıbleyi tekfir etmeyenler.” 
buyurdu.14 Hadis ile hükmü sabit olan ve kolayca insanoğlunun bu hataya 
düştüğü tekfir eylemine İmam-ı Rabbânî döneminin şartları ve tasavvufi dü-

şüncelerinden ötürü maruz kalmıştır. 

İbrahim el-Kürdî el-Kûrânî Örneği

XVII. Yüzyıl’da Kuzey Irak’ta doğup Medine’de ikamet etmiş, pek çok ilim
dalında kendini ispatlamış İbnü’lArabî taraftarı bir sûfî-âlim olan İbrahim el-
Kürdî el-Kûrânî, yaşadığı dönemde Hicaz bölgesinde Kâbe’nin hakîkati ile Hz. 
Peygamberin hakîkati konusunda ateşli tartışmalar yapılmıştır. İddiaya göre 
İmam-ı Rabbânî Kâbe’nin hakîkatinin Hakîkat-i Muhammediyye’den daha 
üstün olduğunu ileri sürmektedir. Buna bazı âlim ve idareciler şiddetle karşı 
çıkmış ve böyle düşünen kişileri Mekke şerifi Said Bereket’in emriyle bir fetva 

Ankara Okulu Yayınları, 2015), s. 513.
13. Ahmet Nedim Serinsu, “Tekfir”, Dini Terimler Sözlüğü (Ankara: MEB Yayınları, 2009), s.359.
14. Beyhaki, Ebu Bekr Ahmed b. Huseyn, ez- Zühdü’l-Kebir, I. 213.



370  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

yayımlayarak tenkit hatta tekfir etmişlerdir. İbrahim Kûrânî ise yazdığı müstakil 
bir risale ile İmam-ı Rabbânî’nin bu görüşünü reddetmiş ve Hz. Peygamber’in 
şahsında insanın Kâbe’den daha üstün bir varlık olduğuna hükmetmiştir. An-
cak aykırı görüşte olan Müslümanların tekfir edilmesini de doğru bulmamış, 
‘Ehl-i kıble tekfir edilemez’ diyerek hazırlanan fetvaya imza atmamıştır. 15    

“Bize göre Kâbe’nin hakîkati Hakîkat-i Muhammediyye’den asla üstün 
olamaz. Kâbe’nin hakîkati Hakîkat-i Ahmediyye içinde mütalaa olunmakta-
dır. Ahmediyye, Hakîkat-i Muhammediyye’nin sadece bir cüz’üdür. Burada 
kapsamlı olan Hakîkat-i Muhammediyye’dir. Hakîkat-i Muhammediyye varlık 
mertebeleri sürecinde sadece‚lâ taayyün‛ mertebesinin altında, diğer tüm 
taayyünatların üstündedir. Buna karşın Kâbe’nin hakîkatinin üstünde başka 
taayyünatlar da vardır.“Kâbe’nin hakîkati Hakîkat-i Muhammediyye’den üs-
tündür.” görüşünü ileri süren İmam-ı Râbbânî bu sözünü aslında Mebde’ ve 
Meâd isimli eserinde nakzetmiştir. Ona göre şekilden ibaret Kâbe eşyanın 
şeklinin secdesine mahal teşkil ederken, bizim hakîkatimiz eşyanın hakîkati 
için secdegâhtır. Bu ise bir çelişkidir. ” Bu durumda Kûrânî, Kâbe’nin ister 
hakîkati, ister şekli olsun her hal ve şartta Hakîkat-i Muhammediyye’den, bir 
diğer ifadeyle insandan daha faziletli ve daha üstün olmadığına inanır.

Abdullah Hivişâgi Örneği

Abdullah Hivişâgi adlı dönemin alimi Me’aricü’l-vilaye adlı eserinde, Sir-
hindi’nin “müceddid-i elf-i sani”lik hakkındaki iddialarına karşı yazılan reddi-
yelerle çağdaşı Hindistanlı alimlerin onu şiddetle tenkit eden bazı fetvalarını 
aktarmıştır. Bunlardan birinde: “Bu mektup İslam padişahının hükmü gere-
ğince ve Şeyhü’l-İslam’ın  mührüyle Orena Bad (Türkçe: Ören Âbâd)  şehrinin 
kadısına gönderiliyor. H. 1090 senesinin Şevval ayının 27. gününde şeriatın 
koruyucusu fukaha makamından Kadı Hidâyetullâh’ın dikkatinedir. Yüce ma-
kamdan ulaştığı şekliyle Ahmed Serhendî’nin Mektubât’ının bazı yerleri Ehl-i 
sünnet akidesine açıkça muhaliftir. Orena Bad’da bulunan talebeleri onun 
propagandasını ve bu zikrettiğimiz bâtıl itikadın tedrisatını yapıyorlar. Bu yüce 
makamdan bir hüküm ulaştı ki; Orena Bad’da bulunan, Ahmed Serhendî’nin 
fikirlerinin eğitimini alan ve propagandasını yapan talebelerinin bundan men 
edilmeleri gerekiyor.  Eğer bir kişi bu mezkur akide ile biliniyorsa onun şer’i 
ceza ile cezalandırılması gerekiyor. Bu ferman gereğince bu hükme itaat edil-

15. Ömer Yılmaz, İnsan mı Yoksa Kâbe mi Üstün? Sufi-Âlim: İbrahim el-Kürdî el-Kûrânî 
Örneği, Dicle Üniversitesi İFD, XVI:2 (2014), ss. 11-26.
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mesi ve uygulanması gerekiyor.” ifadesi yer almaktadır. 16 

Muhammed b. Abdürresül el-Berzencî Örneği

1093’te (m. 1682), devam edegelen ihtilafın bir neticesi olarak Sirhin-
di’nin muhalifleri Haremeyn ulemasından onun düşünceleriyle alakalı otuz 
iki hususta fetva istediler. Muhammed b. Abdürresül el-Berzenci, onların bu 
isteğine cevap olarak kaleme aldığı Kadhu’z-Zend adlı risalede Sirhindi’nin 
Kabe’nin hakikatinin hakikat-i Muhammedi’den üstün olduğu hakkındaki na-
zariyesini şiddetle reddetmiş ve onun “müceddid-i elf-i sani” kavramını , haş-
rin hicretten 1400 sene sonra gerçekleşeceğine dair yerleşmiş Ehl-i sünnet 
inancına aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Bu eserin başına bir şey gelmeden 
bu güne kadar saklanmasının en önemli sebebi Sultan III. Selim Han’ın özel 
koleksiyonunda olmasıdır. Bilinen iki nüshadan biri Süleymaniye Kütüphane-
si’nde diğeri de Haydarabâd-Dekken Asafiye Kütüphanesi’ndedir.17 

Dönemin Mekke Emiri Şerif Said Berekat, Berzenci’nin kitabını bütün Ha-
remeyn ulemasının Sirhindi’yi kafir saydığı mealindeki bir mektupla beraber 
Hindistan’a göndermiştir. Buna karşılık Muhammed Bek el-Uzbeki ve Hasan 
b. Muhammed Murad et-Tünisi Kadhu’z-zend’e birer reddiye yazmışlardır.  Bu 
esere Ali b. Abdülahad es-Serhendi es –Sikenderpûrî tarafından da el-Kelâ-
mü’l-müncî (Delhi 1312) adıyla bir reddiye yazılmıştır.18 Bununla beraber Si-
kenderpuri ikisi Farsça biri Arapça üç kitap yazarak Sirhindi’yi savunmuştur. 
Sirhindi’nin halifelerinden Şeyh Adem Benûrî’nin üstadının görüşlerini müda-
faa için yazdığı üç eser henüz basılmamıştır. Yaklaşık yüz yıl sonra kendisini 
XVIII. yüzyılın müceddidi olarak gören Şah Veliyyullah ed-Dihlevi, Şevahidü’t 
-tecdid başlıklı eserinde Sirhindi’nin Xl. (XVII.) yüzyılın müceddidi olduğu konu-
sundaki iddiasında neden haklı olduğuna dair on bir sebep sıralamış ancak 
onun binyılın müceddidi olması konusuna girmemiştir. Sirhindi’nin görüşleri 
etrafındaki tartışmalar XIX . yüzyılda ortadan kalkmış gibi görünmektedir.19    

Çalışmamızın büyük bir kısmını oluşturan ve müstakil olarak elimizde 
bulunan El- Berzencî’nin Kadhu’z-zend adlı eserinde İmam-ı Rabbânî’yi 

16. Kûrânî, Şerhu kelimeti’l-vâzıha ale’l-makâlâti’l- fâziha, Süleymaniye Ktp. Şehit Ali 
Paşa No: 2722/17, vr. 347-356.
17. Yohanan Friedmann, Skaykh Ahmad Sirhindî (Montreal: 1966), s. 189-19.0
18. Mehmet Emin Koç, Serhendli Rabbânî’nin Delâletini Red (İstanbul: İcmal Yayınları, 
2016) s.102.
19. Cengiz Kallek, “Berzencî”, DİA (Ankara: TDV Yayınları) c. II, s.  526.
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hangi konularda eleştirdiğine kısaca değinelim: 

Sirhindî’nin Kâbe’nin Resûlullah’tan üstün olduğu iddiası

Sirhindî’nin Kâbe’nin ssureti ve hakikatine dair bâtıl sayılan fikirleri

Sirhindî’ye atfedilen müceddidlik ile ilgili düşünceler

Sirhindî’nin müceddidliğini reddedenleri tekfir etmesi

Sirhindî’nin Peygamber’in, ümmetiyle Allah arasında perde olduğu iddiası

Sirhindî’nin Kur’an’ı eksik gördüğü iddiası

Sirhindî’nin Hz. Muhammed’in nübüvvetine ortaklık ve üstünlüğü iddiası

Sirhindî’nin Velayet-i Muhammediyye’nin bin sene sonra tamamlandığı iddiası

Sirhindî’nin risaletin hazinedarı yahut ümmetin bekçisi olma iddiası

Sirhindî’nin Fransiz Frenk’ı bile bir mü’minden daha faziletli sayması 

Sirhindî’nin Evliya-ı Kiram’ı aşağılaması 20                                                     
El-Berzencî diğer bir eseri olan en-Nâşiretü’n-nâcire bi’r-reddi ‘ale’l-fırka-

ti’l-fâcire’de Serhendî’nin talebesi olan Muhammed Bîk hakkında ilimden, 
tasavvuf ıstılahından, Arapça ve Farsça’dan da  yoksun olduğunu ifade et-
mektedir. Fakat buna rağmen büyük bir davanın iddiasında bulunduğunu, 
taassupla İmam-ı Rabbânî’ye bağlı olduğunu onu neredeyse peygamber 
ilan edeceğini de eklemektedir. Kadhu’z-zend eserinde anlatmaya çalıştı-
ğı, Hint ulemasının Serhendî’nin mektuplarının hepsini küfür saymaları ve 
Hint melikinin bunları yasaklamasını bu eserinde de açıkça vurgulamıştır. 

SONUÇ

Çalışmamızda genel hatlarıyla İmam-ı Rabbânî’nin hayatı ve tasavvufî 
görüşlerine değindikten sonra kendisine yazılan reddiyelerin sebeplerini 
tespit etmek için o günün sosyal-kültürel, siyasi-iktisadi, dinî durumunu ele 
aldık. Çok karmaşık ve heterojen bir zeminde vuku bulan düşünce hayatı 
Serhendî’nin etrafında oluşan reddiyeler ve savunmalarla ilgili edebiyatı 
meydana getirmiştir. Tasavvuf ilminin kâl değil hâl diliyle anlaşılır olması do-
layısıyla İmam-ı Rabbânî’nin kimi zaman şatâhat sayılabilecek sözleri akılcı 
yaklaşan kimselerce anlaşılamamış olması ihtimali yüksektir. İnsanoğlu-

20. Hamid Algar, “İmam-ı Rabbânî”, DİA (Ankara: TDV Yayınları), c. 22, s. 198.
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nun zaman-mekan-fıtrat bağlamında gösterdiği din anlayışındaki farklılaş-
madaki rolü malumunuzdur. Yine insan bizim çalışmamızda da bu rolünü 
devam ettirerek yazdıkları reddiyelerle halkın gözünde İmam-ı Rabbânî’nin 
oluşturduğu din algısını değiştirmişlerdir veya talebelerinde gördüğümüz 
gibi kuvvetlendirmiştir. Ayrıca reddiyelerin inanan ve güvenen bir kitlenin 
aklını karıştırdığını da ilave edebiliriz. Karşılıklı oluşan bu edebiyat bir atış-
ma ve ilmi açıdan da kaos ortamı yaratmıştır. Elbette bir zenginlik olduğunu 
ve herkesin eleştirilecek bir tarafı olduğunu da eklemeliyiz.   

Reddiyelerden bilhassa bir kitap halinde olan Berzencî’nin Kadhu’z-
zend’i müstakil olarak çalışılmalıdır. Bahsettiğimiz diğer Hivişâvî, Kûrânî 
adlı âlimlerimizin de mektupları konu bazında da incelenmeli ve yorumlan-
malıdır. Burada sadece eleştirilen noktalarını zikretmekle yetindik. 

İmam-ı Rabbânî’nin Hindistan bölgesiyle başlayan ve sonrasında yayı-
lan nüfuzu yadsınamaz bir gerçektir. Hale günümüzde bozulmamış haliyle 
çeşitli dillerde okutulan bilhassa Mektûbat adlı eseri bir çok kişiye rehber 
olmaktadır. Üzerine şerhler yapılmaktadır. Ekber Şah gibi bir kimseye karşı 
koyarak İslamiyet’i savunması noktasındaki hakkı yenmemelidir.

** Abdullah Hivişâgi Örneği’nin Me’aricü’l-vilaye isimli eserinden alıntı
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** el-Berzencî’nin Kadhu’z-zend ve en-Nâşiretü’n-nâcire isimli eserle-
rinden nüshalar. 
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Esra KÖŞELİ: 

Değerli sunumlarından dolayı Sayın BİLECEN’e teşekkür ediyoruz. Şim-
di de müzakere kısmına geçiyoruz. İlk müzakerecimiz Mustafa Salih EDİS. 
Kendisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel 
İslam Bilimler / Tasavvuf ABD Yüksek Lisans Öğrencisi. Müzakerelerini yap-
mak üzere kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyrun Sayın EDİS, süreniz 
12 dakikadır. 



MUSTAFA SALİH EDİS

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam 
Bilimler / Tasavvuf ABD Yüksek Lisans Öğrencisi)

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Saygıdeğer hocalarım, değerli arkadaş-
lar, kıymetli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sayın Prof. Dr. Eyüp Baş 
hocamıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bizi böylesi bir heyecana müşterek 
kıldıkları için, arkadaşlarımızın tebliğlerini değerlendirme imkânı sundukları 
için, bize ilk akademik adımlarımız da güvendikleri ve güven sağladıkları için 
müteşekkiriz. İnşallah elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışacağız. 
Değerlendirme de izleyeceğimiz metot; tebliğin kısa özeti, kelimelerin kulla-
nımı, cümlelerin kullanımı, izlenilen usul ve değerlendirme olacaktır. Böyle-
likle sistematik bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacağız. Ayrıca daha çok 
teknik anlamda duracağız çünkü lisans öğrencilerinin birçok dersi arasın-
da kaynak kullanımının sınırlı olacağının, alanla ilgili okuma fırsatınız nakıs 
olacağının farkındayız. Onları düşünerek bir müzakere planlıyoruz.

Tarihi öncelik usulünü izleyerek Muhammed Kılıç’ın “Tasavvufi din anlayışının 
oluşumunda İbnü’l-Arabî’nin etkisi: namaz örneği” konulu tebliğ ile başlayalım. 
Şüphesiz İbnü’l-Arabî’nin (ö.638/1240) etkisi sadece tasavvuf nazariyesinde değil 
farklı branş ve algılara da tesir edebilecek niteliktedir. Eserlerinden faydalanılarak teo-
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lojinin yanında mimarı etkiler dahi oluşturulmuştur. Kılıç, tebliğini namaz örneği olarak 
sınırlandırmış ve namazın rukunlarına verilen batını yorumları aktarmıştır. İslam dini-
nin iki ana kaynağı olan Kur’an ve sünnet bilgi skalasında pergel misali ele alınacak 
olursa, İbnü’l-Arabî’nin bu şer’i hükümler dairesinin dışına taşmamaya dikkat ettiği 
görülmektedir. Ayrıca ahkâmların zahiri ve batını ilişkisi içerisinde değerlendirmesi Kı-
lıç’ın da belirttiği gibi “şeriatı zahire, hakikati batına has görmez, şeriatın zahirinden ve 
batınından bahseder.” Genel anlamda ise İbnü’l-Arabî de kesretten vahdete olan seyr-i 
tahkik etmekteyiz. Namazdaki kıyam, rüku, secde, tahiyyat ve selamlamayı münacat 
olarak adlandırdığı namazda ki manevi diyalogun tercümesini bizlere aktarmıştır. Ya-
zılan konu oldukça dikkat çekici olup, konunun anlaşılmasında başarılı ifadeler yer 
almaktadır. Tebrik etmek istiyorum. Kelimesel anlamda iki yeri vurgulamak istiyorum; 
zaman ve şahıs ekleridir. Zaman ekleri kullanımlarında geçmiş, şimdiki, geniş ve ge-
lecek zaman eklerinden birinin tercih edilmesi özellikle akademik yazılarda “duyulan 
geçmiş zamanın hikâyesi” kullanılması tercih edilmektedir. İkincisi; özellikle akademik 
metinlerde birinci tekil ya da çoğul şahıs eklerinden ziyade üçüncü tekil şahıs kullanımı 
tercih edilmektedir. Cümlesel anlamda ise; sonuç cümlesinin sebebin öncesinde gel-
mesi sebep-sonuç ilişkisini ifade ederken konu bütünlüğünü bozmaktadır. Anlaşılması 
ve konu bütünlüğünü kaçırmamak adına dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi-
dir. Atıfların olması çok güzel ve anlaşılır şekilde ancak dipnot küçük bir ayrıntı dahi olsa 
verilmelidir. Kur’an-ı Kerim’den atıflar bir ilahiyatçı için kolay anlaşılabilir ancak dipnot 
verilmesi gerek ayet numarası gerek sure adı için önem arz etmektedir. Diğer bir hu-
sus ise fikirleri verilen kişinin o kişiyi, o fikre iten; hayatı, etkisi, sosyal yapı ve gelenek-
leri göz ardı edilmemeli, İbnü’l-Arabî’yi en azından kısaca sunmak dinleyici açısından 
fikri yapının temellerini atmaya yardımcı olacaktır. Metin genel anlamda maksadına 
ulaşan bir metin olup, ikinci sınıf lisans öğrencisinin üstünde bir yazı olduğunu itiraf et-
meliyiz. Böylesi bir sempozyumda büyük gayret sarf ettiği aşikârdır. Emeğinin en bariz 
açıklamasını şu şekilde yapabiliriz; İbnü’l-Arabî’nin eserini entelektüel birikime sahip 
bir lisansüstü öğrencinin dahi anlaması için birden fazla okuduğuna şahitlik etmekte-
yiz. Kılıç’ı sunmuş olduğu bu güzel tebliğ için tekrar tebrik ederim. 

İkinci tebliğ; Perihan Aktoprak’ın “Hacı Bektaşı Veli’nin Anadolu’da Oluşturduğu Din 
Farklılaşması ve Günümüzdeki Etkileri” üzerinedir. Hacı Bektaşı Velî  (ö. 669/1271[?]) 
Bektaşiyye’nin kurucusu değildir ancak pîridir. Etki alanı bulunduğu lokasyonun dışına 
taşmış aynı zamanda sosyal ve politik bir kargaşa’ya karşı ilmi anlamda direnç gös-
termiştir. Türkiye’de Tarikatlar kitabında, Ahmet Yaşar Ocak hocanın Bektaşiyye bölü-
münde de belirttiği gibi “Bu kültün Dede Garkın ve Baba İlyas gibi XIII.yy’ın en etkili iki 
karizmatik simasını gölgede bırakarak nasıl oluştuğunun, nasıl geliştiğinin izahı henüz 
yapılmış değildir” diyerek bu konuda ki tezlerin multi-disiplener şekilde değerlendirilme-
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si gerektiğini anlamaktayız. Konu genel itibari ile geniş bir yelpazeye sahip olup sınır-
landırılmasının önemini vurgulamak istiyorum. Hayatı ve eserlerine tebliğ yazısında yer 
veren Aktoprak, süreyi düşünerek verimli kullanmak için ustaca bir pozisyon almıştır. 
Hacı Bektaşı Velî’nin ilişkilerini göstermek adına etkilendikleri şahsiyetlerden örnekler 
göstererek, etkinin oluşum haritasını sergilemiştir. Günümüzde ise farklı kollara ve algı-
lara ayrılan bu düşünce yapısı, orijininde Şiilik’ten söz etmemektedir. Düşünce dünyası 
ayrıştırmaktan ziyade birleştirmeyi, bozmaktan ziyade düzeltmeyi temel almaktadır. 
Kendi ifadesine de yer verecek olursak “bir olalım, iri olalım diri olalım” mottosu ama-
cını göstermeye yetecektir. Yazılan konunun önemine binaen ele alışı da bir o kadar 
zor olacaktır. Ancak Aktoprak, bu konuda oldukça detaylı incelmiş, Hacı Bektaşı Velî’nin 
kendi ifadelerine sıkça başvurarak bu zorluğun üstesinden gelebilmek adına gayretle-
rini göstermiştir. İfadeleri incelemeye başlayacak olursak; zaman eki kullanımında “du-
yulan geçmiş zamanın hikâyesi” kullanılması akademik yazılar için önem arz etmekte-
dir. Verilen isimlerin çağı belirlenmiş ancak vefat tarihlerinin ilk kullanılan ismin yanına 
verilmesi usulen daha uygun olacaktır. Atıflar konusunda dipnottan sakınılmaması 
gerektiği, her ne kadar ismen belirtilmiş olsa da, okuyucu açısından dipnotları göz ardı 
etmemek gerektiğini düşünmekteyim. Genel anlamda çok güzel, özellikle alt başlıklar 
halinde belirtilmesi okumayı ve geçişleri kolaylaştırmaktadır. Bu konuda tebrik ederim. 
Okuyucu ve dinleyici için önem arz eden diğer bir husus en az yazı kadar başlık olmalıdır. 
Konunun bütününü görebilmek adına bir tabela görevi görmektedir. Biz yazıdan anla-
dığımız kadarıyla “Din Farklılaşması” değil “Dini Algıdaki Farklılaşma”nın daha doğru 
olacağı kanaatindeyiz. Diğer türlü maksadı ile çelişen bir yazı olmaktadır. Konu oldukça 
geniş tutulmuş bunun yerine daha da sınırlandırılıp spesifik incelemek daha anlaşılır 
ve maksadın hasıl olmasına yardımcı olacaktır. Her şeye rağmen bize genel şablon 
oluşturmakta başarılı bir yazı olmuş. O döneme ait Hacı Bektaşı Velî ile sınırlı kaynak 
olması konunun derinlemesine incelenmesine de müsaade etmemektedir. Ancak ona 
rağmen kaynakça da gördüğümüz kadarı ile ciddi bir tarama yapıldığını, üslubun yazıya 
nakşettirilmesi ustaca olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Ben her iki arkadaşımızı da tekrar tebrik ediyorum. Çalışmalarının ha-
yırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor ve beni sabırla dinledi-
ğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bâkî Selamlar

Esra KÖŞELİ

Müzakerelerinden  dolayı  Sayın EDİS’e teşekkür ediyorum. Son müzakere-
cimiz  Recep TURAN’dır. Kendisi  Gazi Osmanpaşa Üniversitesi  İlahiyat Fakülte-
si Temel İslam Bilimleri/Tefsir ABD Araştırm Görevlisi. Müzakerelerini yapmak 
üzere  kürsüye davet ediyorum. Buyrun Sayın TURAN, süreniz 12 dakikadır.  



ARŞ. GÖR. RECEP TURAN

(Gazi Osmanpaşa Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/
Tefsir ABD Araştırm Görevlisi)

Değerli misafirlerimiz,

Yedinci İlamer Uluslararası Öğrenci Sempozyumuna hepiniz hoşgeldiniz.  

Öncelikle İlamer çatısı altında bu programları gerçekleştirmek amacıyla 
emeği geçen herkese en içten dileklerimle teşekkür ediyorum.

İlk olarak tasavvufi din anlayışında Cüneydi Bağdadi’nin yerini inceleyen 
tebliği müzakere edeceğim. Bu tebliğde spesifik bir konunun seçilmesinin 
verimlilik açısından bir avantaj olduğunu öncelikle söylemek gerekir. Teb-
liğde kısa bir girişten sonra tebliğin yarısını kapsayacak biçimde tasavvufun 
tanımına ve Cüneydi Bağdadi’nin yer verilmektedir. Tebliğde ana temayı teş-
kil etmeyen bu tür bilgilerin daha kısa tutulması gerektiğini düşünüyoruz. 
Tebliğin üçüncü kısmında Cüneydi Bağdadi’nin nazariyelerine yer verilmiş-
tir. Tevhid, fena, misak ve sahv (uyanıklık) şeklinde dört kısımda incelenen 
bu nazariyelerin daha detaylı irdelenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Kısa bir 
sonuç ile tamamlanan bu tebliğde kaynaklar zenginleştirilmeli ve özellikle 
dipnot kullanımına dikkat edilmelidir.
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“XVII. Yüzyıl’da İmam-ı Rabbânî Etrafında Oluşan Edebiyatın (Reddiyeler 
ve Savunmalar) Din Anlayışındaki Farklılaşmaya Etkisi” adlı ikinci tebliğde 
hem konunun daraltılması hem de tebliğin makale tarzında yazılması ba-
kımından bir emek ürünü olduğu kanaatindeyiz. Tebliğe kısa bir özet ve 
girişle başlanmıştır. Bu tebliğde de İmam-ı Rabbânî’nin hayatına ve Hindis-
tan müslümanlarının sosyal, siyasî ve dinî durumuna genişi yer verildiğini 
ve tebliğlerde bu bölümlerin daha kısa tutulması gerektiğini düşünüyoruz. 
Tebliğin ikinci bölümü olan İmam-ı Rabbânî’ye reddiyeler ve savunmalar 
kısmında İbrahim el-Kürdî el-Kûrânî, Abdullah Hivişâgi, Muhammed b. Ab-
dürresül el-Berzencî’nin eserlerindeki bilgilere yer verilmiş ancak tebliğin 
ana temasını oluşturan bu bölüm kısa tutulmuştur. İyi bir sonuç ile tamam-
lanan bu tebliğin kaynakça zenginliği ve dipnot kurallarına uygun yazımı 
bakımından yayınlanabilir makaleye yakın bir tebliğ olduğunu söyleyebiliriz.

Tebliğleri sunan arkadaşlara teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar 
diliyorum.

Esra KÖŞELİ: 

Değerli katkılarından dolayı Sayın TURAN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Böylelikle ikinci oturumumuz sona ermiştir. Tebliğci arkadaşlarımıza ve mü-
zakerici hocalarımıza teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı siz dinleyici-
lerimizi de şükranlarımı sunuyorum. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. 



ÜÇÜNCÜ OTURUM

YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

Oturum Başkanı: Yusuf YAPICI

1. Dilek ŞAHİN

Din Anlayışı Farklılıkları Bağlamında Paradigma Değişimi: Dinsel Çoğulculuk Örneği

2. Emine Betül Kahveci

Dini Mevzularda Yeni Bir Şeyler Söyleme Sorunsalı: Groupthink/Grup Düşüncesi 
Sendromu

3. Enes Furkan ONUR

Modern Dönemde Din algısı- John Hick’te Dinsel Teorisi ve Oluşum Nedenleri

4. Zeynep Betül ÖNDER ARPA

Dini Anlayışların Farklılaşmasında Kerbela Olayının Rolü

Müzakere: Ar. Gör. Mustafa Selman TOSUN

Ar. Gör. Hacer ERGİN



OTURUM BAŞKANI

YUSUF YAPICI

Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar hepiniz 
hoş geldiniz. Bugün yedincisi düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumu-
nun Yunus Emre’de olan üçüncü oturumunu başlatıyorum. Bugün dört tane 
tebliğcimiz olacak. Hepsi birbirinden güzel tebliğler hazırladılar, inşallah hep-
sini ifade edeceğiz. Tebliğlerine başlamadan önce öğrenci arkadaşlarımıza 
on ikişer dakikalarının olduğunu hatırlatıyorum. İlk tebliğcimiz Dilek ŞAHİN. 
Kendisi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Din Bilimleri 
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisidir. Konusu “Din Anlayışı 
Farklılıkları Bağlamında Paradigma Değişimi: Dinsel Çoğulculuk Örneği”dir. 
Sözü Dilek ŞAHİN’ e bırakıyorum, buyurun. 



Problem:

Coğrafi ve kültürel sınırlarını daha esnek hale gelmesiyle bizim gibi ol-
mayan anlamında öteki ile yüzleşme deneyimi gerçek anlamda yaşanmak-
tadır.  Ötekiyle yaşama deneyimini beraberinde kendi dünya görüşünde 
ötekine dair bir tanımlama getirmeyi zorunlu kılar. Bu tanımlama gereksini-
mi günümüz toplumlarında her zamankinden daha fazla hissedilmektedir.  
Çalışmamız ötekine bakışının bir kırılma noktasını temsil eden paradigma 
değişimi kavramı üzerinden yürütülecek, Batıda doğan dışlayıcılık, kapsa-
yıcılık ve çoğulculuk tartışmalarının İslam dünyasına yansımaları ele alına-
caktır.  Çalışmamızın temel problemi, dini anlayış farklılıklarının, ötekini ifa-
de etmede kullanılan dışlayıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk tartışmalarına 
etkisinin araştırılmasıdır.

“DİN ANLAYIŞI FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA PARADİGMA 
DEĞİŞİMİ: DİNSEL ÇOĞULCULUK ÖRNEĞİ”

DİLEK ŞAHİN

(Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri / 
Din Sosyolojisi ABD Yüksek Lisans Öğrencisi)
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Yöntem:

Dini çoğulculuk, son yıllarda din felsefesi, dinler tarihi, din sosyolojisi ve 
daha pekçok alanda tartırışılmaya devam etmektedir.  Dinlerin mutlaklık id-
diaları bağlamında ele alan dışlayıllık, kapsayıcılık ve çoğulculuk kavramları 
savunucuları ve eleştiricileri bağlamında ele alınacak ve tartışılacaktır. Ça-
lışmamız bu tartışmayı eleştirel bir üslupla sunmayı hedeflemektedir. Din 
anlayışı farklılıklarının, dinlerin hakikat iddialarını yorumlamasına etkisini 
ortaya koymak amaçlanmaktadır.

 Bulgular ve Yorum:

Paradigma kavramı, Thomas Kuhn’un bilimsel felsefesindeki kilit teknik 
terimlerden biridir ve temelde şeylere bakmanın yollarından biri, bir ortak 
varsayımlar, inançlar, dogmalar, gelenekler ve kurallar bütünü olarak ta-
nımlanır.1 Kuhn The Structure of Scientific Revolutions  adlı eserinde para-
digma kavramını, bilimsel problemler ve uzmanlar topluluğunun çözümleri-
ni ifade eden bir modele işaret etmek amacıyla kullanmıştır.2

Kuhn, paradigma kavramını yaygın bilim anlayışına itiraz etmek için 
kullanır. Eleştirdiği yaygın bilim anlayışı, bilimsel bilgi birikiminin evrimsel 
bir süreç olduğunu ve bu araştırma sürecinin bilim insanlarının gerçeğin 
araştırılması hususunda fikir birliğine gittikleri nesnel ve tarafsız bir analize 
dayandığını varsayar.  Tersine Kuhn, modern bilim teorisinin evrimci bir sü-
reç olmadığını, bunun yerine yeni teorilerin eskileri yıktığı ve yeni düşünce 
biçimlerinin ortaya çıktığı,  dolayısıyla da eski  düşünce savunucularının 
otoritesini sarsıldığı düşünme devrimi özelliğine sahip olduğunu savunur.3

Paradigma değişimi olağan dönemin iflas ettiği olağanüstü sürecin baş-
ladığı, dolayısıyla kriz dönemleridir.  Kriz döneminde bilim insanları yeni pa-
radigma oluşturmak zorunda kalırlar.  1960’ tan itibaren Hıristiyan teologlar 
21. yüzyılın gündemini oluşturmak için Hıristiyan teolojisinde paradigma de-
ğişikliğini öne sürerler. Hans Küng, paradigma kavramını teolojiye uygular.4

1. Arda, Erhan, Sosyal Bilimler El Sözlüğü, İstanbul, 2013, s. 481.
2. Kuhn, Thomas, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 2012, s. 174-210.
3. Güneş, Bilal, Paradigma Kavramı Işığında Bilimsel Devrimlerin Yapısı ve Bilim Savaş-
ları: Cephelerdeki Savaşçılardan Thomas Kuhn ve Alan D. Sokal, Türk Eğitim bilimleri 
Dergisi Cilt:1 Sayı:1, Ankara, 2013, s. 5-6.
4. Aydın, Mahmut, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman Perspektifinde Dinsel Çoğulculuk ve 
Mutlaklık İddiaları, Ankara, 2015, s.16-17. 
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Aydın, Hıristiyan Batı anlayışında dinsel çoğulculuk düşüncesine etki 
eden faktörleri şu şekilde sıralamaktadır:

1-Teknolojik ulaşım imkanlarının gelişmesiyle farklı dini ve kültürel gele-
nekten gelen insanların etkileşim olanaklarının artması.

2-Yaklaşık son ikiyüz yıldır dinsel gelenekler ve inançların bilimsel ölçü-
ler dahilinde araştırılmaya başlanmasıyla  farklı dinler ve inançlar hakkında 
doğru ve tarafsız bilgilerin elde edilmesi.

3-20. yüzyıldan itibaren artarak devam eden entellektüel faaliyetler.

4-İkinci Dünya Savaşından sonra başlayan göçler sayesinde farklı dini gele-
nek ve inançtan gelen insanların bir arada yaşamaya ve çalışmaya başlaması.

5-İletişim alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler  farklı dini ge-
lenekten gelen insanların  iletişim kurmalarını zorunlu hale getirmektedir.

6-Statik ve ezeli olan hakikat anlayışının, dinamik ve tarihi olarak algı-
lanmaya başlanması.5

Mutlak hakikat anlayışının dinamik ve diyaloğa açık bir yapıya kavuşma-
sı 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Leonard Swidler  bu değişikliği altı maddede 
açıklanmaktadır:

1-Tarihsellik (Historicism):  birşeyi anlamanın hakikati hakkında tüm ifade-
leri ifade edildikleri tarihi şartların kısmi ürünleri olarak kabul eden bu anlayış  
Hakikatin ancak tarihsel bağlamlarına yerleştirilirse anlaşılabileceğini savunur.

2-Niyetsellik (Intentionality):  Hakikatin anlaşılmasını  eylem ve uygula-
maya yönelmiş bir niyetsellik unsuruyla açıklayan  ve böylece eşyaların an-
lamının hakikatinin düşünür veya konuşmacının eyleme yönelik niyetselliği 
tarafından gayr-i mutlak olarak  olduğunu savunan teoridir.

3-Bilgi Sosyolojisi (The Sociology of Knowledge):  Bir şeyin hakikati hak-
kındaki tüm gerçekliğin onu kavrayanın dünya görüşüne bağlı olduğunu ve 
dolayısıyla da  mutlak olmadığını ifade eder.

4-Dilin Sınırları (The Limitations of Language):  Gerçeklik sınırsız bakış 
açılarından görülebilirken insanoğlunun dili onun bir veya birkaç açıdan ifa-
de edebileceğini varsayan temelden hareketle  Nihai Aşkın Varlık hakkında 

5. Aydın, Mahmut,a.g.e., s.19-21.
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konuşma olan hakikat, insanoğlunun söyleminin tabiatından dolayı izafile-
şebileceğini savunur.

5-Hermenötik (Hermeneutic):  Bir metin hakkındaki bütün bilgilerin aynı 
zamanda metnin bir yorum olduğunu, dolayısıyla da metnin gerçek anlamı 
hakkındaki iddiaların izafileştiğini ifade eder.

6-Diyalog (Dialogue):  Bir insan hakikati açık veya pasif bir kavrayıcı olmanın 
yanısıra  diyalog içinde öğrenebilir ve bu öğrenme esnasında gerçekliğe kendi-
sine yanıt verebilecek belirli kategoriler ve dil verir ve bu yanıtılar  belirli kalıplar-
da ifadesini bulur.   Bu da hakikatin izafi niteliğe sahip olduğu anlamına gelir.6

Probleme Çözüm Önerileri:

Dışlayıcılık:Yalnızca tek dinin mutlak hakikate sahip olduğunu ama bu-
nunla uyuşmayan diğerlerinin ise yanlış olduğunu savunan ve mutlak ha-
kikati içerisinde barındıran dinin mensuplarının nihai kurtuluşlarını sağla-
yacağını ileri süren paradigma olarak tanımlanabilir.7 Bu paradigma özelde  
Hıristiyanlık, genelde de bütün din  mensuplarının çoğunluğu tarafından 
kabul görmektedir.8

Dini dışlayıcılık en genel anlamıyla ‘doğru olan yegane anlayış ve kavrayış 
benimkidir’  şeklinde ifade edilebilir.9  Bu anlayış, tek bir doğru din olduğunu, 
diğer tüm dini gelenekler ve inançların yanlış olduğunu açıklar, dolayısıyla bu 
tek doğru dinin temel hedefi uzlaşmaz bir tutumla  hakikatin yalnızca kendi 
dininde olduğu ispat etmek, diğer dinlerin taraftarlarıyla karşı karşıya gelip 
onları dinlerinden vazgeçirerek kendi dinlerinden döndürmektir. 10

Hıristiyanlık tarihi olarak daima dışlayıcı tavırdan yana olmuştur.  Katolik 
teologlar Thomas Aquinas’ ı takip ederek  ‘Extra ecclesiam nulla salus.’ 
(Katolik kilisesi dışında kurtuluş yoktur)  2. Vatikan Konsiline  kadar kilise-

6. Swidler, Leonard, After The Absolute: The Dialogical Future of Religious Reflection, 
Minneapolis: Augsburg Fortress, 1990, s.7-11.
7. Aslan, Adnan, Batı Perspektifinde Dini Çoğulculuk Meselesi, İslam Araştırmalatı Dergi-
si, Sayı:2,İstanbul, 1998, s.146.
8. Köylü, Mustafa, Dinsel Dışlayıcılık (Eksklusivizm), İslam ve Öteki, ed. C. Sadık Yaran, 
İstanbul, 2001, s.59.
9. Özcan, Hanifi, Maturudi’ de Dini Coğulculuk, İstanbul, 1999, s.11.
10.  Arıcan, M. Kazım, Felsefi ve Teolojik Problem Olarak Dini Çeşitlilik, C.Ü. İlahiyat Fa-
kültesi Dergisi, Sayı:1, 2011, s.80.
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nin resmi görüşü olarak benimsemişlerdir11

Hristiyanlara göre Tanrı’ ya ve kurtuluşa götüren tek yol İsa Mesih’ ten geç-
mektedir.  Bu görüşü savunan Hıristiyanlar şu İncil ayetlerini delil göstermektedir: 

“İsa, ben tek yol, tek hakikat ve tek yaşamım, ben aracı olmadıkça kim-
se Baba’ ya gelemez, dedi.”12

“Başka hiçkimse için kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında, insanlar 
arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka bir ad yoktur.”13

Dışlayıcı paradigmanın modern dönemde önde gelen temsilcisi Hollan-
dalı misyoner Hendrik Kreamer’dir. Kreamer  Hıristiyanlığın diğer dinlerden 
üstünlüğünü Tanrı’nın kendini Mesih yoluyla vahiy ettiği tek din olduğundan 
hareketle temellendirmektedir.

Kapsayıcılık: Bu paradigma bir taraftan kişinin kendi geleneksel değer-
lerine bağlı kalarak diğer taraftan da diğer dinsel geleneklere ve onların 
inananlarına dışlayıcı tutumu bırakıp, onlara karşı daha olumlu bir tavır ta-
kınılması amacıyla geliştirilmiş bir modeldir.  Kapsayıcılık paradigmasının 
savunucularına göre, Tanrı’ nın insanlık için öngördüğü kurtarıcı iradesi ev-
renseldir, sadece belirli bir dinin mensupları için değil aynı zamanda diğer 
dinlerin mensupları da kurtuluşa ereceği  anlayışını kapsar.14 

Reçber kapsayıcılık ve dışlayıcılık arasındaki ilişkiye şu sekilde dikkat 
çekmektedir: “Esasen bu yaklaşımın da özünde bir tür  dışlayıcılık bulun-
maktadır. Fakat dini dışlayıcılıktan farklı olarak, dini kapsayıcılık diğer din 
ve inançların çeşitli nedenlerle dışlamak yerine geniş anlamda doğru oldu-
ğu düşünülen inancın zayıf veya bilinmeyen formları olarak ele alınabilece-
ğini göstermeye çalışmaktadır.”15

Kapsayıcılık özellikle Roma Katolik Kilisesi başta olmak üzere, Hıristiyanlığın 
1960’ lı yıllardan sonra öteki dinlerle ilgili temel modeli olarak nitelendirmektedir. 16

11. Aslan, Adnan, Dinler ve Hakikat, J. Hick ve S. H. Nasr’ın Felsefesinde Dini Çoğulculuk,
İstanbul, 2006, s.13
12. Yuhanna, 14:6.
13. Resullerin İşleri, 4:12.
14. Aydın, Mahmut, a.g.e. s. 30-31.
15. Reçber, Mehmet Sait, Dini Çeşitlilik, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. Reçep Kılıç, Ankara,
2006 s.156.
16. Arıcan, Kazım, a.g.e., s.86.
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Çoğulculuk: Çoğulculuk, gerçekliğini açıklanmasında birden çok ilkenin 
temelde bulunduğunu kabul eden öğreti olarak tanımlanmaktadır.17 Başka 
bir tanımlamada ise çoğulculuk toplumsal yaşamda birbirine eşit ve birbi-
rine indirgenemeyen birden çok ilkenin ve alanının var olmasını savunan, 
farklı düşüncelerin ve davranışların, farklı siyasal ve dinsel inanışların ve 
değişik siyasal partilerin varlığını tanıyan sistem olarak  belirtilmiştir.18

Çoğulculuk, tek mutlak doğru dine vurgu yapmak veya bu mutlak doğru 
dini diğer dini geleneklerin  inananlarının da içine alacak şekilde kapsayıcı 
hale getirmek yerine  her dini geleneğin, diğerlerinden bağımsız inanan-
larına kurtuluşa götürecekleri noktasından hareket ederek dışlayıcılık da 
kapsayıcılığın ötesine geçmeyi hedefleyen model olarak tanımlanır.19

Dini çoğulculuk kavramının dini çokluk veya dini çeşitli kavramları ile 
karıştırmamak gerekir. Dini çokluk veya dini çeşitlilik, dini inançların mev-
cut farklılığını ifade ederken dini çoğulculuk sözkonusu farklılığı açıklamaya 
ve değerlendirmeye çalışan değer yüklü bir kavramdır.20Kültürel çoğulculuk 
ise çeşitli dinlerin kendilerini serbestçe ifade edebilmelerine imkan tanıma-
yı ifade ederken, dini çoğulculuk ise dinler arasında hakikat değeri açısın-
dan fark görmeyen her dini hakikat iddiaları açısından eşit seviyede doğru 
kabul eden anlayışı ifade etmektedir ve bu metafizik çoğulculuk olarak da 
tanımlanmaktadır.21 Bu bağlamda bir diğer tartışma konusu kavramı dinde 
çoğulculuktur. Dinde lafzi vahiy ve bildirilmiş hakikatin mutlak olduğunu ve 
yanlış olma ihtimalinin bulunmadığını ancak yapısından kaynaklan sınırlılık-
lardan dolayı insanın bu mutlak hakikati her zaman doğru algıladığını iddia 
etmenin mümkün olmadığını ifade eden ve dolayısıyla aynı din içinde orta-
ya çıkmış olan farklı anlayışlar arasında hakikat değeri açısından bir ayrım 
yapmanın imkansızlaştığı durumları belirtmek için kullanılan kavramdır.22

Dini çoğulcu  görüşleriyle bilinen Wilfred Cantwell Smith  Batının kendine 
has sistemleştirdiği din kavramının insanların gerçek dini hayatını olduğu gibi 
tanımaya engel olduğu için tamamen terk edilmesi gerektiğini savunmak-

17. Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1975, s. 41.
18. Arda, Erhan, a.g.e., s.116.
19. Aydın, Mahmut, a.g.e., s.33
20. Reçber, Mehmet Sait, a.g.e., s.159
21. Kılıç, Reçep, Küreselleşme ve Din Üzerine, İstanbul, 2004, s.14
22. Kılıç, Reçep, Dini Çoğulculuk mu Dinde Çoğulculuk mu?, Dini Araştırmalar Dergisi, 
Cilt:7, s. 17
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tadır.  Bu tavrıyla Batı dini düşüncesine Hıristiyanlık dışındaki dinlerin birer 
fenomen olmakla birlikte aynı zamanda birer değer olduğu fikrini getirmiştir. 
Smith’ e göre her dinin, birbiriyle irtibatlı iki boyutu vardır; bunlardan birincisi 
iman, değeriyse büyüyen gelenektir. Bu ikisini birbirine bağlayan ise ferttir.  
Dinin imani boyutu ferdi, dinamik ve farklılık arz ederken;  gelenek, boyutu ise 
kümülatif ve birçok insanın etkisiyle oluşan bir yapı görünümündedir. Smith 
dinleri aşkın ve değişmez prensipler bütünü olarak değil, her an değişen ta-
rihi bir süreç olarak değerlendirdiği için onlara doğru ve yanlış kategorilerinin 
uygulanmasının uygun olmadığını ifade etmektedir.23 

Hick’e göre dini çoğulculuk insan varoluşunun benmerkezcilikten ger-
çeklik merkezciliğe olan manevi dönüşüm sürecidir. Hick dini çoğulculuk-
tan farklı dinlerin yeni bir çeşit küresel din oluşturmak için birleşerek tek 
bir inanç meydana getirmesini kast etmemektedir, çünkü ona göre çeşitli 
kültürlerin ve dinlerin oluşturduğu farklılıklar ortadan kaldırılması değil kut-
lanılması gereken bir durumdur.24

Hick’ in dini çoğulculuk görüşünde dini tecrübe ve fıtratın önemli bir 
yeri vardır. Dini tecrübe ve doğuştan getirdiğimizde dini temayüller dinin 
evrensel ve tabii bir fenomen olduğu hususunun vurgulamaktadır. Hick’e  
göre, sözkonusu yoğun tecrübe sonunda her peygamber  kendi kültüründe 
esasen varolan kavramlarla ‘İlahi Realite’ yi  isimlendirmişlerdir. Bunu ‘Hak 
Bizatihi’ terimiyle ifade eder. Hick ‘Hak Bizatihi’ ile diğer dinlerin farklı Tanrı 
kavramları arasındaki ilişkiyi Kant’ ın numen-fenomen ayrımıyla açıklamış-
tır. Bizim tecrübemizin dışında olan numen alanı ‘Hak Bizatihi’ ile açıklar. 
Dinlerin Tanrı anlayışları ise ‘Hak Bizatihi’ nin fenomenal görünümüdür.25

Rene Guenon, Frithjof Schuon, Titus Burckhardt, Huston Smith ve Seyyid 
Hüseyin Nasr gibi düşünürlerin temsil ettiği geleneksel ekolün çoğulculuk an-
layışına  göre, hakikat tektir, değişmez ve süreklidir.  Mutlak hakikat değişmez 
fakat O kendini farklı zamanlarda ve farklı kültürel oluşumlarda farklı şekillerde 
ifade eder.  Form-öz ayrımından hareketle bütün dinlerin aynı öze sahip olduğu 
anlayışını ve ilahi dinlerin hepsinin doğru kabul edilmesini savunur.26

23.Aslan, Adnan, a.g.e., s.154-156
24. Arıcan, Kazım, Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi, C.Ü. ilahiyat Fakültesi Der-
gisi, Cilt: 15, 2011, s.27
25. Aslan, Adnan, a.g.e., s.156-157.
26. Aslan, Adnan, a.g.e., s.157-159.
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Değerlendirme: Bir önermeye inanmak o önermenin doğru olduğunu 
düşünmekle eşdeğerdir. Bir önermeyi doğrulamak, başka bir önermenin 
doğruluğunu ret etmekle sonuçlanır.  Bu bağlamda bütün doğruluk iddiaları 
zorunlu olarak dışlayıcıdır.  Birbiriyle bağdaşmayan ve temel inanç konula-
rında birbirine zıt fikirler sunan bütün inançları doğru kabul eden  bilişsel 
yada felsefi bir tutum olanaksızdır.27

Hick’ in tezini delillendirmede kullandığı Kant’ın numen- fenomen ayrı-
mı neticesinde dinlerin tanrıları birer fenomenal semboller durumuna düş-
mektedir. ‘Hak bizatihi’ tanımı oldukça soyut kalmakta, dinin tanrıları iba-
det edilemez bir konumda bulunmaktadır. Bu bakış açısıyla dinler, insanın 
ferdi dini tecrübesi sonucunda ortaya çıkmış bir görünüm arzetmektedir ve 
kutsal varlıklarını tehdit eden bir sonuca varmaktadır.28

Cantwell Smith’ in din anlayışı ise dinlerin hakikat iddialarını insani bir 
kurgu kabul ederek çözmeye dayanır.  Dinlerin hakikat iddialarını mutlak 
alandan izafi alana taşımak suretiyle problem olmaktan çıkararak çözmek-
tedir. Bu durum sözkonusu probleme tutarlı bir cevap olmaktan uzaktır.29

Geleneksel ekolün dini çoğulculuk anlayışının problemi ilahi kaynaklı 
dinleri kendi bütünlüğü içinde doğru kabul edip aralarındaki çelişkileri izah 
edememesidir. İslam ve Hıristiyanlık arasındaki en bariz çelişkilerden biri-
si olan Hz. İsa’nın durumunu açıklarken Hristiyanlığın Hz. İsa’nın çarmıhta 
öldüğü inancıyla Kur’an’da açıkça Hz. İsa’nın çarmıhta öldürülmediği ifade-
sinin nasıl aynı anda doğru olarak yorumlanabileceğini açıklamak mümkün 
gözükmemektedir.30

Hick’ in dışlayıcı paradigmaya getirdiği en önemli eleştiri kişilerin doğ-
dukları yerlere göre hakikat iddialarına sahip olmalarıdır. Çoğulcu paradig-
mayı eleştirirken İslam’dan tamamen habersiz bir hayat tarzına sahip veya 
şu anki Batı ülkelerinde yaşayan birçok insanın yanlış İslam algısına sahip 
olmaları gibi Hz. Peygamberin isminden haberdar fakat sıfat ve özelliklerin-
den haberdar olmayanların cehenneme gideceğini iddia edilmemektedir.  
Bu konuda, Gazali’nin yaklaşımı yol gösterici olabilir. O, Hz. Muhammed’in 

27. Aktürk, Eyüp, Dini Çoulculuğun Kantçı Temeli ve Epistemik Belirisizlik Sorunu, İslami 
Araştırmalar Dergisi, 2013, s.179.
28. Aslan, Adnan, a.g.e., s.161-162.
29. Aslan, Adnan, a.g.e., s. 160-161.
30. Aslan, Adnan, a.g.e., s. 162-163.
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ismini hiç duymayanlar ile Hz. Muhammed’in isminden haberdar olup, sıfat 
ve özelliklerinden haberdar olmayanları aynı durumda tutmaktadır.31
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Yunus YAPICI:

Sayın Dilek ŞAHİN’e tebliğlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Sıradaki 
tebliğcimiz Emine Betül KAHVECİ. Kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İs-
lami İlimler Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisidir. Konusu “Dini Mevzularda 
Yeni Bir Şeyler Söylemenin Zorluğu: Groupthink Sendromu”dur. Buyurun, 
söz sizde.

 



“DİNİ MEVZULARDA YENİ BİR ŞEYLER SÖYLEME SORUNSALI: 
GROUPTHİNK/GRUP DUSUNCESI SENDROMU”

EMİNE BETÜL KAHVECİ

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi)

Özet

On dokuzuncu yüzyılda Batılı devletlere karşı siyasal, ekonomik ve kültü-
rel gibi birçok alanda yenilgiyi kabullenmiş olan İslam dünyası içine düşmüş 
olduğu bu durumdan kurtulmak için çeşitli çözüm yollarına başvurmuşlar-
dır. Bir kısım İslami düşünürler Batıya karşı meydana gelen bu yenilginin 
sebebi olarak Müslümanların ve İslam devletlerinin İslami yaşayıştan uzak-
laşıp hayatlarında İslami emir ve yasaklara yeterince riayet etmemelerini 
sebep göstermişlerdir. Dolayısıyla sundukları çözüm gayet basittir: tekrar 
eskisi gibi İslam’ı hayatlarımıza tatbik etmek. Diğer taraftan, bir grup kla-
sik eğitimli ulema ile o dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan ve batı eğitim 
müfredatı ile eğitim veren okullardan ya da doğrudan batılı bir okulda eği-
tim görmüş aydınlar tarafından İslam dünyasındaki bu gerilemenin sebebi 
olarak Müslümanların Batı dünyasında yaşanan ve hayatın her noktasında 
etkili olan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel reformlara karşı kayıtsız 
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kalmasını görmüşlerdir. Gelenekçi ve modernist olarak adlandırılan bu iki 
grubun mevcudiyeti ve çatışması günümüze kadar devam etmekte olup, 
modernistler her zaman azınlık bir grup olmasına karşın gelenekçiler her 
zaman daha geniş kitlelerce desteklendiği gözlemlenmektedir. 

Bu çalışmada sosyal psikolojinin grup analizlerinde çok sık başvurduğu 
groupthink (grup düşüncesi) kavramından yola çıkarak gelenekçi düşün-
cenin, bulunduğu sosyal grubu domine eden bir yapı oluşturmasının ne-
denleri ve de farklı fikirlerin toplum tarafından kabullenilmesi süreci ve de 
zorlukları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Sosyal gruplar, grup düşüncesi, moder-
nizm, gelenekçilik.

Giriş

İnsanlar sosyal varlıklardır. İnsanın en önemli özelliklerinden biri grup 
oluşturma eğilimidir. Hiçbir ferdin toplumsal bir eylemi tek başına gerçek-
leştirmesi mümkün değildir. Doğal olarak hepimiz bir aile içinde doğar, 
sosyalleşir, herhangi bir grup ortamında çalışır ve yaşamımızı sürdürürüz.1 
İnsanın içinde bulunduğu grubu etkilemesi ne kadar kaçınılmazsa birey-
lerinde içinde bulunduğu gruplardan etkilenmesi o derece kaçınılmazdır. 
Yani insanla grup arasında ki ilişki karşılıklı hem etkileyen hem de etkilenen 
şeklinde kendini göstermektedir. Çalışmamıza konu olan grup düşüncesi 
de bu karşılıklı etkileşimin bir sonucudur.

Grup düşüncesi dediğimiz kavram grup halinde bir araya gelen insan-
ların almış oldukları ortak düşünce, karardır. “Grup düşüncesi” denilince 
insanın aklına ilk olarak gelen intiba genelde pozitif olabilir. Genel kabule 
göre bir grup tarafından alınmış bir karar tek bir birey tarafından alınmış 
bir karardan daha isabetli olur.  Hatta kişi bu kavramı İslam literatüründe 
sıklıkla kullanılan, meşveret, sura, muttefikun aleyh ya da icma gibi kavram-
larla zihninde eşleştirebilir. Adi gecen kavramlar hep olumlu bir izlenim bı-
raksa da biz bu sunumumuzda grupça alınan kararların bazen de ne kadar 
yanlış sonuçlara sebebiyet verebildiği üzerinde duracağız. Ve su sorulara 
cevap bulmaya çalışacağız.

Bir grubun aldığı kararlar hangi ölçü de doğru olabilir?

1. İhsan Çapçıoğlu, Sosyolojiye Giriş, Ankara, Grafiker Yayınları  2013, s.92.
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Grup bir karar üzerinde nasıl uzlaşmaya varmaktadır?

Bu uzlaşmada etkili olan sosyal ve psikolojik etmenler nelerdir?

Yanlışın üzerinde ittifak edilmesi mümkün müdür?

Grup düşüncesi sendromu olarak da adlandırılan bu durum aslında dini 
ya da dini olmayan bir grup tarafından alınmış olan ortak kararların mutlak 
geçerliliğin sorgulanmasının gerekliliğine dikkatleri çektiğinden üzerinde 
önemle çalışılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yuka-
rıda daha önce ifade edilen sorulara cevap arayan bu çalışmanın bir diğer 
amacı ise bir sosyal grup içinde ifade edilen farklı görüşlerin aslında ne ka-
dar değerli olduğunu ve alternatif görüşlerin bireysel ve toplumsal gelişime 
ve ilerleme için katalizör görevinde bulunduğunun önemini vurgulamaktır.

Grup düşüncesi (groupthink) ilk olarak Yale üniversitesinde sosyal psi-
koloji alanında çalışmaları ile bilinen Irving Janis’ in ortaya attığı bir kav-
ramdır. Janis’ in bu analizi yapmasının sebebi ise siyasal ve politik alandaki 
karar alıcıların almış oldukları kararların neticelerinin incelenmesi sonucu 
ortaya çıkmıştır. Janis’ in temel tezi sudur: Grup içerisinde birbiriyle uyumlu 
görünen davranış yapısı bazı durumlarda birbirine bağlı grup üyeleri arasın-
da fiili ya da ahlaki olarak çok büyük “hesap hatalarına” yol açabilmekte-
dir.2 Yani grup düşüncesi, her zaman olmasa da bazen kotu karar almada 
büyük rol oynayabilmektedir.

Janis ’e göre gruplar birbirleri ile olan dostane ilişkiyi sürdürmeyi amaç-
larlar. Yani farklı bir şey söyleyerek grup üyelerinden birini kırmaktansa 
genel grup düşüncesine uyum sağlamak tercih edilir. Hakikate karsı göz 
kapatılır, rasyonel hesaplamalar ve eleştirel düşünce terk edilir. Janis’ e 
göre grup içi baskı neticesinde alınan kararların gerçeklik sorgulamasında 
ve de ahlaki hüküm vermede oluşan bozulmanın adidir “grup düşüncesi”.3 
Kısaca bazı çekinceler sebebiyle grupça alınan kararlarda fikir çeşitliliğin 
kaybolmasıyla, çok fonksiyonel olmayan bir sonucun elde edilmesi olarak 
tarif edilebilir. Grup üyeleri fikir ayrılıklarını minimize ederek, alternatif dü-
şüncelerin eleştirel değerlendirmesini yapmadan fikir birliğine ulaşmayı 
hedeflemektedir. Bunu da ya muhalif olan görüşleri bir şekilde bir fiil bastı-

2. Irvıng Janis, Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions
and Fiascoes, Boston: Houghton Mifflin Co. 1972. s. iv.
3. Janis. a.g.e, s.9.
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rarak ya da kendilerini dış tesirlerden soyutlayarak yapmaktadırlar.

Bu genel yorumları yaptıktan sonra Janis altı (6) örnek üzerinden grup 
düşüncesi sendromunu örneklendirmeye çalışıyor. Bu örneklerin dört tanesi 
(ki bunları kendisi fiyasko olarak adlandırıyor) olumsuz sonuçlanan siyasi ve 
askeri politikalardan, iki tanesi basari ile sonuçlanan tarihi olaylardan seçil-
miş.  Verdiği örnekler ise Amerika tarihinde kırılma noktaları olarak da bilinen 
tarihi olaylar. Bunlar: 1941 yılında gerçekleşen Pearl Harbour; 1950 Kuzey 
Kore işgali; 1961 Domuz Körfezi çıkartması ve 1964 yılında gerçekleşen Vi-
etnam savaşı.  Başarıya ulasan fikirler ise: İkinci dünya savaşı sonrası birçok 
sıkıntı yasayan Avrupa ekonomisini tekrar canlandırmak için 1948 yılında 
uygulanan Marshall Planı ile 1962 yılında gerçekleşen Küba Füze Krizi’dir.

Janis’ e göre fiyasko olarak adlandırılan ilk dört örnekte alınan bütün ka-
rarlar bir grubun ortak kararı olarak görülmüş ve her dört durumda da grup 
üyeleri “inanılmaz büyük bir hesap hatası” (incredible gross miscalculation) 
yapmışlardır. Başarılı olarak nitelenen örneklerde ise gruplar daha gerçekçi 
değerlendirmelerde bulunmuş daha eleştirel ve bağımsız düşünceyle meşgul 
olmuşlar ve mevcut durum hakkında makul bir yol bulma amaçlı çalışmışlar.

Bu iki durumu göz önüne alarak Janis şu sorunun cevabini aramakta: 
Doğru ve yanlış kararı doğuran sebepler nelerdir?

Tarihe baktığımızda niçin ve ne amaçla alinmis olduğu bir turlu anla-
şılamayan birçok kararlarla karşılaşırız. Genellikle alınan bu yanlış karar-
ların günümüz bakış açısıyla pekte makul bir açıklaması yapılamamakta, 
dolayasıyla bu karar alıcılar; ihmalkarlık, ihanet ve gabavet gibi olumsuz 
etiketlenmeye maruz kalmaktadır. Ama hatalı karar alan grup üyeleri içeri-
sinde bulunun ve ilmi yönden ehliyeti ve güvenirliliği bilinen özverili ve zeki 
insanların olduğunun bilinmesi halinde insanın hayreti daha da artmakta 
ve başka nedenlerle bu durumu açıklama ihtiyacı hissetmektedir. Aslında 
Janis’ in kullanmış olduğu su ifade bu durumu açıklama noktasında bize 
son derece yardımcı olmaktadır: Grup düşüncesi kurbanları (Victims of 
groupthink).  Diğer bir ifade ile bir grup ne kadar iyi, zeki ve birbiri ile uyum 
içinde olan insanlardan oluşursa oluşsun bazen beklenmedik bir karar üze-
rinde fikir birliğine varabilirler.

Janis insanların neden bu sendroma yakalandıklarını az sonra sayaca-
ğımız alt başlıklar ile açıklamaktadır. Bunlardan ilki “yenilmezlik illüzyonu.”   
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Bu durumu yasayan grup üyeleri kendilerini tehdit eden büyük bir problem 
karşısında pek de makul olmayan bir inanışa saplanırlar: Yenilmezlik dü-
şüncesine.  Kendilerinin diğer toplumlardan daha iyi olduğu fikriyle aşırı 
iyimserlik halinden dolayı gerekli olan adımları atamama halidir kısaca. 
İkinci durum ise “ortak mantığa bürünme hali” olarak adlandırılır. Yani kar-
şılaşılan bir problem karşısında ortaklaşa bahaneler ileri sürüp, durumu 
düzeltmek için hiçbir şey yapmamadır. Üçüncü olarak Janis “Doğru ahlak 
illüzyonu” nun grup düşüncesine insanları sevk ettiği görüşünde. Bireyin 
kendi grubu ile ahlakın tanımı aslında ayniyet kazanmıştır. Diğer bir ifade 
ile ahlaki kriterler bu grubun doğasında mevcuttur ve davaları da haktir. Bu 
anlayış neticesinde bireyler kendi gruplarınca alınan ortak kararların etik 
değerini sorgulamayı terk ederler.

Ön yargılar. Grubun karşı grubun düşman görünüp şeytanlaştırılması-
na ve bundan dolayı onların fikirlerinden yararlanamamalarına sebep olur.
Janis’ e göre grup düşüncesinin oluşmasında bir diğer önemli faktör de 
“uyum baskısıdır.” Grupça alınan kararların herkes tarafından kabul edil-
meye zorlanması. Potansiyel eleştiri durumunda olanlara ise çeşitli yaptı-
rımlar ile önünü kesmektedir.  Uyum baskısı sonucu ise kişiler kendi ken-
dilerine “bireysel sansür” uygulayarak, ortak kararlardan hoşnut olmasalar 
bile itiraz etmemeyi tercih ederler.

Alfred Wegener ve Kıtaların kayma teorisi

Yukarıda bahsedilen hususlar dini olsun olmasın toplumsal bütün grup-
lar içinde geçerlidir. 

Hatta biz modern bilim adamlarının sadece akıl ve hakikatlerle yol al-
dıklarını düşünürüz. Sadece erken donem bilim insanları, Galileo gibi, bir 
takım radikal dindarların tepkisinden korktuğunu ve bunların çok gerilerde 
kaldığını kabul ederiz. Aslında bunlar tamamen doğruyu yansıtmamaktadır. 
Yeni düşünceler eğer herhangi bir kurumsal topluluğu, bu dini olabilir ya da 
bilimsel bir grup olabilir fark etmez, bir şekilde tehdit ediyorsa, hangi yüzyıl-
da olursa olsun bir reaksiyona maruz kalması olasıdır. 4

4. Bernard Shaw: Bütün büyük hakikatler ilk önce küfür olarak başlamıştır. (Annajans-
ka,1919). Arthur Schopenhauer: Bütün hakikatler su üç asamadan geçerler: ilk olarak 
dalga geçilir, daha sonra sert bir şekilde karşı çıkılır ve son olarak da apaçık bir doğru 
olarak kabul edilir.
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Alfred Wegener de bu düşüncenin bir başka kurbanı olmuştur. 20. yüzyı-
lın başlarında Wegener kıtaların kayma teorisini ortaya atmış ve bu teoriye 
göre kıtalar bir zamanlar birleşik şekildelerdi ve zamanla birbirinden ayrıl-
dılar.  Wegener’ in bu görüşü ilim dünyası tarafından sert bir dille eleştirildi 
ve bu mevzu uzun sure bir daha tartışılamadı. Hatta Bary Willies’ e göre 
bu konuda daha fazla tartışmak sadece literatüre gereksiz bir yük olur ve 
öğrencilerin kafasını karıştırır diyerek kendi pozisyonunu belirlemiştir.

Ve öğrencilerin kafası karıştırılmadı ve dünya bu teoriyi tekrar tartışıp 
kabul etmek için 1960 yılını beklemek zorunda kaldı.

Bu görüşün kabul edilmemesinde Arthur Wegener’ in coğrafya alanın-
da uzman olmayışı bir etken olarak kabul edilebilirse de daha önemli olan 
diğer bir sebep ise bu yeni teori diğer bilim adamlarının otoritelerini sarsıcı 
nitelikte olmasıdır. Evet radikal düşünceler otoriteleri tehdit ederler, ki bu 
otorite olarak kabul edilen insanlar ancak belli bir disiplinin halihazırdaki 
malumatları üzerinde ilmi tecrübelerini kazanmışlardır. Böyle bir koklu de-
ğişim kopernik devrimi gibi bir devrimle sonuçlanarak o ilim ile ilgili geçmiş-
ten günümüze yapılan bütün müktesebatın yok olması anlamına gelebilir.

Dini Gruplarda Grup Düşüncesi

Dini gruplar için durum biraz daha farklıdır. Sosyoloji’ de ‘dini grup’ kav-
ramı sosyal grup kavramının alt başlığı olarak ele alınmıştır. Dinler de bir 
sosyal grup olan toplumda ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır. Nitekim sos-
yal hayatta biz dini daima bir topluluk, cemaat, ümmet ya da bir grup veya 
insan topluluğu içerisinde hayatiyet bulmuş olarak görürüz. Dinin insanları 
birbirine bağlayıcı ve bütünleştirici bir etkisinden dolayı aynı dine inananlar 
bir birlik ve topluluk meydana getirmektedirler. 5

Dini gruplarında bir tür grup olması hasebiyle onların da grup düşüncesi 
sendromuna yakalanması olasıdır. Dinin bireysel yönünün yanında bireyi 
aşan sosyal karakteri de vardır. Dinin en bariz özelliklerinden birisinin ce-
maat teşkil etmesi olarak görülmektedir. Dini gruplar, diğer grupların ak-
sine merkezinde bir aşkın varlık olan ve toplum üyeleri ile bu kutsal varlık 
arasında ilişki merkezlidir. Grup liderleri ilahi teyitle donatılmış olarak ka-
bul görülmektedir. Grup üyeleri, grubun benimsediği ortak hedeflere kesin 

5. Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul, İnsan Yayınları 2003, s.255.
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inançla bağlıdırlar. 6  Diğer dini olmayan gruplara kıyasla dini gruplarda 
grup düşüncesi daha yaygın olabilir.

Matbaa Karşıtlığı

Grup düşüncesi kendisini ilk olarak farklı bir fikir karşısında takınılan bir 
tavırla belli eder. Daha önce de bahsedildiği gibi alınan bu kararın günümüz 
bakış açısıyla anlamlandırılması oldukça zordur. Osmanlı tarihine baktığı-
mızda önemli kırılma noktalarında biri de Osmanlı’ya matbaanın çok geç bir 
tarihte girmesidir. Bilindiği gibi matbaa ilk olarak Johannes Gutenberg tara-
fından Almanya’nın Mainz kentinde 1439 yılında icat edilmiştir. Aslında Os-
manlı’ya ilk girişi Sefarik Yahudilerinin İspanya’dan İstanbul’a göçüyle 1494 
yılında olmuştur. İstanbul, Selanik, Edirne ve İzmir de ilk matbaalar kurulmuş-
tur. Ve 1726 yılında İbrahim Müteferrika’nın dönemin Vezir-i azamını, Şeyhü-
lislamı ve de Padişah III. Ahmet’i ikna etmesiyle yani yaklaşık 290 yıl sonra ilk 
matbahane açılıyor ve bir tek şartla: dini metinlerin basılmaması.7

Neden Osmanlı böyle önemli bir buluşu bu kadar gecikmeyle alabildi? 
Bu sorunun cevabı pek de kolay değil. Genellikle dillendirilen görüş, geçi-
mini bu yolla kazanan hattatların buna karşı gelmesidir. Bu çoğaltma işi 
büyük bir sektör olduğundan müstensihler (yazı çoğaltanlar) bunun elinden 
alınmasına karşı gelmişlerdir. Ulemanın böyle büyük önem arz eden bir ko-
nuda sessiz kalması hatta dini konulardaki kitapların çoğaltılmamasını şart 
koşarak izin vermesin tam olarak makul bir açıklaması yapılamamaktadır. 
Bu ancak yeterlilik illüzyonu ve yabancı unsurlara karşı grubun kendisini 
izole etmesiyle açıklanabilecek bir duruma işaret eder gözükmektedir.

Bir diğer örnek ise ulemanın modernleşme karşısında ki tavrıdır. Şunu 
da belirtmemiz gerekir ki bütün ulemayı modernite karşıtı göstermek de 
bir hatadır. Bazı ulemanın da dediği gibi ‘kafirin silahını kullanarak kafiri 
yenmekte şeriata aykırılık yoktur.’8

6. Celaleddin Çelik, Türkiye’de Dini Gruplar Sosyolojisi, https://www.youtube.com/
watch?v=Lb_3e_eon2U, 15.12.2016.
7. Franz Babinger, Müteferrika ve Osmanlı Matbaası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004.
8. Kadir Gürler, Türk Modernleşmesi Sürecinde İktidar ve Din, Sarkaç yayınları, Anka-
ra,2010, s.86.
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Sonuç

Grup düşüncesinin önüne geçmek için grupça alınan kararların ya da 
bir gruba mal edilen kararların sorgulanmaları gerekir. Alternatif fikirler sü-
rekli düşünülmeli karşıt fikirlere hemen dışlanmamalı, hakikat tekelciliğini 
bırakıp harici fikirlerinde objektif bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Belki 
de Janis’ in grup düşüncesi sendromuyla sosyal bilimlere en büyük katkısı 
grupların karar almada konusunda ne kadar da hata yapabileceğinin far-
kındalığını oluşturmasıdır. Ve bu doğrultuda son olarak grup düşüncesinin 
kurbanları olmamak için bu semptomların iyi bilinmesi gerekir. 
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“MODERN DÖNEMDE DİN ALGISI- JOHN HİCK’TE DİNSEL TEO-
RİSİ VE OLUŞUM NEDENLERİ”

ENES FURKAN ONUR
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3. Sınıf - İlamer Tefsir Araştırma Grubu Öğrencisi)

Kıymetli Validem Hülya Onur’a…

Özet

İnsanın varlıksal olarak sınırlı oluşu, hayatta genel anlamda filtreli bir 
bakışa sahip olma durumu,  onun dinsel anlamda ‘Aşkınlığa’ dair objektif 
ve gerçek manada hakiki bir tasavvur ileri sürememesine neden olduğu 
fikri Dinsel çoğulculuk teorisinde, teorinin en önde gelen temsilcilerinden 
John Hick tarafından ileri sürülmektedir. Teoriye göre, insanın bu yapısal 
özelliğinden dolayı aşkınlığa dair kesin olmayan ancak bizlere ona dair bir 
takım izlenimler sunma durumunda olan dünya dinleri, böylelikle hakikat 
konusunda gerçek ve net bir iddiada bulunamamaktadır. Ancak insana yö-
nelik bu çıkarımların dinsel anlamda “Evrenin Dinsel Belirsizliği” ve “Dinsel 
Tecrübe”nin sınırlılığı ve müphemliği mülahazalarıyla temellendirildiği bu 
teoride, sözü edilen mülahazalardaki bir takım çıkarımın makuliyetinin güç-
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lü seviyede olmadığının ve dinsel çoğulculuk gibi bir teoriyi ortaya atmaya 
yeterli bir sonuç doğurmadığı ifade edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dinsel Çoğulculuk, Dinsel Çoğulculuğun Oluşum Ne-
denleri, Evrenin Dinsel Belirsizliği, Dinsel Tecrübe.

“The Perception of Religion in Modern Age – Theory of Religious Plura-
lism and Reasons of its Formation in John Hick”

Abstract

It is put forward by one of the most prominent thinkers of the religious 
pluralism theory that as a limited being, human kind is restricted to the 
world it lives and for that it is out of the capability to produce objective and 
verisimilar knowledge of the Transcendence. For the theory, the religions 
of the world are not capable of asserting the ultimate reality as if it is only 
within their creed since people have such a structure, thus their creed and 
teachings are no more than an impression. However, in this article, it is 
discoursed that because of the arguments in which this theory is built upon 
do not provide sufficient strong evidence, that within the arguments of Re-
ligious Ambiguity of the Universe and Religious Experience, to justify the 
theory of religious pluralism is accounted as implausible. 

Keywords: Religious Pluralism, the Reasons of the Occurrence of Reli-
gious Pluralism, Religious Ambiguity of the Universe, Religious Experience.

Giriş 

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 4.300 civarında farklı din 
bulunmaktadır.1 Buna mukabil dünyaya gelen insanların %95 ve üstünün, 
içlerinde doğdukları toplumun kültüründeki dini inançları benimseyip ya-
şayarak öldüğü gözlemlenmiştir.2 Bu verilerden hareketle insanların “haki-
katin bilgisi”ni insanlara doğuştan, toplumu tarafından ona sunulduğunu 
söylemek oldukça mümkündür. Dolayısıyla hakikati avuçlarında bulduğunu 

1. Adherent.com isimli sitenin dünya çapında karşılaştırmalı dinler tarihi araştırmacı ve
profesorlerinden aldığı verilerden elde ettiği sonuç. http://www.adherents.com/Religi-
ons_By_Adherents.html, 07.01.2017.
2. Bu gibi verilerin gerçeklik boyutunu çevremize veya toplumların tarihlerine baktığımız-
da görmek olduka mümkündür. Bkz. John Hick, “Religious Pluralism and Islam”,  http://
www.johnhick.org.uk/jsite/index.php/articles-by-john-hick/6-religious-pluralism-and-is-
lam (John Hick’in resmi web sayfası), ss.1-2, (17.01.2017).
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düşünen kişi tahkik ihtiyacı hissetmeden ömrünü geçirmesi oldukça olası 
bir durumdur. 3 Nitekim tahmin edebileceğimiz gibi her bir din mensubu, 
mensup olduğu dinin hakikat olduğunu ve zengin bir hikmet hazinesi oldu-
ğunu iddia eder. Peki, bu noktada insanların sahip oldukları inançlardan 
hangisi veya hangileri hakikattir? Hakikat bir midir, yoksa oldukça farklı 
yapı ve formlara sahip midir? İnsan isimli bu düşünen varlık hakikati kavra-
maya ne kadar muktedirdir? İşte tüm bu sorularla birlikte dinsel çoğulculuk 
teorisi en geniş manada dinsel algımıza farklı bir yaklaşım getirmektedir.

Hakikat ile olan bireysel ilişki bir tarafa toplumların hakikat üzerinden gi-
riştiği yarış dinsel çoğulculuk teorisinin ilgi alanında olduğu bir diğer unsurdur. 
İnsanların bir arada yaşadıkları ve farklı dini düşünceler ile karşılaşabilme ihti-
malinin olduğu zamanlarda toplum refahını korumak adına farklı dini görüşle-
re bireylerin belirli bir saygı çerçevesinde davranmaları ihtiyacı doğmuştur. Bu 
durum, bireyin ve toplumun refahını korumak için şüphesiz elzemdir. Özellikle 
günümüzde insanlar arası iletişimin dünya çapında bir boyut kazandığı gerçeği-
ni de göz önünde bulundurduğumuzda aynı ortamları paylaşan bireylerin baş-
kalarının “kutsalına” saygı göstermek ve bu şekilde barış ortamını sağlamak 
durumunda olduğunu görebiliriz. Zira günümüzde farklı dini doktrinlere sahip 
insanları ve toplulukları sadece kitaplardan değil aynı zamanda bulunduğumuz 
mekânlarda, hayatımızın merkezlerinde karşılayarak tecrübe ediyoruz. Dolayı-
sıyla bir noktada hakikatte üstün olduğumuzu düşündüğümüz kişilerle birlikte 
yaşıyoruz. Peki, hakikat konusunda üstünlük iddiaları içindeyken bahsedilen 
barış ortamının bir imkanı gerçekten var mıdır? 

Tüm bu sorduğumuz sorulara ‘Dinsel Çoğulcuk’ tezini savunan John 
Hick ve Cantwell Smith gibi isimler başkalarının kutsalını onaylar mahiyette 
takdir edilmediği müddetçe ne hakikatin ne de barışın içselleştirilebileceği-
ni düşünmektedir.4 Biz burada literatürünün büyük bölümünü özellikle batı 
dünyasında son çeyrek asırda oluştuğu5 Dinsel çoğulculuk teorisinin genel 
olarak ne olduğu ve hangi gerekçeler üzerine inşa olunduğunu, dinsel ço-
ğulculuk fikrinin dünya çapında önde gelen (belki de en önde gelen) ismi 
olan John Hick özelinde inceleyeceğiz. 

3. Nitekim tahkik, aktif bir akıl yürütmeyle birlikte cesaret ve emek ister.
4. Wilfred Cantwell Smith, The Faith of Other Men, New York: New American Library,
1963, ss. 9-22.; John Hick, “Religious Pluralism and Islam”, ss. 15-16. (17.01.2017).
5. Hick, “Religious Pluralism and Islam”, s. 3.
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Dinsel Çoğulculuk

Din konusu üzerine birçok farklı görüş bulunmaktadır. Dini hayatlarına 
kabul eden bireylerin ve toplulukların bu görüş farklılıkları başta dinler ara-
sında olurken muayyen bir dinin kapsamında da olabilmektedir. Bu durum 
tarih ile sabittir. Öyle ki günümüzde din konusundaki farklılıklar, tarihin bu-
günlere bir mirası olarak görülebilmektedir. 

Bahsi geçen bu farklılıklar, topluluklar arasında savaşlar yaşanması-
nın nedenlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu çatışmalar farklı dinlere 
mensup olanlar arasında olduğu gibi aynı dine mensup olanlar arasında da 
gerçekleşebilmiştir. Bu noktada haçlı savaşlarını dinler arası çatışmalara 
örnek verirken Katolik ve Protestan çarpışmasını gördüğümüz 16. Yüzyılda-
ki  “Otuz Yıl” savaşlarını da aynı dine mensupların dini iddialar öne sürerek 
yaptıkları savaşlara örnek olarak verebiliriz. Amel ile imanı bir gören Vehhâ-
bi teorilerin başkalarına yaşam hakkı tanımayarak döktüğü kanı da İslam 
geleneğinden bir örnek olarak verebiliriz.

Bütün bu durumların gerçekleşmesinde hiç şüphesiz bireylerin ve top-
lumların mutlak doğrunun ve hakikatin sadece kendilerinde olduğu, di-
ğerlerinin ise yanlış/batıl olduğu fikri bir şekilde etkili olmuştur.6 Temelde 
grupların iddia ettiği mutlaklık tutumları nedeni ile7 dini anlayışta mutlaklığı 
savunanlara nispeten yeni bir hareketlilik ortaya çıkmıştır. Bu hareket, kü-
reselleşmiş dünyamızda grupların savunduğu “dini hakikatte mutlaklık” id-
dialarının aslında imkân dâhilinde olmadığını, hiçbir dinin de kurtuluşa er-
diren hakikatin aynası olamayacağını savunmaktadır. Nihai olarak her dinin 
aşkın olan “Gerçekliğe” bağlılık göstermeye, “benmerkezcilikten Gerçeklik 
merkezciliğine” çağırdığını fakat buradaki aşkın Gerçekliğin tarihte farklı 
zamanlarda oldukça farklı tasavvurları olmasının, dinlerin oluşmasında 
önemli rol oynayan insanların -tüm insanlar gibi- sınırlı ve filtreli bir yapıya 
sahip olarak edindiği dini tecrübelerden dolayı olduğunu savunmaktadır.8 
Bu tasavvurlar insanın bu yapısından dolayı tam anlamıyla yanlış olmamak-
la birlikte hakikatin sahipliğine imkân tanıyacak bir doğruluğu da yoktur. 

6. John Hick, “Religious Pluralism and Islam”,  (17.01.2017).
7. Hick, “Religious Pluralism and Islam”; Mahmut Aydın, “Paradigmanın Yeni Adı: Dinsel 
Çoğulculuk”, Mahmut Aydın (ed.), Hristiyan, Yahudi ve Müslüman Perspektifinden Dinsel 
Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları, ss. 15-49;
8.  Hick, “Religious Pluralism and Islam”, ss. 11-12.
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Literatürünün özellikle batı dünyasında son çeyrek asırda arttığı bahsetti-
ğimiz bu din anlayışının adı “Dinsel Çoğulculuk”, “Religious Pluralism”dir.

Dinsel Çoğulculuk Fikrinin Oluşum Nedenleri

Teorinin Epistemolojik ve Ontolojik Temelleri

İnsan dış dünyaya dair edindiği bilgileri, kendi filtresinden, algı düzeyi öl-
çüsünde geçirerek elde etmektedir. İnsan bilgisinin genel mahiyeti ile ilgili 
bu çıkarım John Hick’te dini anlamda bir çoğulculuğa kapı aralamaktadır.9  
Bu noktadan hareketle Hick, insanın kendisine, evrene ve birtakım olaylara 
ve olgulara bakarak dini anlamda kesin bir bilgiye ulaşıp ulaşamayacağını 
tahlil etmek ister ve Dinsel Çoğulculuk teorisinin temel nedeni olarak saya-
bileceğimiz Evrenin Dinsel Belirsizliği mülahazasını savunur.

Evrenin Dinsel Belirsizliği:  Hick, evrenin dinsel anlamda hem naturalis-
tik hem de teistik izahlarının her birinin, karşıt izahlara imkan bırakmayacak 
ölçüde kesin bir doğruluğu savunamadığını ileri sürmektedir. Evrenin özel-
likle aydınlanma çağı sonrası teistik olduğu kadar naturalistik ve ateistik bir 
duruşla da izahının imkan dahilinde olduğunu vurgulamaktadır.10 Diğer bir 
deyişle Hick, tarih boyunca bir takım olgulardan yola çıkılarak evrenin din-
sel bağlamda teistik bir yapı arzettiğine dair doğruluğu su götürmez olarak 
görülebilen bir takım mülahazalara dahi farklı bir bakış açısıyla bakmanın, 
özellikle 18. YY. sonrası gelişen batı menşeili bilimin etkisi ile mümkün ol-
duğunu iddia etmektedir. Peki tarihte evrenin dinsel anlamda teistik bir ya-
pıda olduğu iddialarının temellendirildiği ontolojik ve kozmolojik argüman-
ları11 dinsel çoğulculuk kapsamında nasıl değerlendirilmektedir?

Ontolojik Mülahaza

Tanrı merkezli, teistik yaklaşımları temellendirmek için kullanılan ve kozmik 
yada dizayna dayalı olmadan (dış dünyaya bağlı olmaksızın) direk olarak tan-
rının varlığına yönelik a priori argümanlara ontolojik argümanlar diyebiliriz.12 

9. John Hick, “Religious Experience and Knowledge”, Classical and Contemporary Readings 
in the Philosophy of Religion, ed. John Hick, New Jersey: Prentince-Hall, 1965, ss. 474-476.
10. John Hick, An Interpretation of Religion Human Responses to the Transcendent, 
London: Yale University Press, 2004, ss. 73-75.
11. Tanrının varlığı konusunda farklı tür mülahazalar da vardır fakat biz burada, hem 
makalenin sınırlarını ihlal pek aşmayacak ölçüde en çok bilinenlere Hick’in dinsel çoğul-
culuk bağlamında nasıl yaklaştığını göstermek için üzerinde durmaktayız.
12. Mehmet Dağ, “Ontolojik Delil ve Çıkmazları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
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Bu tür mülahazalardan belki de en çok bilinen ve Hick’in de eleştirdiği St. An-
selm’in tanrının varlığı ile ilgili geliştirdiği ontolojik argümanı ele alacağız. 

Bu mülahazayı daha iyisi, büyüğü veya üstünü düşünülemeyen şey ola-
rak dile getirmek mümkündür.13 Daha iyisi düşünülemeyen, kavranılama-
yan şey (ki bu tanrı olarak ifade edilir) var olmak durumundadır zira var 
olan bir şey var olmamış olan şeyden daha iyi, daha üstündür. Bu noktadan 
hareketle mutlak manada mükemmel olan (tanrı) var olmak durumundadır 
aksi takdirde insanda doğuştan var olan o “mükemmel” fikri kusursuzluk 
sıfatına sahip olmaz, dolayısıyla “mükemmel”, mükemmel olmamış olur. 
Anselm’in teorisini insanın varoluşşal olarak düşünmeye temayül ettiği 
“mükemmel şey” fikriyle yan yana getirmek argümanın anlaşılmasında 
önemli yer tutmaktadır. Nasıl ki geometrik şekil ve aritmetik sayı kavramı in-
sanda bulunuyorsa bu mükemmel, yüce şey fikri insanda bulunmaktadır.14

Hick, J.N. Findlay’den alıntı yaparak bu fikri öncelikle “algılanan en mü-
kemmel” ifadesi ile problem içerdiğine işaret etmektedir. İbadet edilen eğer 
algılanabilir bir varlıksa bunun “mükemmeliği” algılayanların dünyasının 
acizliğine hapsolucağını düşünmektedir. Halbuki en müthiş olanın, algıla-
yanlardan münezzeh, algılama düzeylerinden bağımsız olması icab eder ki 
böylesi ibadete uygun, değerli olur. Dolayısıyla sınırlı olanın kavrayabildiği 
şey, mükemmel olma vasfına zarar getirmiş olur ki Hick’e göre Anselm’in 
teorisi burada bir çelişki içermektedir.15 Bu noktada ifade etmemiz gerekir 
ki Anselm teorisinde insanda, yukarda örneğini verdiğimiz diğer durumlar 
gibi varoluşsal olarak sahip olduğu bu yücelik fikrine “varlık” sıfatı dışında 
bir sıfatta bulunmamaktadır. Dolayısıyla kavranılan şey bu teoride detaylı sı-
fatlara sahip bir yüceliğe sahip değildir, ama onun varlığına yöneliktir. Ansel 
bu noktada her ne kadar Hristiyan geleneğinden gelmiş olsa da teorisin-
de kavranılabilen yüceliği (antropomorfik bir sıfat addetmeden veya daha 
geniş anlamda herhangi bir dinin hakikatine dayandırmadan) insanda var 
olan o mükemmel Şey’e var olma sıfatı dışında bir sıfat atfetmemektedir. 
Bu durumdan dolayı insanın limitli olması yüce olanın varlığı zaruretini orta-
dan kaldırmış olmamaktadır.

Dergisi, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/767/9727.pdf,  01.03.2017, s. 287.
13. John Hick, The Existence of God, New York: Macmillan Publishing, 1974, s. 23.
14. Mehmet Dağ, “Ontolojik Delil ve Çıkmazları”, s. 289.
15. Hick, The Existence of God, ss. 23-25.
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Anselm’e özellikle Kant’ın yaptığı “öznenin tek başına bir yüklem olma-
dığı” eleştirisi Hick’in bu argümanın doğru olmadığı yönünde öne sürdüğü 
bir diğer eleştiridir.16 Bu eleştiri Kant’tan sonra Russel gibi filozoflarca da 
geliştirilmiştir. Eleştiride bir şeyin var olduğunu ortaya koymak için onun bir 
şeye sahip olduğunu söylemek, söz edilenin var olduğu sonucuna çıkarmaz 
vurgusunu yapmaktadır.17 Anselm’in söz edilen teorisi kritikler almış olsa da 
Descartes gibi filozoflarca da makul bulunmuş ve destekler mahiyette ce-
vaplar üretilmiştir. Bu tarihi durum bir tarafa, Anselm’in teorisinin insanda 
varoluşsal olarak bulunan bir olgu üzerine olduğu dikkatten kaçmamalıdır.

Kozmolojik Mülahaza

Teistik bağlamda kozmolojik izahlar insanın evrene dair yaptığı göz-
lemler sonucu özellikle sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde evrenin varoluş 
silsilesinde nihai noktada kendi kendine yeter olan, ezeli ve ebedi, bir ilk 
nedene ihtiyaç duymayan, bağımsız, irade sahibi bir varlığın bulunduğuna 
yönelik mülahazalardır.18

Evrendeki varlıkların varoluş noktasında bir zincir niteliğinde sebep so-
nuç ilişkisine sahip olması, insanları temelde iki yaklaşıma itmiştir; birincisi 
evrenin ezeli bir yapıya, geriye dönük bitmek bilmeyen bir silsileye sahip ol-
duğu ve dolayısıyla rasyonel bir karaktere sahip olmadığıdır. İkinci yaklaşım 
söz konusu evrene dair var olan silsileyi sonsuzluğa götürmeyi redderek 
evrenin “varoluşunda kendisi sebepsiz, ezeli ve tam anlamıyla bağımsız, 
dolayısıyla açıklanmasında kendisinden öteye gidilmesine ihtiyaç bırakma-
yan yaratıcı bir irade” ile nihai açıklamayı getirmektedir.19 

Hick burada evrenin dinsel belirsizliği çerçevesinde evreni kozmolojik 
olarak açıklanamayan bir gerçeklik olarak neden ele alamayacağımızı so-
rar. Evrenin varoluşunda her ne kadar bu mülahaza (Hick’e göre) anlaşıla-
bilirlik kılsa da evrenin neden varolduğu ve şu anda neden belirli bir düzen 
sergilediği konularında daha fazla açıklama istemektedir dolayısıyla evre-
nin materyalist anlaşılmaz mistik gerçekliği fikrine binaen daha fazla soru 

16. Hick, Human Responses, s.75.
17. Hick, Human Responses, s.75.
18. “Cosmological Argument”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stan-
ford.edu/entries/cosmological-argument/, 24.03.2017.
19. Hick, Human responses, ss. 79-80. Evrenin başlangıcı olmayan bir yaratıcısı fikrini
Hick’in kendisinin de daha rasyonel bulduğunu söyleyebiliriz.
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doğurmaktadır.20 Yani Hick bu noktada birinin zorunlu olarak bir tanrının 
varlığını kabul etmesi gerekmediğini bunun yerine evreni, tam olarak açık-
lanamayan bir gerçeklik olarak da görebileceğini ifade etmektedir tıpkı Ber-
trand Russel’in da dediği gibi “evren var ve hepsi bu”21. Sonuç olarak Hick, 
(bilginin genel mahiyetindeki tavrı gibi) İnsanın bir özne olarak göreceli akli 
yapısına atıfta bulunarak teismin insan aklına yönelik bu noktadaki makuli-
yetinin bir ilizyondan ibaret olabileceğini ifade ederek kozmolojik argüman-
ların kesin bir şekilde teistik yapıyı kantılayamadığını iddia etmektedir.22

Biz bu noktada (her ne kadar kozmolojik bir argüman olarak öne sürme-
se de) varlığın genel mahiyeti ile ilgili Anselm’in yaklaşımını dile getirmek is-
tiyoruz. Anselm’e göre bir şeyin gerçek manada varlığından söz edebilmek 
için onun, bir bütün olarak her hangi bir zamanda ve mekanda tam ola-
rak var olabiliyor olması gerekmektedir. Ancak bu koşulları sağlayamayan, 
farklı parçalardan oluşan şeylerin gerçek manada varlığından söz edilmesi 
oldukça zordur.23  Gerçekten de biraz üzerinde düşünüldüğünde çevremiz-
deki kişilerin bir yüzyıl sonra hayatta olmayacağını ifade etmek veya an 
itibariyle kullandığımız araçların, barındığımız binaların birkaç yüzyıl sonra 
mahiyetini ve yapısını kaybedeceğini söylemek insanların yaşantılarından 
rasyonel manada düşündüğünde çıkarabileceği sonuçlar olduğunu düşün-
mekteyiz. Bu noktadan hareketle teistik bir yaklaşım ile ifade etmek ge-
rekirse tanrının varlığı ile ilgili şüphe duymak bir yana onun aslında nihai 
anlamda tek gerçek olduğu sonucuna ulaşmanın hem daha mümkün hem 
de daha rasyonel olduğunu düşümekteyiz.

Teleolojik (Dizayn) Mülahaza

Doğaya bakan insan, ondaki mükemmel düzen, uyum, güzellik ve ihti-
şam karşısında kendisini hayranlık içinde bulabilmektedir.  Doğanın sözü-
nü ettiğimiz yapısı, akla bu düzeni ve işleyişi planlayan, inşa eden bir aklın, 
iradenin var olduğu fikrini getirmektedir. İşte dünyanın bu uyum ve etkileyici 
düzeninden hareketle bu uyumun nihai kurucusu ve tasarımcısı olarak tan-

20. Hick, Human responses, s. 80.
21. Hick, The existence of God, (tanrının varlığı ile ilgili Bertrand Russel ile Father Coples-
ton’ın yaptığı canlı yayın mülakatının basılmış hali), s. 175.
22. Hick, Human Responses, s. 81.
23. Anselm of Canterbury, “Monologion”, Brian Davies ve G.R. Evans (ed.), The Major Works, 
New York, Oxford University Press, 1998, ss. 43-45; Hick, Human Responses, ss. 76-77.
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rının var olduğu fikrini sunan mülahazalara dizayn, diğer bir adıyla, teleolo-
jik mülahazalar diyoruz.24 

Teleolojik mülahazalar çok eski zamanlara kadar gitse de günümüzde 
bilimin ilerleyişiyle birlikte zayıflamak yerine daha güçlü bir hale geldiğini 
görmenin mümkün olduğu söyleyebiliriz. Bu durumu (Teleolojik mülaha-
zanın dayandığı örneklerin sayısını arttırması bakımından) Hick’in kendi 
eserlerine de aldığı bir takım örnekleri sunarak ifade edeceğiz. Böylelikle 
teleolojik argümanların vurguladığı o düzen ve uyumun ne derece hassas 
ve ince bir (tabiri caizse) usta işi nizamında olduğunu gözler önüne sermiş 
oluruz ayrıca Hick’in konuya olan yaklaşımını ortaya koyma noktasında bu 
örneklerin önemli olduğunu ifade etmek gerekir.

İlk olarak big bang’ten başlayarak günümüze kadar gelen süreçte ev-
rendeki gaz oranlarının dağılımındaki hassaslık göze çarpmakta. Öyle ki 
1040’ta bir oranındaki ufak bir düzensizlik ısı değişikliğine yol açar ve bu ya 
galaksilerin patlamasına veyahut hiçbir şekilde oluşmamasına neden olur-
du. Diğer bir durum big bang’deki sıcaklığın son derece hassas bir şekilde 
gerçekleşmiş olması. Öyle ki sıcaklıktaki ufacık bir artış oksijen tabanlı bir 
hayat sisteminin kurulmasına imkan tanımazken aynı oranda bir düşüş ye-
tersiz türbülans durumuna yol açacağından galaksilerin oluşmasına yine 
imkan tanımazdı. Evrenin temelinin dayandığı atomlardaki nötron kütlesin-
deki ufacık bir eksilme durumu atomların sonu anlamına gelmektedir ki 
bu da evrenin sonu anlamına gelir. Evrendeki Kütle çekim kuvveti birazcık 
zayıf veya elektro manyetizm birazcık daha güçlü olsa her hangi bir evrenin 
varlığından bahsedememekteyiz. Evrendeki temel dört kuvvetten biri olan 
“Güçlü Nükleer Kuvvet”in25 az bir oranda zayıf hali yıldızlardaki nükleer sü-
rece imkan tanıyan döteryum maddesinin olmayışına neden olur ve evren-
de sadece az bir miktar hidrojenin oluşmasına imkan tanır ki bu şekilde de 
dünyada hayat oluşmaz. Zayıf Nükleer Kuvvet’in de aynı şekilde ufak bir de-
ğişime uğraması dünyada hayatın var olmayışıyla sonuçlanabilir düzeyde.26

24. “Teleological Arguments for God’s Existence”, Stanford Encyclopedia of Philosophy,
https://plato.stanford.edu/entries/teleological-arguments/, 10.03.2017.
25. Diğer üçü: Kütlelerin Çekimi, ElektroManyetism  ve Zayıf Nükleer Kuvvet, bilgi için
bkz. Jim Lucas, “What Is the Strong Force?”, http://www.livescience.com/48575-strong-
force.html, 16.03.2017, bahsedilen  bu güçlerin nizamındaki hassaslığını da yukarda
kısaca belirttik.
26. Hick, Human responses, ss. 82-84.
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Tüm bu örneklere bakıldığında evrendeki bu düzenin arkasında bizim 
gözle göremediğimiz bir planlayıcı, bir düzen verici olan akıllı bir iradeye 
sahip bir varlığın var olduğunu düşünmek oldukça mümkündür, denilebilir. 
Öyle bir varlık ki evrende hayat sürdüren canlılara, özellikle akıl sahibi olan 
insana böylelikle değer veren bir iradeye sahip. Bunun gibi birçok yorum ya-
pılabilecek olsa tarihtete Voltaire gibi bu argümanın işaret ettiği akıllı varlı-
ğın varlığı kabul edilse bile onun ezeli bir yapıya sahip olan ve varlığı yoktan 
var eden bir tanrı olduğuna emin olamayız27 şeklinde bakış açısı sunanlar 
da olmuştur. Hick bu noktada Voltaire gibi bir yaklaşım ortaya sunmaktadır. 
Öyle ki tüm bu verilerden yola çıkarak evrenin, “dini açıdan bakılacak olur-
sa, ilahi bir ifadenin, emilimin veya yaratılmışlığın göstergesi olduğu” ileri 
sürülebilir, ancak evrenin bu yapısından yola çıkarak bir ezeli ve sonsuz 
güçte bir yapı arz eden tanrı portresinin çizilemeyeceğini ileri sürmektedir.28 

Bu noktada Hick bu görüşünü ifade ederken kanaatimizce birden fazla 
faktör devreye girmektedir. Öncelikle, sınırlı bir varlık olan insanın sınırsız ve 
ezeli olan bir varlığı, sınırlı bir dünyaya hapsolmuş olan insanın tanımlaması-
nın imkansız olduğu fikri yatmaktadır29. Diğer bir nokta ise Hick, ilk verdiğimiz 
nedenle bağlantılı olarak (dini olarak mutlak bir gerçeklik ortaya koymanın 
imkansızlığından dolayı) bu konuda “dini açıdan bakılacak olursa” ifadesini 
özellikle ileri sürmektedir. Bunun da en temel nedeni Hick’in inanç meselesi-
ni insanın kendisi için sahip olması gerektiği bir zorunluluk olarak görmeme-
sidir nitekim ona göre naturalistik bir yaklaşımın imkanı bir şekilde vardır ve 
inanç sübjektiflik arz etmektedir.30 Bu tavrını, teleolojik mülahazalar özelinde 
ele alacak olursak, konuya dair teistik yönelimlere rağmen bir natüralistin 
evrenin 15 milyar yıl yaşında olduğunu ve bu süreçte hiçbir dini fikir, kav-
ram veya yaklaşımın var olmamasına rağmen (evrenin yaşına nisbetle) son 
dönemde insanların akıllarında oluşan bir anlayış olarak ele alabileceği ve 
böylelikle teleolojik mülahazalardan, evrenin kendisi ile ilgili zorunlu olarak 
bir tanrı, bir gerçeklik çıkartma durumunda olmayacağını hatırlatır.

27. Voltaire’in Traité de métaphysique adlı eserinin İngilizce çevirisinden yapılan alın-
tıya dayanarak, alıntı için bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Teleological_argument, 
18.03.2017.
28. Hick, Human responses, ss. 84-85.
29. Hick’in bu tavrını özellikle dini tecrübe konusunda detaylı göreceğiz. Kısa bir bilgi 
vermesi bakımından: Hick, Human responses, ss. 82.
30. Hick, Human responses, ss. 158-162.
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Bu noktada sormamız gerektiğini düşündüğümüz soru şudur, peki kar-
şıt mülahazaların verilebileceği bu ifadelerde çok daha tutarlı ve akli olanı 
seçme seçeneği varken neden her ikisinin de gerçek anlamda doğru olma-
dığı sonucuna Hick ulaşmaktadır? Teleolojik bağlamda düşünecek olursak, 
nizam ve özgünlük arz eden herhangi bir kitabın kendiliğinden yazılama-
yacağını akli bir zorunluluk içerisinde düşünen insan aklı, uçsuz bucaksız 
evrendeki bunca nizami ve ölçülü düzenin kendiliğinden olduğu, diğer bir 
deyişle, böylesi bir düzeni yaratıp kurmaya kadir olan bir akıllı varlığın var 
olmadığı sonucuna nasıl çıkabilecektir? Bunun cevabı ise Hick’in her iki te-
mel görüşün de (Naturalistik veya Teistik) insanlara ait birer hipotez olarak 
(keza dinleri de aynı şekilde) görmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nokta-
dan baktığımızda, (her ne kadar incelese de) Hick’in aslında mülahazaların 
akli tutarlılık değerlerinden ziyade bu mülahazaların insan denilen belirli 
bir algılama düzeyine sahip, sınırlı olan bir varlıktan geldiği gerekçesi ile 
temelde bir belirsizliğin, bulanıklığın olduğuna işaret etmektedir. Peki Hick 
insana dair bu görüşünü ne şekilde temellendirip bu tavrını dini boyuta na-
sıl yansıtmaktadır? Cevabını “dini tecrübe” ifadesinde bulmak mümkündür.

Dini Tecrübe

Dini tecrübe, dinlerin nihai anlamda menşeilerinin “nihai gerçeklik”31 
kaynaklı olmadığını fakat insanların yaşamış oldukları ve kendi sosyo-kül-
türel birikim ve altyapılarına göre şekil almış olan hakikati tecrübe etme fi-
illerinde olduğu yargısını ileri süren bir kavramdır.32 Dinlerin kaynağı olarak 
gördüğü bu tecrübeleri Hick aslında, mahiyet bakımından diğer tecrübeler-
den pek bir farkının olmadığını ileri sürmektedir. Diğer bir değişle, insanın 
mutlak gerçekliği tecrübe etmek fiilini, bir insanın sıradan bir olaya, örneğin 
pencereden dışarıdaki manzarayı seyreden kişinin gerçekleştirdiği tecrübe-
den, tecrübenin yapısal özelliği bakımından ayırt etmiyor.33 

Bu durumun altında ise insanın yaşadığı her olayı “olarak” veya daha doğru 
bir şekilde ifade etmek gerekirse “anlamlandırarak”, “exprience-as” şeklinde 

31. “Nihai gerçeklik”/”Ultimate Reality”, Hem teist hem ateist dinlerde nihai unsur ola-
rak (tanrıya ulaşmak, aydınlanmaya erişmek gibi nihai unsurlara atfen) Hick’in sıklıkla 
kullandığı terim. 
32. Hick, Human responses, ss. 153-171.
33. Hick, Human responses, s. 153,169.
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tecrübe ediyor fikrinin olduğunu görmekteyiz.34 Buna göre insan, çevresini ve 
yaşadıklarını, dış kaynaklı olguları anlamak ve anlamlandırmak için yorumlar 
yapar, kendisine mâl ettiği kavramları kullanır ve dolayısıyla bu süreçte ken-
disinden bağımsız bir bakış, bilgi ortaya koyamaz. Gördüğümüz gibi Hick, ko-
nuyla ilgili çıkarımını, dini bakış açısından ziyade tecrübenin genel mahiyetiyle 
ilgili yaklaşımından getirerek ortaya koymaktadır. İnsanın sahip olduğu bilginin 
sınırlı ve limitli, filtreli olduğunu ifade etmek adına St. Aquinas’ın “Bilinen şey, 
bilenin kendi biçim ve şekliyledir”35 yaklaşımını ileriye sürerek (Buna St. Augus-
tine’in “Biz tanrıyı bildiğimizde, (aslında) bir benzeri olan tanrı içimizde oluşmuş 
olur”36 ifadelesini de ekleyebiliriz) teistik kesimin içinden bir örnek sunmak-
tadır her ne kadar Aquinas Tanrı hakkında konuşulabilmenin imkanının, onu 
ifadede bu varlıkların oldukça aciz kaldığını öne sürerse de bir benzerliğin ana-
lojik olarak mümkün olduğunu ileri sürmektedir.37 

Mutlak gerçeklik hakkında konuşabilmenin imkanını gerek analojik yön-
tem ile gerek tenzih yöntemi ile insanlar, yaratılmış olan evrenin acizliğini 
göz önünde bulundurarak gerçeklik üzerinde doğru bilgi sağlamak için ciddi 
çabalar sarfetmişlerdir.38 Sonlu olan insanın sonsuz olanı bilip bilememesi 
mevzusu düşünce tarihinde dolayısıyla yeni bir konu değildir.39 Ancak diyebi-
liriz ki dini tecrübede her ne kadar bu durum işlense de daha ziyade insan 
tecrübesinin genel mahiyetine yönelik şüphecilik başrol oynamaktadır. Dola-
yısıyla dinsel tecrübe konusu ile ilgili konuşurken öncelikle insanın hayattaki 
her türlü olguya karşı sahip olduğu tecrübelerin genel mahiyetinin bu denli 

34. Hick, Human responses, s. 153, 169.
35. St. Thomas Aquinas, The Summa Theologica, terc. Fathers of the English Domini-
can Province (1920’lerde İngiliz Dominikli rahiplerin oluşturduğu anonim bir grup), (II/II). 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Sum-
ma_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf, 20.03.2017.
36. Aquinas, The Summa Theologica, (XII/II).
37. Aquinas, The Summa Theologica, (XIII/I,II).
38. Bkz. Mehmet Ata Az, “Avicenna and Thomas Aquinas on the Possibility of Talking 
About God”, Ilahiyat Studies, 4:2, ss.149-181. Burada Elmalılı’nın tefsirinde bulunan bir 
bilgi bu dediğimiz ifadeye katkı yapar mahiyette. Özelde Duha suresinde ancak Kur’an 
farklı yerlerde kullanılan Vecid ifadesinin “buldu, keşfetti, bildi” gibi anlamlara gelmesi 
durumunda  noksanlıktan tamlığa bir silsile izlediği için (daha önce bilmemek gerekir bil-
di denmesi için) alimler buradaki vecid’e mutlak manada bilir anlamını vermişlerdir. Bu 
durum mutlak gerçekliliğin herhangi bir şekilde insanileştirilmemesi yönündeki gayretle-
re İslam medeniyeti içinden basit bir örnektir. Bkz. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Din Kur’an 
Dili, İstanbul: Feza Gazetecilik, c. 9, s.277.
39. Konu hakkında bkz. Aquinas, The Summa Theologica, XII/II.



  413 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

değişken ve bağımlı olup olmadığını sormak gerekir. Nitekim Hick, yukarıda 
da değindiğimiz gibi dini tecrübeyi ‘dindar olan insanın sahip olduğu (günlük 
tecrübeler de dahil olmak üzere) tüm tecrübelerdir’ yaklaşımıyla ele alır.

Dünyadaki dinlerin tarihte yaşamış bir takım insanların doğumu ve ha-
yatlarıyla tarih sahnesine girdiğini söylemek ortak dilde mümkündür, ör-
neğin Siddhartha Gautama isimli şahıs olmasaydı bugün Budizm denilen 
bir din olabilir miydi, veya Hz. Musa olmasaydı bugün Yahudilik isimli bir 
din konseptinden bahsediyor olmak mümkün olur muydu? Aynı şekilde Hz. 
İsa’nın Hristiyanlık için, Hz. Muhammed’in de bugünkü İslam dini için yer-
leri hiç şüphesiz yadsınamaz. Dolayısıyla çeşitli dinlerin varlığı hususunda 
bu isimlerin tarihte yaşadıkları dini tecrübeler o dinlerin oluşumuna etki et-
mektedir. Ancak söz edilen tecrübeleri kişinin kendi yaşadığı ve kendi kültü-
rünün ürünü olan şeyler olarak ele alırsak bu durum tarihi bazı hakikatlere 
ters düşmektedir. Şöyle ki İslam medeniyeti açısından bakacak olursak, Hz. 
Muhammed’in yaşadığı dini tecrübe, ilahi olma özelliğini bir tarafa koya-
cak olursak, tamamiyle kendi kültürü ve birikimi gereği ortaya döktüğü bir 
şey olduğunu söylemek zordur zira toplumun kültürel dini fikirlerine zıt bir 
söylem ortaya koymuştur özellikle tanrının tek ve hiç bir şerikinin olmadığı-
nı dile getirerek kültürel anlamda denildiği gibi bir filtre4nin dışına çıkarak 
hareket etmiştir. Eğer dini tecrübede kültürel fikirler ve toplumun temayülü 
ağır basmış olsaydı40 o halde Hz. Muhammed böyle bir söylem geliştire-
bilir miydi? Üstelik belirli bir yaşa kadar bu söylemden yoksun, Kur’an’ın 
deyimiyle “şaşırmış” haldeyken41, vahyin gelmesinden sonra o bölgede ilk 
müslüman olabilmişken42. Çektiği onca acı ve sıkıntıya rağmen çıktığı yol-
dan geri dönmüş olması beklenmez miydi? Aynı şey Hz. İsa ve Musa için 
de geçerlidir, nitekim onlar da toplumlarında kültürel olarak yaygın olan 
dini kültürden oldukça farklı bir anlayışı tebliğ etmişler ve bunu yapmak 
suretiyle sıkıntılar çekmişlerdir. Dolayısıyla hakiki dini tecrübede ilahi bir 
unsur olmuş olmasa kendi topluluklarının kültürel temayülleri dışına çıkan 
bir anlayış geliştirip tebliğ yapmaları beklenmezdi, denilebilir.

40. Hick, Human responses, ss. 162-166, 264-266.
41. Duha, 93/7; Şura 42/52; Yusuf 12/3. bkz. Ebu Cafer Muhammed İbn-i Cerir el-Ta-
berî, Cami’ul Beyan ‘An Te’vili Ayi’l-Kur’ân, terc. Hasan Karakaya ve Kerim Aytekin, İstan-
bul: Hisar Yayınevi, 1996, c. 9. ss. 151- 156.; bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz.
Toshiko Izutsu, God and Man in the Qur’an, Tokyo: Toppan Printing, 1964.
42. Zumer 39/12.
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Diğer yandan Hick, dini tecrübeyi belirli insanların değil herkesin yaşa-
yabileceği bir aktivite olarak görmektedir ancak bununla birlikte peygam-
berlerde, azizlerde, gurularda, mahatmalarda daha yoğun olarak gerçek-
leştiğini ifade etmektedir. Ancak bu dini tecrübenin doğruluğu konusu tam 
anlamıyla bir muammadır zira mistik bir yapı arz eder43. Bu tecrübenin genel 
mahiyeti zira oldukça farklı yorumlanabilir, örneğin Hz. İsa’yı kimileri mesih 
olarak görmüş olsa da kimileri politik bir tehdit olarak da görmüş veya en 
geniş manada onun (ve tarihte dini olarak önemli diğer şahısların) tecrübe 
ve faaliyetlerini seküler bir mahiyette görmüş olmak mümkündür.44 Bunun 
yanı sıra mental sorunlar yaşayan kişilerin halüsinasyon vâri tecrübesi ile 
hakiki tecrübe arasında tam olarak belirleyici bir etken yoktur.45 Hick her ne 
kadar dinsel anlamdaki kriterin ben merkezcilikten Gerçeklik merkezciliğe 
doğru kişinin -sevgi ve merhamet koşullarıyla- temayülü bu noktada dini 
yargılamada unsur olarak sunsa da46 bu ucu açık bir ifadedir zira kişiler 
Gerçeklik adına tasvip edilmeyecek şeyler yapabilir ve bunu direk olarak 
Gerçekliğe atfedebilir. Dolayısıyla bu noktada teistik inançlara mensup olup 
da tefrike düşmüş, fanatik eğilimlerde olan kimselerin yaptığı şeyleri dinsel 
çoğulculuk teorisi kapsamında yapmak da mümkün görünmektedir.

Biz bu noktada dini tecrübenin mahiyeti üzerinde dururken Dinsel çoğul-
culuk teorisine dair yapılan yaygın fakat makul olmadığını düşündüğümüz 
bir eleştiri tipini sunmak istiyoruz. Bu eleştiriler genel olarak dinlerin birbir-
leriyle olan kıyasında hem doktrinsel anlamda hem de sunduğu şeriatler 
bağlamında oldukça çelişkili söylemler içerdiği bundan dolayı birbirleriyle 
bağdaşamayacak olan bu yaklaşımların hakikati nasıl gösterdiği üzerine. Ör-
neğin Budizm temelde mensuplarına herhangi bir tanrı öğretisi sunmazken 
monoteist yaklaşımlardan politeist yaklaşımlara kadar çeşitli ve çelişkili, bir-
birine tam anlamıyla zıt söylemler içerdiği gerekçesiyle (dolayısıyla “hakikat-
ten aldıkları pay” oranında bir uzlaşmanın mümkün olmadığını ileri sürerek) 
teorinin makul olmadığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.47 Biz bu eleştirile-

43. Hick’in mistisizm konusunda referans verdiği verdiği makalede de bu söylediğimiz 
durum baştan aşağı geçerlidir: William James, “Mysticism”, Classical and Contemporary 
Readings in the Philosophy of Religion, ed. (John Hick), London: Prentince-Hall Interna-
tional, 1965, ss. 
44. Hick, Human responses, ss. 155-156.
45. Hick, Human responses, ss. 168-169.
46. Hick, Human responses, s. 164.
47. Örnek için bkz. Adnan Arslan, “Batı Perspektifinde Dini Çoğulculuk Meselesi”, İslam 
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rin teoriyi gerçek manada çürütmekten oldukça uzak olduğu kanaatindeyiz. 
Nitekim teori, sözü edilebilecek olan dinlerin varlığını, varlığa geliş hallerinin 
daha başlı başına sübjektif bir yapı arz ettiğini dolayısıyla hiçbirinin gerçek 
manada, objektif olarak hakikati yansıtamadığını savunmaktadır. Bu açıdan 
da görülebileceği gibi artık dinlerin birbirleri ile olan çelişkili ifadelerinin teori 
bağlamında herhangi bir problem oluşturmadığını görebiliriz (hiçbirinin ger-
çek manada hakikat olarak kabul edilmediği noktada çelişki ifadesinin de 
değeri kalmamaktadır). Dolayısıyla bu eleştirilerde ortaya konulan durum (çe-
lişki durumu) dinsel çoğulculuk teorisi için bir tutarsızlık veyahut imkânsızlık 
değil ancak doğal bir sonucu olarak ele alabiliriz.

İşte bu unsurlar üzerinde, her dinin hakikatten paylara sahip olduğu 
ancak insanın varlıksal yapısı gereği bu öğretilerin mutlaklık arz etmediğini 
ileri süren dinsel çoğulculuk teorisi oluşmuştur.

Sonuç

İnsanın varlıksal olarak sınırlı oluşu, hayatta genel anlamda limitli, filtre-
li bir bakışa sahip olma durumu, onun dinsel anlamda ‘Aşkınlığa’ dair ob-
jektif ve gerçek manada hakiki bir tasavvur ileri sürememesine neden oldu-
ğu fikri Dinsel çoğulculuk teorisinin temelini oluşturmaktadır. Teoriye göre, 
insanın bu yapısal özelliğinden dolayı aşkınlığa dair kesin olmayan ancak 
bizlere ona dair bir takım izlenimler sunma durumunda olan dünya dinleri, 
böylelikle hakikat konusunda gerçek ve net bir iddiada bulunamamaktadır. 

Bu yönde öncelikle evrenin dinsel anlamda belirsiz bir yapıya sahip ol-
duğu mülahazası öne sürülmekteyse de bu mülahazada ifade edildiği gibi 
gerek kozmolojik gerek teleolojik izahlarda dini anlamda evrenin belirsiz 
mahiyette olduğu yönünde tatmin edici argümanların öne sürüldüğünü 
söyleyememek oldukça güçtür. Özellikle akıllı ve kudret sahibi bir varlığın 
zorunlu olarak var olması gerektiğine karşı akli makuliyeti güçlü bir karşı 
izah getirilebildiğini söyleyememekteyiz. Bundan dolayı Dinsel çoğulculuk 
teorisinin temelini oluşturan fikirlerden ‘evrenin dinsel belirsizliği’ mülaha-
zası, akli zorunluluk gerektiren bir unsura (nihai akıllı varlık fikrine) aynı zo-
runlulukta karşı bir açıklama sunamadığı için bu anlamda sağlam bir yapı 
arz ettiğini söylemek makul görünmemektedir.

Teorinin (kabul edilse dahi) dini anlamda pratiğe bakan sıkıntılı bir yanı var-

Araştırmaları Dergisi, 2 (1998).
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dır. Bu ise teorinin, dini yaşamı bir erdemlilik olarak göstermesine48 insanla-
rın dinlerden uzaklaşmasını değil de onlara yakın olmalarını teşvik etmesine 
rağmen insanlardan aslında (teoriye göre) gerçek manada hakikati olmayan 
bir takım unsurlara inanıp onların sunduğu prensipleri uygulamaları tavsiye 
edilmiş olmaktadır. Peki, bir tarafta aslında din(ler)in sunduğu öğretilerin ve 
buyrukların gerçek manada hakikat olmadığını iddia ederken diğer taraftan 
insanlardan dini öğretilerine sahip çıkmasını ve o şekilde hayatlarını sürdür-
melerini nasıl bekleyebiliriz? Bu teoriye yönelik sorulması gereken bir sorudur. 
Zira kanaatimizce kişi gerçek manada hakikatinin olmadığını anladığı bir şeyin 
takibini yapmaz. Bu noktada ise dinin içi boşaltılmış olur, denilebilir.

Teorinin toplumlarda dini anlamda barış ve huzur getirebileceği iddi-
asına49, teorinin bir diğer temel unsuru olan dini tecrübe mülahazasıyla 
bakmakta fayda vardır. Yukarıda da açıkladığımız gibi dini tecrübenin ma-
hiyetinde ve onu değerlendirme noktasında bir yöntemin olmaması ciddi 
manada bir müphemliğe yer bırakmaktadır. Bu noktada kişilerin veya grup-
ların “Aşkın olanın ben/bizdeki izlenimi budur” ilke sözüyle toplumda fesat 
ve zarara neden olabilecek bir tutum içine girmesini şahıslardan tam an-
lamıyla alıkoyacak olan nedir?  Bunu değerlendirmeye yönelik bir unsur ol-
madığından dolayı (tecrübe belirli bir temeli olmaksızın çok farklı şekillerde 
gerçekleşebileceği için) teori, pratik anlamda toplumlarda barış ve huzurun 
dinsel anlamda güvencesini sağlayabilme konusunda başarısız olmayaca-
ğını dile getirmek dolayısıyla oldukça zordur. Belki de bu noktada sorulması 
gereken dünyada şu anda yaşanan sıkıntıların hangilerinin gerçek manada 
dini sebepten gerçekleştiği sorusudur.

Toplumlarda diğeri üzerinde mutlak otorite kurma fikri kuşkusuz büyük 
problemlere neden olmaktadır. Bu noktada ise kişilerin veya grupların mut-
lak otorite kurma çabalarının temelini ise dinden ziyade, siyasi ve ekono-
mik zeminde aramanın daha makul olduğu kanaatindeyiz.50 Zira dinlerin 
ekseriyetine bakıldığında birçok insani/ahlaki ortak değerin vurgulandığını 

48. Bu görüş Hick’in (ve dinsel çoğulculuk fikrini savunan diğer bir takım düşünürlerin eser-
lerinde) görebilmek oldukça mümkündür. Örnek için bkz. Human responses, ss.168-169.
49. Smith, The Faith of Other Men, ss. 9-22; John Hick, “Religious Pluralism and Islam”, 
ss. 15-16.
50. Örnek olarak dünyanın en büyük savaşı olan II. Dünya savaşında, savaşan tarafların 
dini gayelerden ziyade siyasi, ekonomik ve stratejik kazanımlar uğrunda mücadele ettiği 
açıkça görülebilmektedir.
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gözlemleyebiliriz. Siyasi noktada, düzenini ve refahını kaybetmiş bir takım 
yerlerde kriz durumu kendini gösterir. Bu noktadan sonra kriz içinde bulu-
nan kimseler ellerine geçebilecek herhangi bir ideolojiye sarılarak içinde 
bulundukları kriz durumunda çıkmaya gayret eder. Günümüzde farklı ya-
pılardaki terör örgütleri51 belirli bir buhran ve kriz içinde kalmış şahısların 
yuvası haline kanaatimizce işte bu şekilde gelmektedir. Dolayısıyla biz dün-
yada yaşanan problemlerin din kaynaklı olmadığı görüşündeyiz.

Diğer taraftan dinsel çoğulculuk teorisi bizlere oldukça etkileyici bir soru 
sormaktadır. Bu ise iman ve inancımızı neye göre temellendirdiğimiz soru-
sudur. Özellikle dünyaya gelen insanların %95 ve üstü oranının, içlerinde 
doğdukları toplumun kültüründeki dini inançları benimseyip yaşayarak öl-
düğü gerçeğini hatırlatmaktadır (pratik olarak kültürel olarak edindiği dini 
“seçme” konusunda bir kabahati olmayan çok farklı dinlere mensup insan-
ların kurtuluşuna teoriyi anahtar göstererek).

Kültürünün avuçlarına hakikati servis ettiğini düşünen kişi imanın ve 
inancını tahkik ihtiyacı hissetmeden ömrünü geçirmesi verdiğimiz veriden 
de anlaşıldığı gibi elbette oldukça olası bir durumdur. Ancak bu noktada 
sormamız gereken, örneğin “Türkiye’de Müslüman bir ailede doğmuş ki-
şiler olmuş olmak yerine mesela Hindistan’da Yeni Delhi’de Hindu bir ai-
lede veyahut İtalya’da Roma’da Katolik bir ailede doğmuş bireyler olmuş 
olsaydık şu anda Müslüman olmuş olur muyduk?” Sorusudur. Aynı soru bir 
Hindu ailede doğmuş olan bireyin başka bir dine mensup olan bir cemiyette 
doğmuş olması durumunda Hindu olup olmayacağı şeklinde sorulabilir. Bu 
noktada üstelik hatırlamamız gereken kendi kültürünün dini inancını do-
ğuştan miras alarak benimsemiş her bireyin elindeki inanca hakikat gözüy-
le, kimliksel bir değer gözüyle (bir Müslüman nasıl bakıyorsa aynı şekilde 
bir Hristiyan, bir Hindu da kendi inancına o şekilde) bakıyor olmasıdır52. 

Dinsel çoğulculuk teorisi insanların kültürel olarak sahip oldukları inanç-
lardan dolayı hatalarının olmadığını öne sürerek kurtuluşun hepsi için geçerli 
olduğunu ifade etse de biz, tıpkı İmam Maturidi’nin de ifade ettiği gibi herkesin 

51. Deaş’ten PKK’ya.
52. İmam Maturidi’nin bu görüşü için bkz. Mustafa Bozkurt, “Mâturîdî’de Hakikat, Taklid
ve Tahkik Açısından İman”, 2014 yılında Eskişehirde yapılan “Uluslarası İmam Maturidî
Sempozyumu”nda bildiri olan sunulmuş makale, http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/
maturidi/Yrd-Doc-Dr-Mustafa-BOZKURT.pdf, 24.03.2017.

http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/maturidi/Yrd-Doc-Dr-Mustafa-BOZKURT.pdf
http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/maturidi/Yrd-Doc-Dr-Mustafa-BOZKURT.pdf
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inandığı şeyin tahkikiyle mükellef olduğu kanaatindeyiz. Zira bize göre, hayatta 
en basitinden doğru olduğunu söyleyebileceğimiz şeyden dini inanç meselesi-
ne kadar yanlış olmadığını akli bir tutarlılıkla sorgulayarak, ortadaki fikre ek bir 
bilgi sunarak, yaklaşım getirerek, sorgulamak suretiyle bir şeyler katarak doğru 
olduğunu iddia edemediğimiz bir şeyin doğruluğuna da kani olamayız. Dola-
yısıyla doğrulayamadığımız şeyin de inanç noktasında bir geçerliliğinin olduk-
ça ihtilaflı olduğu kanaatindeyiz. Bundan dolayı herkesin bu tahkikle mes’ul 
olduğunu ileri sürerek ne İtalya’da Roma’da Katolik olarak yetişen bir kişinin 
doğuştan bir günahı, bir kabahatinin var olduğunu, ne de Konya’da Müslüman 
bir ailede doğmuş bir kişinin doğuştan gelen bir torpili olduğunu söyleyebiliriz.53

Tüm bu durumlardan yola çıkarak Dinsel Çoğulculuk teorisinin akli zo-
runluluk ortaya koyabilecek mahiyette bir makuliyetinin olmadığını söyle-
mek oldukça mümkündür. Hakikatin yapısal ve mahiyetsel anlamda, ta-
mamıyla, birbirine zıt oluşturacak şekilde farklı hallerde görünebileceğini 
insana atfederek söylemenin54 doğru olduğunu ifade etmek için ise daha 
güçlü argümanların olması gerektiği bu şekilde ifade edilebilir.
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Yusuf YAPICI:

Sayın Enes Furkan ONUR’ a değerli tebliğlerinden ötürü teşekkür edi-
yoruz. Sıradaki tebliğcimiz Zeynep Betül ÖNDER ARPA. Kendisi Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Anabilim Dalı 
yüksek lisans öğrencisidir. Aynı zamanda ilamer mezunudur. Buyurun, söz 
sizde.



“DİNİ ANLAYIŞLARIN FARKLILAŞMASINDA
KERBELA OLAYININ ROLÜ”

ZEYNEP BETÜL ÖNDER ARPA
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi 

Ve Sanatları Bölümü İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, 
İlamer İslâm Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu Mezunu

Özet

İslâm tarihinde birçok önemli olay arasında sonraki süreçlere en fazla 
etki eden, insanların dini anlayış farklılıklarını belirlemede aktif rol oynayan 
olaylardan en önemlilerinden biri şüphesiz Kerbela olayıdır (10 Muharrem 
61 / 10 Ekim 680). Hüseyin b. Ali’nin aile fertleriyle birlikte Emevi halifesi 
Yezid b. Muaviye’nin Kufe valisi Ubeydullah b. Ziyad’ın birliklerince çölde 
on gün susuz bırakılarak katledilmesi şeklinde gerçekleşen bu olay, İslâm 
tarihinde gerçekleştiği yere nispeten Kerbela Olayı olarak anılmaktadır. 
Gerçekleştiği günden itibaren Müslümanların yüreğini sızlatan elim Kerbe-
la hadisesi, zaman içerisinde farklı şekilde yorumlanarak birtakım anlayış 
biçimlerinin temeline oturtulmuştur. Siyasi özelliği ağır basan bu hadise-
nin yalnızca siyasi etkileri olmamış, dini ve sosyokültürel alandaki yansı-
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maları günümüze değin devam etmiştir. Kerbela’yı anma törenleri, aşure 
matemleri, Kerbela şehitliğine yapılan ziyaretler, İmam Hüseyin Kurbanı, 
Muharrem orucu gibi çeşitli dini ve sosyal uygulamalar bu yansımanın birer 
parçasıdır. Kerbela’yı doğru anlamak, bu uygulamaların İslâm’la bağdaşıp 
bağdaşmadığını ortaya koymak, Kerbela’nın insanların dini anlayış farklılık-
larına nasıl etki ettiğini göstermek açısından önemli görünmektedir.

     Anahtar Kelimeler: Kerbela Olayı, Hz. Hüseyin, Dini Anlayışlar, Aşure 
Matemi, Şiîlik.

THE ROLE OF KARBALA EVENT ON DIFFRENCES IN RELIGIOUS UNDERS-
TANDINGS

Abstract

Certainly one of the most important events in Islamic history that affect 
the subsequent processes and which play an active role in determining the 
differences in religious understanding of people is Karbala (10 Muharrem 
61/10 October 680). The event is the slaughtering of Huseyin b. Ali and 
his family memberships with ten days without water by Ziyad ‘s troops who 
is Yazid b. Mufti’s Kufe governor. This event is referred to where it occurs 
as the Karbala event, in the history of Islam. The harroving Kerbela event, 
from the day it was occured, has been laid on the basis of some forms of 
understanding by being interpreted differently over time. This event, which 
is characterized by its political nature, has not only been a political influen-
ce, but its repercussions on the part of religion and socio-culturality have 
continued until today. Various religious and social events such as memorial 
ceremonies of Karbala, visits to the martyrs of Karbala, sacrifices of Imam 
Hussein, Muharrem fast are some parts of this reflections. To understand 
Kerbela correctly, and to show whether these practices are compatible with 
Islam, seems important to show how Kerbela influences people’s differen-
ces in religious understanding.

Key Words: Karbala Event, Husain, Religious Insights, Substance Matu-
rity, Shiism.

Giriş

 İslâm tarihinde kendinden sonraki sürece yön veren birçok olay zikredi-
lebilir. Bu olaylar içerisinde en önemli olanlarından biri hiç şüphesiz Kerbe-
la vakasıdır (10 Muharrem 61 / 10 Ekim 680) . Temelde Hz. Peygamber’in 
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(sav) torunu Hz. Hüseyin’in ve ailesinin katledilişi olarak tanımlayacağımız 
bu olay, gerçekleştiği günden itibaren etkilerini hissettirmiş ve Müslüman-
larda derin izler bırakmıştır. Bu olayın sonuçları yalnızca siyasi-politik düz-
lemde değil, dini ve sosyal anlamda da kendini göstermiştir. Başta Şia ol-
mak üzere birçok dini - mezhepsel anlayışın temelinde Kerbela vakası yer 
almaktadır. Olayın yaşandığı tarihten çok sonra kendini dinî sahada göster-
meye başlayan Şiâ düşüncesi Kerbela’da yaşananları kendisine temel da-
yanak kabul ederek siyasi-dini fikriyatını şekillendirmeye çalışmıştır. Bugün 
İslâm toplumunun en keskin ayrımı kabul edilebilecek Sünnî-Şiî gruplaşma-
sında sıklıkla kullanılan argüman olarak Kerbela’yı görmekteyiz. 

Tebliğimizde Kerbela olayını tarihsel bilgiler ışığında değerlendirerek 
yaşandığı günden bugüne İslâm toplumlarının din anlayışlarının farklılaş-
masında nasıl bir etken olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu sayede Müslü-
manların İslâm tarihi boyunca belki de en fazla birlikte olmaya ihtiyaç duy-
duğu zamanlardan birinde, günümüzde Kerbela gibi olayların ayırıcı değil 
birleştirici yönünü ön plana çıkarmamız gerektiğini ortaya koymuş olacağız. 

Kısaca Kerbela Hadisesi  

10 Muharrem 611/10 Ekim 680’de Hüseyin b. Ali’nin aile fertleriyle birlikte 
Emevi halifesi Yezid b. Muaviye’nin Kufe valisi Ubeydullah b. Ziyad’ın birlikle-
rince çölde on gün susuz bırakılarak katledilmesi olayı İslâm tarihinde gerçek-
leştiği yere nispeten Kerbela Olayı olarak anılmaktadır. Kerbela’nın gerçekleş-
mesine zemin oluşturan süreci Hz. Ali ile Muaviye arasında yaşanan hilafet 
tartışmalarına kadar götürmek mümkündür. Ancak konuyu fazla dağıtmamak 
adına Hz. Ali’nin şehit oluşundan sonraki süreci kısaca aktaralım. 

Hz. Ali’nin Sıffın Savaşı’nın ardından Muaviye’yle arasında gerçekleşen 
Hakem olayı2 sonrası Harici militan İbn Mülcem tarafından şehit edilmesin-
den sonra Hicaz ve Kufe bölgelerinde yaşayan Müslümanlar Hasan b. Ali’ye 
biat ettiler.3 Bunu duyan Muaviye hemen bir ordu hazırlatarak Hz. Hasan’ın 

1. Ebû Amr Halife b. Hayyât (ö. 240/854-55), Târîhu Halife b. Hayyât, Çev.: Abdulhâlık 
Bakır, Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2011, s. 287. 
2. Detaylı bilgi için bkz.: Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/923), Tarîhu’l-Ümem Ve’l-
Mülûk, Beyrut, tsz, c. 6, s. 53-62; İsmail b. Kesîr Ebu’l-Fidâ (ö. 774/1373), el-Bidâye 
Ve’n-Nihâye, Beyrut, 1966, c. 7, s. 315-316.
3. Detayı bilgi için bkz.: Adnan Demircan, Hz. Hasan Ve Halifeliği, Harran Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şanlıurfa, 1995, S. 1, s. 86-94.
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girişimini önlemeye çalıştı. Hz. Hasan da Muaviye’nin karargahına doğru 
yola çıktı. Ancak hem askeri gücünün yetersiz oluşu hem de yapılacak ba-
rışın Müslümanların yararına olacağını düşünmesi üzerine Hz. Hasan bazı 
şartlar koşarak hilafetten çekilme kararı aldı.4 Böylece Müslümanlar ara-
sında kısa sürecek de olsa siyasi birlik sağlanmış oldu. 

Muaviye hilafeti esnasında oğlu Yezid adına halktan biat istedi. Müslü-
manların çoğu fitneyi önlemek için biat etmeyi kabul ettilerse de –o sırada 
Medine’de siyasetten uzak, sakin bir hayat yaşayan- Hz. Hüseyin başta olmak 
üzere Müslümanların bir kısmı buna razı olmadı. Gerekçeleri ise Yezid’in ada-
letsiz, dini hassasiyetten yoksun, içki ve eğlence düşkünü biri olmasıydı.5 

Muaviye’nin vefatından sonra (680) Yezid hilafet makamına geçti ve 
başta Hz. Hüseyin olmak üzere tüm Müslümanların kendisine biat etme-
lerini ve biatlerini valiler yoluyla merkeze iletmelerini istedi. Bunun üzerine 
Medine valisi Hz Hüseyin’den biat etmesini isteyince, Hz. Hüseyin bunu ka-
bul etmedi ve kargaşa çıkmaması için Mekke’ye gitti.6 Ancak Yezid’in adam-
ları orada da rahat bırakmadılar ve biate zorladılar. Hz. Hüseyin de Yezid’in 
halifeliğini onaylamak yerine bu hususta kendisiyle mücadele etme kararı 
aldı. Mekke, Medine ve Kufe bölgelerinde halkın büyük çoğunluğunun Ye-
zid’in hilafetine sıcak bakmıyor olmaları, onun bu kararı almasında etkin rol 
oynamıştır. Ayrıca Kufeliler Hz. Hüseyin’e mektuplar göndererek kendisine 
bağlılıklarını bildirmekteydiler.7 

Durumu değerlendiren Hz. Hüseyin, mektup gönderenlerin samimiyetini 
öğrenmek amacıyla Müslim b. Akîl’i Kufe’ye gönderdi. Kufe’de ilgiyle karşı-
lanan Müslim, halkın Hz. Hüseyin’i desteklediğini yerinde gördü ve çoğun-
dan Hz. Hüseyin için biat aldı. Kufeliler’in Hz. Hüseyin’e olan bağlılıklarını 
bir mektupla kendisine bildirdi. Ancak Yezid’in görevlendirdiği vali Ubeydul-
lah b. Ziyad halk üzerinde baskı kurunca Hz. Hüseyin’e olan destek bir anda 
yok oldu ve Müslim b. Akil de valinin adamları tarafından öldürüldü.8

Hz. Hüseyin, Kufe’de olup bitenden ve Müslim b. Akîl’in başına gelen-

4. Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Tarîhu’l-Ümem Ve’l-Mülûk, s. 91-95. 
5. Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe (ö. 276/889), el-İmâme ve’s-Siyâse, 
Kahire, 1967, C. 1, s. 162-163.
6. Ethem Ruhi Fığlalı, “Hüseyin”, DİA, C. 18, s. 519.
7. Ebu Mihnef Lut b. Yahya el-Ezdî el-Gamidî, Maktelü’l-Hüseyin, Bağdad, 1977, s. 17.
8. Ethem Ruhi Fığlalı, “Hüseyin”, DİA, C. 18, s. 519.
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lerden habersiz bir şekilde akrabaları ve sevenleriyle birlikte Kufe’ye git-
mek üzere hazırlık yaptı. Abdullah b. Zübeyr, Abdullah b. Ömer, Ömer b. 
Abdurrahman b. Haris gibi kişiler gitmemesi yönünde ısrarcı oldularsa da o 
Kufe’ye gitme kararından vazgeçmedi.9 

Hz. Hüseyin Kufe’de yaşananları yolda olduğu esnada öğrendi. Yeniden 
bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra yakınlarıyla birlikte yola devam 
etme kararı aldı. Fırat nehri kenarındaki Ninevâ denilen yere gelindiğinde 
Hz. Hüseyin ve beraberindekiler sulak bir yerde konaklamak istediler. An-
cak Kufe valisinin adamları buna izin vermeyip kurak bir yer olan Kerbe-
la’da10 Hz. Hüseyin ve yakınlarını kuşatma altına aldılar.11 Hz. Hüseyin’le 
karşı tarafın yaptığı görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine anlaşma sağla-
namamış ve savaş kaçınılmaz olmuştu. Netice itibariyle Yezid b. Muaviye’ye 
biatı kabul etmeyen Hz. Hüseyin 61/680 yılında Ömer b. Sad komutasında-
ki ordu tarafından, vali Ubeydullah b. Ziyad’ın emriyle beraberindeki yetmiş 
küsür kişiyle birlikte Kerbela’da şehit edildi.12 

Kerbela’nın Siyasi Yorumu

Gerçekleştiği günden itibaren Müslümanların yüreğini sızlatan elim Ker-
bela hadisesi, zaman içerisinde farklı şekilde yorumlanarak birtakım anlayış 
biçimlerinin temeline oturtulmuştur. Öncelikle bu hadisede Hz. Hüseyin’in 
gerçek maksadının ne olduğu üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Daha 
önce de belirttiğimiz gibi Hz. Hüseyin başta olmak üzere pek çok Müslüman 
tarafından Yezid’in hilafet makamına layık görülmemesi, onun bu işe ehil ol-
mamasından ve dini yaşantı konusundaki eksikliklerinden kaynaklanmaktay-
dı.13 Bu bilgiyi esas alarak Hz. Hüseyin’in Kerbela mücadelesinin amacının, 
İslâm’ın temel ilkelerine uygun düşmeyen bir yönetim tarzının Müslümanlar 
üzerindeki egemenliğine karşı koymak şeklinde özetlemek mümkündür.14 

9. Ali b. Muhammed İbnü’I-Esîr, el-Kâmil Fi’t-Târîh, Beyrut, 1977, C. 4, s. 39; Muhammed 
b. Cerîr et-Taberî, Tarîhu’l-Ümem Ve’l-Mülûk, s. 218.
10. Detaylı bilgi için bkz.: Mustafa Öz, “Kerbelâ”, DİA, C. 25, s. 271.
11. Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe, el-İmâme Ve’s-Siyâse, Kahire, 
1967, C. 2, s. 5-6.; Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Tarîhu’l-Ümem Ve’l-Mülûk, s. 232.
12. Ahmet b. Yahya el-Belâzurî (ö. 279 / 892-93), Ensâbü’l-Eşrâf, Beyrut, 1996,  C. 3, s. 
411. Geniş bilgi için bkz.: Ünal Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halife Yezid b. Muaviye, 
İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2001, s. 209-292.
13. Ünal Kılıç, Tartışmaların Odağındaki Halife Yezid b. Muaviye, s. 156-163.
14. Hüseyin Yılmaz, Müslümanlar Arasında Ayrılığın Ya Da Birlikteliğin Odağında Kerbela, 
Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, C. 3, s. 254-255.
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Hz. Hüseyin bu mücadelesiyle Emevi yönetiminin Müslümanlar açısın-
dan hoş görülmeyen gidişatını durdurmak istiyordu. Onun bu arzusu Halife 
Yezid tarafından engellendi ve neticede Kerbela’da yaşananlarla Hz. Hü-
seyin zulme karşı dik duran bir kahraman, Yezid ise Peygamber torununun 
kanını akıtan zalim bir yönetici olarak tarihe geçti.

Kerbela hadisesi her ne kadar Hz. Peygamber’in (sav) “Cennet gençle-
rinin efendisi”15 diyerek sevdiği torunu Hz. Hüseyin’in şehadetiyle sonuç-
lanmış olsa da bu elim olayda Hz. Hüseyin’i haksız bulan âlimler de bu-
lunmaktadır.16 Çoğunluk17 Hz. Hüseyin’in şehadetinde ve masumiyetinde 
ittifak halindedirler ancak onun da bazı sorumlulukları olduğunu belirtenler 
vardır. Örneğin Hz. Hüseyin’in muharebeye giderken yeterli hazırlık ve plan-
ları yapmamış, asker ve silah toplamamış olması, akrabaları ve dostları ta-
rafından yapılan uyarıları dikkate almayarak şura prensibine göre hareket 
etmemesi, Kufelilerin güvensizliklerine rağmen geri dön çağrılarını dinle-
memesi, aile fertlerinin emniyetini düşünmeyerek onları savaş meydanına 
götürmesi18 noktasında eleştiriye tabi tutulmasına neden olmuştur.19

Siyasi Karakterli Bir Olayın İtikâdileşmesi

15. Ebû Saîd (ra)’den rivâyetle Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hasan ve Hüseyin
cennet gençlerinin efendileridir.” Bkz.: Ebu İsa Muhammed et-Tirmizî, el-Câmiu’s-Sahîh,
Menâkib, 50, 3768.
16. Esasen Kerbela olayı ile ilgili meseleye daha ihtiyatlı yaklaştığını düşündüğümüz
sünnî kesimin görüşlerini bir arada verme gayretine giriştiğimizde Adnan Demircan
hocanın yaptığı tasnifi yerinde bulduğumuz için burada vermeyi uygun gördük. Kendi-
si, âlimlerin görüşlerini üç başlık altında sınıflandırmıştır. İlki Hz. Hüseyin’i haklı görüp
Yezid’i lanetleyenlerin görüşleridir ki bu başlık altında Kıyâ el-Herrâsî (504/1110), Ebu’l-
Ferec İbnü’l-Cevzî (597/1201) ve et-Taftazânî (791/1389)’nin fikirleri yer almaktadır.
İkinci sınıflandırma Hz. Hüseyin’i haklı görüp meseleye daha ihtiyatlı yaklaşanların gö-
rüşleri ki çoğunluğun kanaati de bu yönde olmuştur. Gazzâlî (505/1111), İbn Teymiyye
(728/1328), İbn Kesîr (774/1373), İbn Handûn (808/1406)  ve Ömer Nasuhi Bilmen
(1971) gibi âlimler bu grupta yer alır. Son olarak Hz. Hüseyin’i sorunlu görenler olarak
Ebû Bekr İbnu’l-Arâbî (543/1148) ve Muhammed el-Hudarî (1927)’nin görüşlerini akta-
rır. Bkz.: Adnan Demircan, Ehl-i Sünnet Alimlerinin Kerbela Olayına Yaklaşımları, Çeşitli
Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, C. 1, s. 296-301.
17. Bir önceki dipnotta belirtilmiştir.
18. Savaş meydanına çoluk çocuğun götürülmesi meselesinin bir Arap geleneğinin oldu-
ğunu, bunu bizzat Hz. Peygamber’in de uyguladığını belirterek eleştiriye karşılık verenler
de vardır.Bkz.: Ünal Kılıç, Kerbela Vakası (Tarihi Süreç), Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sem-
pozyumu, C. 1, s. 41.
19. Ünal Kılıç, Kerbela Vakası (Tarihi Süreç), Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, C. 1, s. 41.
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Hz. Hüseyin’in Kerbela’da yaşadığı elim olay, gerçekleştiği tarihten iti-
baren Müslümanların zihinlerinde ve gönül dünyalarında acı bir şekilde yer 
edinmiştir. Ehl-i beyt mensubu ve sevenlerinden oluşan 70 küsür kişinin 
şehadetiyle sonuçlanan olay niceliksel olarak küçük bir muharebe gibi 
gözükse de İslâm dünyasında doğurduğu sonuçlar bakımından etkisi en 
büyük hadiselerden biri olmuştur. Siyasi özelliği ağır basan bu hadisenin 
yalnızca siyasi etkileri olmamış, dini ve sosyokültürel alandaki yansımaları 
günümüze değin devam etmiştir.  En başta İslâm dünyasının en derin ayrı-
mı; Sünni-Şiî gruplaşmasında Şia’nın en temel argümanı Kerbela olayıdır. 

Şia’nın gayretleriyle zaman içerisinde Hz. Hüseyin’in hayatı efsanevi ve 
menkıbevî bir hüviyete dönüştürülmüştür. Nitekim Hz. Hüseyin’in tarihsel 
kişiliği ve Kerbela’da yaşananlar Sünni ve Şiî kaynaklarda hemen hemen 
aynıyken Şiî kaynaklarda bu durum ileriye götürülerek efsanevî bir Kerbela 
hadisesi karşımıza çıkmaktadır. 20 Bu anlatımlardan birkaçına yer vermenin 
yerinde olacağını düşünüyorum: Örneğin, bir rivayette21 Hz. Hüseyin yola 
çıkmadan önce vedalaşmak üzere Ümmü Seleme’ye uğramıştır. Bu sırada 
Ümmü Seleme Irak’a gitmesinden dolayı üzülmemesi gerektiğini, zira Hz. 
Peygamber’in (sav) bunu önceden haber verdiğini söylemiştir. Bir başka ri-
vayette Cebrail, Hz. Hüseyin’in doğumu esnasında gelmiş, kırmızı toprak 
getirmiş ve onun şehit olacağını bildirmiştir.22

Sünnî kaynaklarda da Kerbela’yı haber veren, Rasulullah’ın (sav) veya 
Hz. Ali’nin Hz. Hüseyin’in şehit olacağını önceden bildiğini ifade eden bazı 
rivayetlere rastlamak mümkündür.23 Bu rivayetlerden birinde Ümmü Sele-
me rüyasında Hz. Peygamber’i (sav) görür, başında ve sakallarında toprak 
vardır, “neyiniz var” diye sorduğunda Rasulullah (sav), “az önce Hüseyin’in 
öldürüldüğüne şahit oldum” der.24

20. Metin Bozan, Şii-İmâmî Kaynaklarda Kerbela’nın Menkâbevi Anlatımı, Çeşitli Yönle-
riyle Kerbela Sempozyumu, C. 1, s. 491-492.
21. Ebû Cafer Muhammed b. Hasan et-Tûsî (460/1067), Emâlî, Kum, 1414, s. 314.
22. Ebû Abdullah Müfîd Muhammed b. Muhammed b. Numan el-Abkârî el-Bağdâdî 
(413/1022), el-İrşâd Fi Ma’rifeti Hüccecillahi ale’l-İbâd, thk. Müessesetü Âl-i Beyt, Bey-
rut, 1993, C. 2, s. 129.
23. Hadis kaynaklarında Kerbela olayı ile ilgili rivayetler hakkında geniş bilgi için bkz.: 
Abdullah Karahan, Hz. Hüseyin’in Öldürüleceğini Bildiren Rivâyetler Açısından Hadis Kay-
naklarında Kerbela Olayı, Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, C. 3, s. 23-58.
24. Ebû İsâ Muhammed b. İsâ et-Tirmizî (279/892),  el-Câmiu’s-Sahîh, Menâkıb, 
30/3771,  Nşr.: Ahmed Muhammed Şakir, Kahire, 1937.
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Hz. Hüseyin’in öldürüleceğini sadece Hz. Peygamber (sav) değil, bazı ri-
vayetlere göre önceki peygamberler de bildirmiştir. Örneğin, Hz. Âdem, Hz. 
Havva’yı ararken Kerbela’dan geçer. Kalbi daralır, ayaklarından kanlar akar. 
Semaya yönelip “Ey Rabbim, benden başka bir günah daha mı sadır oldu da 
beni bununla cezalandırdın” diye sorar. Allah, kendisinin bir kusuru olmadığı-
nı, kendi neslinden gelen Hz. Hüseyin’in burada öldürüleceğini bildirir.25 

Yine birtakım rivayetler Kerbela yaşandığı esnada bazı olağanüstülük-
lerin vuku bulduğunu haber verir. Hz. Hüseyin öldürüldüğünde tüm insan-
lık, cinler, kuşlar, hayvanlar, yer, gök, yerin yedi kat tabakası ağlamıştır.26 
O öldürüldüğü an her taşın altından taze kan fışkırmıştır.27 Bu ve benzeri 
rivayetler bir araya getirildiğinde olayın imgesel-metaforik anlatımlarla ger-
çekliğinden ne kadar öteye taşındığını görmek zor olmayacaktır. 

Zamanın ilerleyişine paralel olarak rivayetlerin genişlemesi bir yana, 
Kur’ân ayetleri de Şiâ’nın abartılarına alet edilmiş, bazı ayetler literal manası-
na aykırı olarak, zorlama tevillerle ehl-i Beyt ve Hz. Hüseyin hakkında yorum-
lanmıştır. Örneğin, “Âdem vahiy yoluyla Rabbinden birtakım kelimeler aldı”28 
ayetinde zikredilenler beş kişidir ve adları arşın tavanda yazılıdır. Bu isimler, 
Hz. Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’dir.29 Yine “De ki: Ben buna 
karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum..”30 âyetin-
de geçen “kurbâ (yakınlar)” ifadesi ehl-i beyt olarak tefsir edilmiştir.31 

Şiîlerin din ile siyaseti harmanladıkları bir öğretiler olan İmamet öğreti-
sine burada yer vermek gerektiğini düşünmekteyim. İmamet anlayışının te-
meli Hz. Ali’ye dayanmaktadır. Şiîlere göre Hz. Ali Hz. Peygamber’den sonra 
halife olmalıydı. Halifelik seçim yoluyla değil nass ve tayin ile olmalıdır ve 
nass ile belirlenen ilk halife de Hz. Ali’dir. Şiîlere göre imamet nübüvvetin 
devamı niteliğindedir ve imamlar masum/günahsızdırlar. İmamları sevmek 

25. Muhammed Bakır Meclisî (1110/1697), Bihâru’l-Envâr, thk. Lecnetün Min Ulema, 
Beyrut, 1992., C. 44, s. 242-243.
26. Muhammed Bakır Meclisî, Bihâru’l-Envâr, C. 45, s. 202, 205, 206. 
27. Muhammed Bakır Meclisî, Bihâru’l-Envâr, C. 45, s. 203.
28. Bakara Suresi, 2/37.
29. Muhammed Bakır Meclisî, Bihâru’l-Envâr, C. 44, s. 245.
30. Şûrâ Suresi, 42/23.
31. Şeyh Sâduk Ebû Cafer Muhammed b. Ali İbn Bâbeveyh el-Kummî (ö. 381/991), Risâ-
letü’l-İ’tikâdi’l-İmâmiyye/Şiî-İmâmiyye’nin İnanç Esasları, çev.: Ethem Ruhi Fıglalı, Anka-
ra, 1978, s. 132.
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iman şartıdır, onlardan nefret etmek küfür demektir. Günümüzde de Ayetul-
lah denilen kimseler bu kurumu devam ettirirler.32

Kerbela’nın Kutsallaştırılmış Bir Mekâna Dönüşmesi/ Ka’be İle Mukayesesi

Kerbela olayının özellikle Şiî Müslümanların dinî anlayışlarına yaptığı et-
kilerden birisi de Kerbela’nın kutsal bir mekân anlayışıyla ziyaret edilmesi, 
bunun da ötesinde sanki bir hac mekânı33 gibi görülerek Ka’be ile mukayese 
edilmesidir. Şiî kaynaklarda geçen bir rivayete göre Kerbela Ka’be’den çok 
önceleri yaratılmış, hatta Allah Mekke’yi harem kılmadan yirmi dört bin yıl 
önce Kerbela’yı güvenilir harem kılmıştır. Aynı anlayışa göre Fazilet açısından 
da Kerbela Ka’be’den çok üstündür. Ka’be’nin inşa edildiği toprak böbürlen-
miş, Haremullah’ın kendisinde olması ve dünyanın her yerinden insanların 
kendisine gelmesi nedeniyle övünmüştür. Bunun üzerine Allah Ka’be’ye vah-
yedip azarlamış, onu kınamış ve kendi faziletinin Kerbela’nın yanında deniz 
ile denize düşen iğnenin taşıdığı damla kadar olduğunu söylemiştir.34

Emeviler döneminden başlayarak Şiîlerce Kerbela’daki kabirlere yapı-
lan ziyaretler, zamanla meşru sınırları aşmış ve bu ziyaretler Şiîler tarafın-
dan Hz. Hüseyin’in sandukası etrafında tekbir getirilip özel dualar okunmak 
suretiyle tavaf biçiminde icra edilmeye başlanmıştır.35 

Kerbela bir ziyaret mekânı olmanın yanı sıra özellikle Büveyhiler dönemin-
den itibaren Şiîlerin gömülme mekânı haline de getirilmiştir. Osmanlılar’a de-
ğin devam eden bu adet Şiîler için çok fazla önemli olacak ki yalnızca ölüm-
den hemen sonra cenazenin defni buraya yapılmakla kalmıyor, başka yerlere 
gömülmek zorunda kalmış cenazeler de sonrasında buraya naklediliyordu.36 

Kerbela toprağı bağrında Hz. Hüseyin’in ve diğer şehitlerin kanını taşı-
dığı düşüncesiyle Şiîlerce kutsal toprak olarak görülmekte, suyu şifalı su 
kabul edilmektedir. Ayrıca Kerbela toprağından yapılan pişmiş tuğlalar na-

32. Detaylı bilgi için bkz.:Komisyon, İslâm Mezhepleri Tarihi El Kitabı, ed. Hasan Onat-
Sönmez Kutlu, Ankara: Grafiker Yayınları, 2013, s. 183-209.
33. Mustafa Öz, “Kerbelâ”, DİA, C. 25, s. 271.
34. İlgili rivayetlerin tümü ve yorumu için bkz.: Metin Bozan, Şii-İmâmî Kaynaklarda Ker-
bela’nın Menkâbevi Anlatımı, Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, C. 1, s. 490.
35. Selim Özarslan, Kerbela Olayının Şiî İnançlar Üzerine Etkisi, Harran Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 21,  Temmuz-Aralık 2016, S. 36, s. 63.
36. Fatih Erkoçoğlu, Kutsal(laştırılmış) Bir Mekan: Kerbela (Osmanlı Hakimiyetinin Sonu-
na Kadar), Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, C. 1, s. 114. 
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mazda secde esnasında alnın altına konularak ibadet malzemesine dönüş-
türülmüştür.37

Kerbela Anma Törenleri / Aşure Matemi Uygulaması 

10 Muharrem yani aşure günü, 352/963 yılında İslâm tarihinde ilk kez 
Büveyhiler döneminde, Bağdat’ta bir matem günü olmaya başlamıştır.38 O 
günde insanlar dükkân ve çarşıları kapatıp alışverişlerine son vermişler, 
kıldan yapılmış elbiseler içinde ağlayarak hüzünlerinin ortaya koymuşlardır. 
Hz. Hüseyin’in Kerbela’daki kabri ile diğer Şiî imamların türbeleri ziyaret 
edilmiş, feryatlar eşliğinde mersiyeler okunmuş, ağıtlar yakılmıştır.39 

Büveyhiler devrinde başlayan bu anma törenleri bugün de devam et-
mektedir. Başta İran, Irak, Lübnan, Yemen ve Bahreyn olmak üzere Şiî 
dünya Muharrem ayının ilk on bir gününde “taziye âyinleri” adı altında dini 
törenler düzenlemektedirler.40 Ülkemizde özellikle Iğdır’da yaşayan Şiî Ca-
ferilerce de yapılan bu törenlerde insanlar, İslâm dininde insan bedenine 
zarar verecek şekilde acı çekme anlayışı olmamasına rağmen, başlarına, 
göğüslerine ve sırtlarına zincirlerle vurmaktadırlar.41 

Kerbela İçerikli Halk İnanışları Ve Uygulamalar

Kerbela hadisesinin siyasi etkileri bir yana sosyo-kültürel etkilerin de 
varlığını ifade etmiştik. Bu uygulamalarda dini içerikli birtakım şeylerle hu-
rafe kabilinden uygulamalar iç içe geçmiş durumdadır. Kısaca birkaç örnek 
vermekle iktifa edelim.

Şiî Müslümanlarda Kerbela ziyaretinin hac ile mukayese edildiğini be-
lirtmiştik. Şiîler arasında 7 defa Kerbela’ya gidenin bir kez hacca gitmiş 
olacağı inancı bulunmaktadır.42 Ayrıca özellikle Iraklı ziyaretçiler yeşil çaput 
bağlarlar. Bu çaputu ilkim açarsa onun muradına ereceğine ve sevap kaza-

37. Selim Özarslan, Kerbela Olayının Şiî İnançlar Üzerine Etkisi, s. 64.
38. Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali İbnü’l-Cevzî (597/1200), el-Muntazam fi Tarîhu’l-
Ümem ve’l-Mülûk, Haydarabad, 1359, C. 7, s. 15.
39. Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fi Tarîhu’l-Ümem ve’l-
Mülûk, C. 7, s. 15, 19, 23, 53, 57.
40. Selim Özarslan, Kerbela Olayının Şiî İnançlar Üzerine Etkisi, s. 59.
41. Selim Özarslan, “Iraktaki Şiîler Ve İnançları”, II. Ortadoğu Semineri: Dünden Bugüne
Irak (Uluslar arası Katılımlı), Elazığ, 27-29 Mayıs, 2004, Bildiriler II, Elazığ, 2006, s. 467.
42. Yaşar Kalafat- Necdet Yaşar Bayatlı, Türk Kültür Coğrafyasında Kerbela İçerikli Halk
İnançları, Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, C. 3, s. 230.
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nacağına inanılır. Bazıları da atkı, başörtü gibi malzemeleri Hz. Hüseyin’in 
mezarına fırlatırlar ve düştüğünde onu ilk alan dilek tutup tekrar fırlatır.43

Yine Anadolu’da yaşayan Alevi Müslümanlar arasında Kerbela kaynaklı 
birtakım dini v sosyal ritüeller bulunmaktadır. Bunlardan en meşhuru Mu-
harrem orucudur. Muharrem ayında on gün boyunca su içilmez, et ve et 
ürünü yiyecekler yenmez, içki içilmez. Oruç süresince banyo yapmak, elbise 
değiştirmek, tıraş olmak, tırnak kesmek, aynaya bakmak, parfüm gibi koku-
lu maddeler kullanmak da yasaktır. Bunun yanı sıra İmam Hüseyin Kurbanı 
denilen yılda iki defa kesilen bir kurban türü vardır. 44

Sünnî-Şiî Ayrımının Getirdiği Problemler

Tebliğimizin buraya kadar olan kısmında Kerbela olayını çeşitli yönleriy-
le değerlendirerek Şîa mezhebinin temel argümanı olduğunu ifade etmeye 
çalıştık. Yine Kerbela’dan günümüze yansıyan ve hala da devam eden bir-
takım uygulamaların varlığına değindik. Bu uygulamaların İslâm dünyasının 
yekûnünde geçerli olmadığını ve Kerbela hadisesinin Şiîlerce abartılı bir 
konuma taşındığını göz önünde bulundurduğumuzda bu olayın da temel 
argüman olarak kullanıldığı Şiî inanç sisteminin Müslümanlar nezdinde ne 
yazık ki ayrıştırıcı bir sistem olduğu görülecektir. Tebliğimizin amacının mez-
heplerin birbirlerinden ayrılan yönlerini ortaya koymak veya mezhep savu-
nuculuğu yapmak olmadığını belirterek söylüyorum ki Kerbela ekseninde 
kendini konumlandıran Şiî düşüncenin tarih boyunca ve günümüzde dahi 
İslâm dinini farklı yorumlama yoluyla Müslümanları ayrıştırıcı etkisi maale-
sef bir problem olarak varlığını sürdürmektedir. Şiîler, kendileri gibi düşün-
meyen Müslümanları ötekileştirmekle kalmamışlar, meşhur Şiî âlimlerden 
Şeyh Sadûk’un ifadesinden anlaşıldığı üzere masum kabul ettikleri imam-
ları öldürenleri kâfirler, müşrikler olarak isimlendirmişler ve daha sonraları 
bu ifadeyi tüm Şiî olmayanlara teşmil etmişlerdir.45 

Şiî Müslümanlarda ne yazık ki Kerbela’da Hz. Hüseyin’le savaşıp onu 
şehit eden topluluğu Sünnî kesim, Hz. Hüseyin’i ve arkadaşlarını da Şiî ke-

43. Yaşar Kalafat- Necdet Yaşar Bayatlı, Türk Kültür Coğrafyasında Kerbela İçerikli Halk 
İnançları, s. 226.
44. Ali Selçuk-Sami Kılıç, Tarih, Mit Ve Ritüel: Alevi Bilincinin Oluşumunda Kerbela’nın 
Rolü (Evci Köyü Örneği), Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu, C. 1, s. 554-555.
45. Şeyh Sâduk Ebû Cafer Muhammed b. Ali İbn Bâbeveyh el-Kummî, Risâletü’l-İ’tikâdi’l-
İmâmiyye/Şiî-İmâmiyye’nin İnanç Esasları, s. 126.
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sim temsil ediyormuşçasına bir algı bulunmakta, her yıl Kerbela’yı anma 
etkinliklerinin yapılması belki de bu düşünceyi yeniden alevlendirmekte ve 
Müslümanlar arasında Kerbela matemi bir ayrım aracı olmaktadır. Yıllar-
dan beri özellikle Irak, Suriye, Yemen gibi ülkelerde Sünnî-Şiî, Zeydî, Nusayrî 
Müslümanlar arasında mezhep savaşları yaşanmakta, insanlar birbirlerini 
acımasızca öldürmektedirler. İslâm toplumundaki bu ayrım ülkemizde de 
Sünnî-Alevî ayrımı olarak tezahür etmekte ve iki taraf da birbirlerini öteki-
leştirmektedirler. Örneğin Alevi ve Sünnî mahalleleri birbirinden ayrıdır, kız 
alıp verme veya karşılıklı alışveriş yapma hususunda Alevi ve Sünnîler bir-
birlerine mesafelidirler. Aynı şekilde İslâm dininin ibadet mekânı olan cami-
lerin yanı sıra Alevîlerin cem evlerinde ibadet etmeleri ve çeşitli Şiî ritüelleri 
gerçekleştirmeleri de bu ayrışmanın bir göstergesidir.

Sonuç 

Yaşandığı günden bugüne etkileri en fazla hissedilen olaylardan biri hiç 
şüphesiz Kerbela olayıdır. Şiî-Sünnî tüm Müslümanlarda derin izler bırakan bu 
hadisenin çok çeşitli etkileri olduğunu bir nebze ifade etmeye çalıştık. Tebliği-
mizin konusu gereği bu etkiler üzerinde detaylı olarak duramasak da kısaca 
özetlemeye çalıştık. Burada ifade ettiklerimizden yola çıkarak Müslümanların 
özellikle de Şia mezhebinin mensuplarının din algılarında ve dinî uygulama-
larında Kerbela’nın nasıl yer ettiğini anlamanın kolay olacağı kanaatindeyim.

Kerbela sonrasında burada medfun şehitlerin kabirlerini ziyaret gelene-
ği İslâm’ın özüne uymayan bazı ritüellerle zenginleştirilerek birtakım bidat-
lerin varlığına yol açmıştır. Kerbela toprağı kutsallaştırılmış, öyle ki Kabe-i 
Muazzama’yı ziyaretle kıyaslanır hale gelmiş, Allah’ın emin belde kıldığı top-
raklardan üstün tutulur hale gelmiştir. 

Kerbela ziyaretleri esnasında yapılan birtakım uygulamalar hac ibadetinin 
menasikleriyle karşılaştırıldığında birtakım benzerlikler olduğu görülmekte-
dir. Örneğin Hz. Hüseyin’in kabri başında birtakım dualar eşliğinde dönmek, 
Kabe’nin etrafında telbiye duasını okuyarak dönmeye yani tavafa benzemek-
tedir. Bu ve benzeri uygulamalar haccın tek merkez Kabe’ye alternatif oluş-
turmakta ve İslâm’ın tevhit ilkesine zarar vermektedir. Aynı durumu Aleviler’in 
ibadet için camiler yerine cem evlerini tercih etmelerinde de görmekteyiz.

İnsanlar Kerbela toprağını kutsallaştırarak bu topraktan üretilen örne-
ğin secde taşı gibi birtakım bidatler üretmişler, bunları dinin şiarlarıymış 
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gibi göstermişlerdir. Tam bu noktada Hz. Ömer’in Rıdvan biatının yapıldı-
ğı yerdeki ağacı, insanlar kutsallık atfedecekler düşüncesiyle kestirmesi46 
akla gelmektedir. Tüm bunlar Rasulullah’ın (sav) torunu Hz. Hüseyin’e olan 
sevgi ve hürmetin neticesi de olsa İslâm dininin ilkeleriyle bağdaşmadığı 
sürece doğru kabul edilmesi mümkün gözükmemektedir.

Kerbela anma törenlerinde ve aşure matemlerinde Hz. Hüseyin’in ve 
şehitlerin yaşadıklarını bir nebze anlamak uğruna insanların Allah’ın ken-
dilerine emanet ettiği bedenlerine zarar verecek şekilde dövünmeleri, tür-
be ziyaretleri esnasında çaput bağlamaları, su içme, koku sürünme, banyo 
yapma gibi helal ve mübah kılınan şeyleri kendilerine haram kılmaları İs-
lâm’ın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Siyaset ile inancın iç içe olduğu imamet öğretisi Şiî Müslümanlarca 
inancın bir temeli kabul edildiği için bu husus Müslüman birliğini zedele-
yici bir konumda duraktadır. Çünkü Sünnî Müslümanlar bu öğretiye göre 
iman ve amel etmemekte, dolayısıyla Şiîlere göre din dışı kalmaktadırlar. 
Bu da İslâm dairesi içerisinde insanların birbirlerini ötekileştirmelerini kolay 
kılmaktadır. Tarih boyunca bu tür ayrımlar yüzünden ve bu dini uygulama 
farklıklarının siyaset tarafından malzeme yapılması nedeniyle çeşitli mez-
hep savaşları yaşanmış, Müslüman kanı akıtılmıştır. Kerbela olayı da bu tür 
savaşlarda öne sürülen en temel hususlardan biri olmuştur.

Son olarak denilebilir ki, Kerbela hadisesinin Müslümanları sarsan acı 
bir olay olsa da üzerinden asırlar geçtiği halde matem törenleriyle vb. uygu-
lamalarla zihinlerde taze tutularak siyaset malzemesi yapılması, birtakım 
abartılı uygulamaların dini ritüeller olarak Müslümanlarca benimsenmesi, 
zamanın değişmesiyle birlikte din anlayışındaki farklılaşmayı da gözler önü-
ne sermektedir. O halde yapılması gereken Kerbela mateminin Müslüman-
ları ayırıcı değil birleştirici yönleriyle ele alınması, insanların Hasan Onat’ın 
ifadesiyle İslâm ortak paydasında buluşması47,  bu olayın İslâm’ın özüne, 
Kur’ân’ın öğretilerine, Peygamber’in (sav) sünnetine aykırı olan uygulama-
lardan arınmış bir şekilde değerlendirilmesi olarak ifade edilebilir. 

46. Ebû Abdillah Muhammed İbn Sa’d (ö. 230/845), etTabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut, 1985, 
C. 2, s. 100.
47. Hasan Onat, Kerbela’yı Doğru Okumak, http://www.hasanonat.net/index.php/81-
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Yusuf YAPICI:

Sayın Zeynep Betül ÖNDER ARPA’ya değerli tebliğlerinden ötürü teşek-
kür ediyorum. Böylelikle dört tebliğcimizde, tebliğini tamamladı. Oturumu-
muzun birinci kısmı burada sona erdi. İkinci kısmında dört tebliğcimizin ilk 
ikisini yani Dilek ŞAHİN ve Emine Betül KAHVECİ’yi araştırma görevlisi Mus-
tafa Selman TOSUN hocamız müzakere edecektir. Enes Furkan ONUR ve 
Zeynep Betül ÖNDER ARPA’yı ise araştırma görevlisi Hacer ERGİN müzake-
re edecektir. Böylelikle oturumumuzun ikinci kısmına geçiyoruz. Araştırma 
görevlisi Mustafa Selman TOSUN hocamızı kürsüye davet ediyorum. Hocam 
süreniz on dakikadır, buyurun.
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ARŞ. GÖR. MUSTAFA SELMAN TOSUN

(Karamanoğlu Mehmetbey Ün. İİF Felsefe ve Din Bilimleri /İslam Felsefesi 
ABD Araştırma Görevlisi)

Sayın başkan teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün konuklara hoş geldi-
niz diyorum. Daha sonrasında vefat eden, benimde hocalığımı yapmış olan 
İbrahim SARIÇAM hocayı rahmetle yâd ediyorum, yakınlarına başsağlığı di-
liyorum. Benim müzakerem ilk iki tebliğe yönelik olacaktır. İlk tebliğ Dilek 
ŞAHİN “Din Anlayışı Farklılıkları Bağlamında Paradigma değişimi: Dinsel Ço-
ğulculuk Örneği”. Makaleyi iki boyutta ele alacağım; öncelikle birincisi şekil 
açısından İkincisi ise içerik açısından olacaktır. Tabii ki ele alış şeklim bana 
ulaşan metinler ve burada dinlediğim müzakereler bağlamında olacaktır. 
Şekil açısından ele alacak olursak Sayın ŞAHİN’in tebliğini, öncelikle bir 
özetin olmaması dikkatimi çekti. Problem bağlamında konu ele alınmış, bu 
bir eksiklik olarak göze çarpabilir. Daha önemli bir durum söz konusu tabii 
Sayın ŞAHİN’in konuyu ortaya koyma bağlamında iyi bir başarı göstermesi-
dir. Bu bağlamda konuyu problem, yöntem, buluş ve yorum, çözüm önerileri 
ve değerlendirme başlığı altında değerlendirmiş. Bu bağlamda gayet başa-
rılı bir tebliğ gerçekleştirilmiş. Bu anlamda Sayın ŞAHİN’i tebrik ediyorum. 
İkinci olarak ise konunun iki temelde temellendirildiğini görüyoruz. Bunlar-
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dan ilki öteki kavramı, ikincisi de paradigma kavramı oldu. Bu anlamda 
ilk dikkatimizi çeken şeylerden birisi öteki kavramının metinde çok fazla 
detaylı işlenmediği görülüyor. Temellendirme bağlamında öteki ve ben, biz 
kavramları dinsel çoğulculuk açısından önemli kavramlardır. Bu bize şuna 
işaret ediyor aslında dinsel çoğulculuk ya da dini anlayıştaki farklılıklar, 
bunlar modern bir tartışma ve bu anlamda ele alınması gerekiyor. İkinci 
olarak ise paradigma kavramı dikkatimizi çekiyor. Açıkçası bunun özellikle 
teolojik dilde nasıl ifade edileceği ile alakalı hem metinde hem de tebliği-
nin burada sunumu aşamasında daha detaylı bilgilerin olması gerektiğini 
düşünüyorum. Daha sonra ise bir diğer nokta; insan, dinsel çoğulculuğa 
etki eden faktör ve çok derli toplu bir şekilde bütünlükçü bir şekilde ele 
alınmış olmasına rağmen daha açıklayıcı şekilde ifade edilmesinin ve bazı 
örneklerle temellendirilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca dış-
layıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk kavramlarının birbirleri ile etkileşiminin 
hangi boyutlarda olduğunu birkaç noktada görmemize rağmen, daha detay-
lı görmeyi arzu ederdim. Bu konuyu İslam düşüncesi ya da çağdaş düşünce 
bağlamında ele aldığımız zaman özellikle Türkiye’de tanınan gelenekselci-
lik ekolü dikkatimizi çeker. Bu anlamda sunumunda başlığı dinsel çoğulcu-
luk ise bu düşünürlere yapılan eleştirileri de görmeyi arzu ederdim diyerek 
müzakeremi burada sona erdiriyorum. Sayın Dilek ŞAHİN’ i tebrik ediyorum. 
İkinci tebliğcimiz ise Emine Betül KAHVECİ “Dini Mevzularda Yeni Bir Şeyler 
Söylemenin Zorluğu: Groupthink Sendromu” konu başlıklı tebliğdir. Tebliğe 
şekil açısından baktığımızda aynen diğer tebliğde olduğu gibi bir özet gö-
remiyoruz, maalesef burada bir eksiklik var. İkinci olarak ise grup düşün-
cesinin temellendirmek bağlamında ortaya konulan temel bir öneri var. Bu 
da doğru ve yanlış kararları kimin ortaya koyacağı ile ilgili bir soru ortaya 
koymak gerekiyor. Tebliğin başından itibaren verilen örneklerin çoğunun 
aslında siyasetle ilgili olduğu olduğunu gördüm. Özellikle Vietnam Savaşı, 
Marshall yardımları gibi. Bunu dini açıdan nasıl temellendirmemiz gerektiği 
ile alakalı cevapları metnin sonuna doğru aldık. Bu anlamda grup düşün-
cesi kavramının demokrasi ve grup düşüncesi olarak değerlendirmek daha 
mı makul diye bir soru sormak gerekiyor. Diğer bir sorun olarak da örnekler 
bağlamında özellikle dini gruplar ya da tarikatlar bağlamında grup düşün-
cesinin yeri nedir sorularının cevabını tebliğde bulamadığımızıda ifade et-
mek gerekiyor. Aynı zamanda aykırı fikirler ve grup düşüncesi çok orijinal 
fikirler. Bu anlamda ayrıca illüzyon ve kendini kapatma kavramları olarak 
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adlandırılan şeylerin grup düşüncesinde önemli bir yeri olduğunu izah et-
mek gerekiyor. Özellikle çağdaş bir kavram olarak kullanılan grup düşün-
cesi kavramının tarihi olayları uygulanırken bunu tek boyutlu uygulamanın 
imkânlarını sürekli düşünmek gerekiyor. Bu anlamda özellikle Osmanlı’da 
matbaanın niçin geç geldiğini sadece grup temelli olarak açıklamak olayın 
sadece bir yönüne işaret edebilir. Aynı zamanda bunun toplumsal yönleri 
olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sayın Emine Betül KAHVECİ’nin 
değerlendirmesini sonlandırmak istiyorum, tekrar tebrik ediyorum. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Yusuf YAPICI:

Sayın araştırma görevlisi Mustafa Selman TOSUN’ a müzakerelerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. Sıradaki müzakerecimiz araştırma görevlisi Hacer 
ERGİN. Hocam sizi kürsüye davet ediyorum, buyurun süreniz on dakikadır.



ARŞ. GÖR. HACER ERGİN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din 
Bilimleri /İslam Felsefesi ABD Araştırma Görevlisi)

Sayın hocalarım, değerli öğrenciler, sevgili katılımcılar sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. Ben Enes Furkan ONUR ve Zeynep Betül ÖNDER ARPA arka-
daşlarımızın tebliğlerini müzakere edeceğim. Öncelikle her iki arkadaşımızı 
da tebrik etmek istiyorum. Sempozyumun teması ile ilgili uyumlu güzel ko-
nular belirleyip, iyi metinler hazırlamışlar. Bunun takdir edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Derslerinin yoğunlukları arasında böyle bir faaliyete zaman 
ayırmaları ve emek harcamaları ayrıca takdire şayan. Ben Enes Furkan 
ONUR arkadaşımızın tebliğ ile başlamak istiyorum. Bu tebliğde dinsel ço-
ğulculuk denince akla gelen ilk isimlerden biri olan İngiliz filozof John 
Hick’in bu bağlamda geliştirmiş olduğu dinsel teori üzerinde duruldu. Din 
anlayışlarının farklılığını belirleyen etkenler bağlamında bir sempozyum dü-
zenlendiğinde Hick’in bu teorisinin konu edilmesinin elzem olduğunu düşü-
nüyorum. Dinsel çoğulculuk ve kapsayıcılık görüşlerinden sonra ortaya çı-
kan ve zikredilen bu iki yaklaşımın eksik yönlerini bertaraf etmek üzere 
temel ayrımlarını inşa eden bir yaklaşımdır. Dışlayıcılık sadece tek bir doğ-
runun olduğunu ve bunun dışındaki oluşumların sadece tek bir doğru din 
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olduğunu ve bunun dışında kalan bütün dini oluşumların yanlış olduğu iddi-
ası üzerine kurulan bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakikati sadece 
kendi tekelinde gören bu görüşün mensupları, benimsemeyen diğer insan-
ları yanlış olan inançlarından vazgeçirerek doğru yola ulaştırmayı hedefler-
ler. Zira onlara göre tek doğru dine mensup olmayan insanlar kurtuluşa 
eremez. Dışlayıcıların popülaritesini yitirmeye başladığı 1960’lı yıllardan 
itibaren ortaya çıkan bir diğer akım ise kapsayıcılık olarak karşımıza çık-
maktadır. Kapsayıcılık akımı daha olumlu bir yaklaşım olarak karşımıza çık-
maktadır. Buna göre hakikat ve kurtuluş her dini gelenekte kendisine yer 
bulabilir. Ancak bahsi geçen hakikat ve kurtuluş gerçek anlamda tek bir 
mutlak hakikatin kısmi yansımasını oluşturmaktadır. Kapsayıcılığı diğer 
inançlara saygı duymakla birlikte hakikati tek bir gruba ya da inanca hasre-
den tutumu karşısına getirilen eleştiriler, dinsel çoğulculuğun gelişmesine 
sebebiyet vermiştir. Dinsel çoğulculuk ifadesi bugünün dünyasında kutsalla 
kendisini ilişkilendiren, inanç ve ibadetlerini bu kutsal üzerinden şekillendi-
ren pek çok dini geleneğin varlığına vurgu yapmaktadır. Dinsel çoğulculu-
ğun anlaşılmasına katkı sağlaması için Arnold Toynbee  ‘nin sözlerini aktar-
mak istiyorum: “Kendi inançlarımızı ve kanaatlerimizi doğru hakiki olarak 
göreceğiz. Ancak bunu yaparken diğer inanç ve hakikatleri ve kanaatlerin 
onları takip edenler için doğru hakiki olduğunu kabul edeceğiz.” Sayın 
ONUR tebliğinde Hick’in dinsel çoğulculuk teorisi bağlamında dile getirdiği 
bu görüşü kendisi halifet noktası olarak seçmiştir. Giriş bölümünde mutlak 
bir hakikat iddiası üzerinde durulmuş, iletişimin evrensel bir boyut kazandı-
ğı günümüz dünyasında aynı ortamları paylaşan farklı inanç mensuplarının 
birbirlerinin kutsalına hakikat iddiası merkezinde nasıl saygı göstereceğiz 
sorusu temel bir problem olarak bu tebliğde ortaya konulmuştur. Bu prob-
lemin John Hick’in yaklaşımı bağlamında çözümlemeye çalışılacağı ayrıca 
ifade edilmiştir. Daha sonra tebliğin devamında dinsel çoğulculuktan neyin 
anlaşılacağı üzerinde durulmuştur. Dinsel çoğulculuk teorisinin ontolojik ve 
epistemolojik temelleri ele alınmış çeşitli teist argümanların dinsel çoğulcu-
luk kapsamında nasıl değerlendirildiği üzerinde durulmuştur. Sonuç kıs-
mında metin boyunca tartışılan veriler ışığında, Hick tarafından dile getiri-
len evrenin dinsel belirsizliği görüşünün makul bir yapıda olmadığı görüşü 
Enes Furkan ONUR arkadaşımız tarafından ifade edilmiştir. Sayın ONUR 
tebliğini oluştururken fikirler belirli bir sistematik içerisinde sıralanmıştır. 
Özet, giriş, gelişme sonuç ve kaynakça kısımlarını ve bu kısımlar arasındaki 
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temel ayrımları genel olarak başarılı bulduğumu ifade etmek istiyorum. An-
cak dile getirmek istediğim bir kaç eksiklik var. Öncelikle Word programı 
kullanımının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Metin görsel olarak 
düzenli bir yapı içerisinde değildi. Bazı cümlelerin kısaltılması, metni daha 
anlaşılır kılacaktır diye düşünüyorum. Uzun cümlelerde fiilimsilerin kullanı-
mı ile ilgili problemler mevcut. Ayrıca teorinin ontolojik ve epistemolojik te-
melleri başlığının, teorinin ontolojik ve epistemolojik yönünü ne kadar yan-
sıttığı ile ilgili şüphelerim var. Başlığını altının iyi doldurulmadığı 
kanaatindeyim. Son olarak ifade etmek istediğim bir husus var. Birincil kay-
nakların kullanımı ile ilgilidir Sayın Onur İmam Matüridi’den naklettiği bir 
ifadede İmam Matüridi’ye atıf yapmamış, İmam Matüridi üzerine hazırlan-
mış bir tebliğe atıf yapmıştır. Ana kaynaklara müracaat edilmesi çalışmamı-
zı bilimsel kılacaktır, tebliğ için kendisine teşekkür ediyorum. Müzakere 
edeceğim ikinci tebliğ Zeynep Betül arkadaşımızın tebliğdir. Arkadaşımız 
tebliğde dini anlayışların farklılaşmasında Kerbela olayının rolü üzerinde 
durmuştur. Kerbela’ da 10 Muharrem 61’de Hazreti Hüseyin ve beraberin-
dekilerin siyasi gerekçeler ile katledilmesidir. Literatürde gerçekleştiği yere 
nispet edilerek Kerbela olayı olarak anılmaktadır. Kerbela olayı Müslüman-
lar için sadece acı bir olay olarak kalmayıp tarihsel süreç içerisinde pek çok 
dini ayrışmanın kökeni kendisini atfedildiği bir olay olarak karşımıza çık-
maktadır. Sayın ARPA bu tebliğin de Kerbela olayını doğru anlamak üzerin-
de durmuştur. Müslümanlar arasında Kerbela ekseninde geliştirilmiş olan 
farklı uygulamaların İslam dini ile bağdaşır yönlerini kendisine konu edin-
miş ve böylelikle Kerbela’nın insanların dini anlayış farklılıklarına nasıl bir 
etkide bulunduğunu göstermeyi hedeflemiştir. Giriş bölümünden sonra 
Kerbela olayının tarihsel yönü üzerinde durulmuş akabinde Kerbela olayı 
nasıl yorumlanmış açıklanmaya çalışılmıştır. Siyasi taraftarlı bir olayın itika-
di boyuta nasıl taşındığı çeşitli yönleriyle gösterilmeye çalışılmıştır. Bu nok-
tada getirilen örnekleri başarılı bulduğumu ifade etmek istiyorum. İtikadi 
boyutunun kaçınılmaz bir sonucu olarak Kerbela’nın kutsallaştırılmış bir 
mekana dönüşmesi olgusu ele alınmıştır. Metni Bu doğrultuda kuvvetli bağ-
larla ören Zeynep Betül arkadaşımız ele almış olduğu bu yönleri Sünni Şii 
ayrımına kökenlik etmesi olgusu üzerinden yorumlamıştır. Sonuç kısmında 
sarsıcı ve acı bir olay olan Kerbela hadisesinin siyaset malzemesi haline 
getirilmesinin ve abartılı dinsel içerikli uygulamaların yanlış olduğu tespitin-
de bulunulmuştur. Sayın Zeynep Betül ARPA’ya göre bu iki yanlış zamanın 
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değişmesiyle birlikte din anlayışındaki farklılaşmayı da  gözler önüne serer 
niteliktedir. Sayın ARPA, Kerbela olayının ayrıştırıcı değil birleştirici yönünün 
vurgulanması hususunda özenle durmuştur. Arkadaşımızı tebrik ediyorum 
ve genel anlamda tebliğini başarılı bulduğumu ifade etmek istiyorum. An-
cak işaret edilmesi gereken bazı noktalar var; ilk olarak Kerbela olayının 
tanımlanması ile ilgili mükerrer ifadelere yer verilmiş ve bu okuyucu için 
yorucu oluyor. Bir kere tanımlanmasının tekrar işaret edilmesi gerektiğinde 
başka ifadelerle bunun yapılmasının metni akıcı kılacağını düşünüyorum. 
Değinmek istediğim bir başka husus yazarın Çok iddialı söylemleri üzerine 
olacaktır. Örneğin Şii Sünni ayrımının konu edildiği yerlerde bu ayrışmanın 
Müslümanlar arasındaki en keskin ayrışma olduğu iddiası temellendirilme-
si gereken bir iddiadır. Bu haliyle okuyucuda soru işaretleri oluşturur nitelik-
tedir. Tarihi olayların konu edildiği bir metinde şahsi görüş içeren kanaatle-
rin dikkatli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Buna örnek olarak harici 
militan ifadesi elim Kerbela hadisesi ifadesi zikredilebilir Şii düşüncesinin 
Kerbela olayı üzerinden kendilerini tarihsel olarak konumlandırırken ötele-
yici bir tavır sergiledikleri iddiasının iyi temellendirilmesi ve iyi yorumlanma-
sı gerektiği kanaatindeyim. Tebliğde bu noktada biraz daha dikkatli davra-
nılması gerektiğini düşünüyorum. Zira böyle bir iddia tebliğde savunulan 
ana tema ile tezat teşkil ediyor. Alevilerin camide değil cem evinde ibadet 
ediyor olmalarını Kerbela kökenli bir ayrışma olarak görmenin ne kadar 
sağlıklı bir tutum olduğu sorusunu da buraya eklemek istiyorum. Benim 
söyleyeceklerim bunlarla sınırlı, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Yusuf YAPICI:

Sayın araştırma görevlisi Hacer ERGİN hocamıza müzakerelerinden do-
layı teşekkür ediyoruz. Böylelikle Yunus Emre de olan üçüncü oturumumuz 
son bulmaktadır. Başta böyle bir organizasyonla öğrencilere tebliğ sunma 
fırsatını verdikleri için Sayın Lütfi DOĞAN hocamıza, Prof. Dr. Eyüp BAŞ ho-
camıza, İSİLAY Vakfına ve değerli tüm hocalarımıza teşekkürlerimi arz edi-
yorum. Tebliğci arkadaşlara tebliğlerinden dolayı,müzakereci hocalarımıza 
müzakerelerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
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HEDİYE KAYA

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet

Yunus Emre, 13- 14. asırlarda yaşamış,  halk üzerinde oldukça etkili 
olmuş önemli bir şahsiyettir. Bununla birlikte ameli duruşuyla da öne çık-
mıştır. Hayatının her noktasında İslam adına çaba sarf etmiştir. Gayesi hal-
ka Hakk’ı tanıtmak olmuştur. Yunus Emre, yeni bir din anlayışından ziyade 
doğru bir din anlayışını tebliğ ederken görülmektedir. Bu anlamda Yunus’un 
Anadolu’daki dini anlayışı oluşumunda önemi oldukça büyüktür. Halka sa-
natıyla ve en yalın ifadeleriyle tesir etmiştir. Çünkü Yunus, bunları yaparken 
halkın kendisi olmuştur. Halk bu sebeple Yunus’a kulak vermiş ve onu be-
nimsemiştir.  Yunus Emre, tam anlamıyla halkın adamıdır.  Bu çalışmada, 
genel olarak “Anadolu’daki dini anlayışın oluşumunda Yunus Emre’nin etki-
si” üzerinde durulmaya çaba sarf edilecektir.

Anahtar Kelimeler;  Yunus Emre, Dini anlayış, Anadolu, Tasavvuf, Şiir. 
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INFLUENCE OF YUNUS EMRE ON NASCENCY OF RELIGIOUS PERCIPIEN-
CE IN ANATOLIA

Abstract

Yunus Emre, an important person who lived in the 13th and 14th cen-
turies, has been very influential on the people. He, however, has come to 
the forefront with its deed position. He has endeavored for Islam in every 
aspect of his life. His consummation was always to acquaint the just to pe-
ople. Yunus Emre is recognized in communicating a sense of religion which 
is far from a new savvy of religion. In this sense, the importance of Yunus 
in the formation of religious percipience in Anatolia is considerable. He inf-
luenced people with his art and his simplest expressions. Because Yunus 
became the people themselves when doing these things. People have liste-
ned to Yunus for this reason and adopted it.Yunus Emre is literally the man 
of the people. In this study; We tried to mark the influence of Yunus Emre in 
the nascency of religious understanding in Anatolia.

Keywords: Yunus Emre, Religious Percipience, Anatolia, Sufism, Poetry.

GİRİŞ

Türk milletinin yüzyıllar içinde yetiştirmiş olduğu en önemli şahsiyetler-
den biri olan Yunus Emre’nin bazı kaynaklarda 1238, bazı kaynaklarda ise 
1240 yılında doğduğu belirtilir.  Doğum yeriyle ilgili olarak elimizde kesin bir 
bilgi olmamakla beraber elimizdeki kaynaklarda verilen bilgiler de tutarsız-
dır. Bazı kaynaklarda Sivrihisar’ın Sarıköy adlı bir köyünde doğmuş olduğu, 
bazı kaynaklarda ise Bolu’da ikamet ettiği belirtilir.1 En nihayetinde Yunus 
Emre’nin Orta Anadolu civarında bir merkezde yaşadığını ifade edebiliriz. 
Kendisi İslam’ın sunduğu irfan nuru ile aydınlanan aynı zamanda da mille-
tini aydınlatmaya çalışan değerli bir düşünürdür. Günümüze kadar gelmiş 
olan şiirleriyle gönlümüze ferahlık ve samimiyet, ruhumuza huzur serpmiş; 
kalbimizin sesi olmuştur. Doğum yeri gibi vefat tarihi ve mezarının nerede 
olduğu meselesi de tartışmalı hususlardandır. Genel kabule göre Yunus 
Emre, 1320 yılında 82 yaşında iken hayatını kaybetmiştir.

Yunus Emre’nin iki önemli eseri vardır. Eserleri kendisini, düşüncelerini, 

1. Mustafa Tatçı, Yunus Emre, Divan ve Risaletü’n-Nüshiyye, Sahaflar Kitap Sarayı Divan-
lar Serisi 3,İstanbul 2005, s. 15-16.
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kimliğini öğrenmemizde en yardımcı kaynaklardır. Bu eserleri şunlardır;

Divan-ı Yunus Emre: Yunus Emre’nin şiirlerinin toplandığı eserdir. 

Risaletü’n-Nushiyye: Bu eser, mesnevi tarzında yazılmış olup dinî, tasav-
vufî, ahlakî bir kitaptır. Öğütler kitabı anlamına gelir.

Yunus Emre’nin Yaşadığı Döneme Genel Bir Bakış 

Yunus’un; Yunus olmasında, yaşadığı çevrenin büyük bir etkisi vardır. 
Bu sebeple Yunus’u tanımak için öncelikle yaşadığı dönemi ve çevreyi ta-
nımak gerekir. Yunus Emre’nin 13.yüzyıldan günümüze seslenişini yaşadığı 
dönemden bağımsız ifade etmek oldukça güçtür. Yunus Emre Anadolu’nun 
huzursuz ve çetin yıllarında doğmuş ve yaşamıştır. Kendisi bir buhran dö-
nemi şairidir. Yunus’un yaşadığı dönemde Anadolu’daki hâkim güç Selçuk-
lu Devleti idi. Selçukluların hâkim olduğu Anadolu’da ise huzursuzluk söz 
konusuydu. Bir taraftan Moğol istilası bir taraftan Haçlı Seferleri durumu 
daha güç hale getirmiş, huzursuzluk daha da artmıştı. Bu karmaşa Selçuk-
lu Devleti’nin zayıflamasına sebep olmuştu. Selçuklu Devleti’nin zayıflama-
sıyla yeni beylikler kurulmuş bu beylikler arasında da anlaşmazlık ve çe-
kişmeler meydana gelmişti. Beraberinde halk da isyan bayrağını çekmiştir. 
Savaşların olduğu düzenin ise olmadığı bir yerde sosyo-ekonomik alanda o 
dönemde Anadolu’da en nihayetinde yoksulluk ve kıtlık baş göstermiş, bu 
durum da toplumda bir eşitsizlik meydana getirmiştir.2

Nurettin Topçu’nun ifadesiyle “ Anadolu; Moğol istilasından sonra ezil-
miş, çökmüş bir vücud haline gelmiştir. Kılıçla kargının son şakırtılarının 
şimşeklendiği bedbaht iklimde kuvvet, son sözü söylemişe benziyordu. Böy-
le bir beldede güneşin doğması bekleniyordu. Bu toprağın on asırlık Müs-
lüman sahipleri bir gerçek sahip bekliyorlardı.”3 Esasen beklenen güneş 
Yunus Emre idi. Öyle bir güneş ki bu zamanının derdiyle dertlenmiş Anado-
lu’nun üzerindeki kara bulutları kaldırmaya gayret etmiş, aydınlığın simgesi 
timsali bir güneş… Bir dert adamı… Bir bakıma Yunus, Anadolu halkına şifa 
olmaya gelmişti. Böylece, Yunus ile başka bir Anadolu’ya geçiş başlamıştır. 
Sezai Karakoç’un deyimiyle “ İşte biz, bu yeni Anadolu’nun ilk şafak görüş-
lerinden ve ilk horoz seslerinden bahsedeceğiz. Gerçek, Yunus taptaze ve 

2. Ejder Okumuş, 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yunus Emre, İnsan Yayınları, İstanbul 2016, s. 16.
3. Okumuş, 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yunus Emre, ss. 16-17.
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şah bir horoz sesinden başka bir şey değildir.”4

YUNUS EMRE’NİN DİN ANLAYIŞI 

Yunus Emre’de din mefhumu insan hayatında oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Onun din anlayışı insanlığı bilinmezlikten, huzursuzluktan, karma-
şadan, sıkıntıdan ferahlığa ulaştıran kıymetli bir yoldur. Bu din, insanlığın 
muhtaç olduğu bir hakikattir.  Bunun yanında Yunus Emre, din hakikatinin 
yaşanması için samimiyet duygusunun mutlak olmasını savunur. O, sami-
miyetten uzak, şekilden ibaret olan bir dindarlığa gösteriş için yapılan iba-
detlere, sözde Müslüman geçinen mücahitlere karşı oldukça sert bir tutum 
sergiler. Aynı zamanda kendilerini dindar diye ifade edenlerin vicdanlı ol-
maları gerektiğini, şefkat ve merhamet duygularının bulunması gerektiğini 
savunur. Yunus Emre’de din; sevgi, aşk ve samimiyet üzerine temellendiril-
miştir.5 Yunus’a göre en temelde Allah sevgisi yatmaktadır. Şiirlerinde buna 
oldukça yer verir. Nitekim şu sözler Yunus’un Allah inancını göstermektedir;

“Sensin kerim, sensin rahim, Allah sana sundum elüm.

Senden artuk yoktur emüm, Allah sana sundum elüm’’6

Yunus, dinde mezhep ayrımcılığına karşıdır. Onun mezhebi ilahi aşka 
uzanan aşk mezhebidir. Nitekim Yunus bu konuyu şöyle ifade etmiştir:

“İy aşikan iy aşikan ışk mezhebi dindür bana

Gördi gözüm dost yüzüni yas kamu düğündür bana’’7

Peki, Yunus Anadolu halkına nasıl seslendi?

Yunus, halka bunları ifade ederken kaleminin gücünü kullanırdı. Kalemi 
Yunus’un tebliğ vasıtasıydı. O insanları inandığı doğru yola davet edip uya-
rıda bulunurken bunu şiirleri, sözleri üzerinden yapardı. Samimi bir kimliğe 
sahip olan Yunus Emre, halka kendi diliyle hitap ederdi. Bu Anadolu halkı 
için oldukça önemliydi. Yunus’un Anadolu halkı tarafından önemsenmesi-
nin altında topluma halkın kendi diliyle hitap etmesi yatar. Anadolu’ya pek 
çok sûfî gelmiştir ancak, Anadolu’nun yüreğine dokunan ve unutulmayan 

4. Sezai Karakoç, Yunus Emre Diriliş Yayınları, Diriliş Yayınları, İstanbul 2016), s. 11.
5. www.dmy.info/yunus-emre-felsefesi erişim tarihi: 03.03.2017.
6. Okumuş, 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yunus Emre, s. 386.
7. İlyas Pür, Yunus Emre’de Dini Hayatın Psikolojisi, (Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana 2008, s. 19.

http://www.dmy.info/yunus-emre-felsefesi
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sûfî azdır. Yunus ise unutulmayıp doğduğu ve yaşadığı zamandan günümü-
ze seslenmektedir. Sesini yüzyıllar geçse de duyurmaya devam edecektir. 
Aslında Yunus, halkın yüreğine, ihtiyaç duyduğu duygulara dokunarak bir 
nevi eksik bırakılmış yanlarını tamamlamaya gayret etmiştir. Böylece halk 
Yunus’ta kendi yansımasını görmüştür. Kendisi bu yolda bu anlayışı sanat 
imkânları ile ifade etmesinden dolayı yüreğimize kazınmıştır. Yunus’un dini, 
din anlayışı insanlığa, insanlığın yüreğine, sadre şifa olmaya yöneliktir. Sad-
re şifa olurken bütün insanlar arasında kardeşlik duygusunun gelişmesinin 
Yüce İlahi’nin emri olduğunu vurgular.8 Şu mısralarında buna dikkat çeker;

“Sen sana ne sanırsan 

Başkasına onu san

Dört kitabın manası

Budur eğer varısa”9

YUNUS EMRE’NİN TASAVVUFİ DÜŞÜNCELERİ

Yunus Emre, İslam tarihinin en büyük düşünürlerinden olup yaşadığı ve 
yaşatmaya çalıştığı inanç sistemi, Kuran’ın özüne ulaşarak tek olan gerçe-
ğin yani Allah’ın sırlarını keşfetmeye yönelik arayış olan tasavvuf ve vahdet-i 
vücuttur. Allah, bu inanç sisteminde tek varlıktır. Bilinen ve bilinmeyen var-
lıkları kapsayan O’dur. O’nun eşi, benzeri ve zıddı yoktur. Ezelidir, ebedidir. 
Bütün oluşlar onun bir tecellisi ve yansımasıdır. Her şey tek olan Allah’a 
dönecektir. Yunus Emre’ye göre mutlak ve hakiki varlık olan Allah, insanın 
kendisinde gizlidir. Varlığı mutlak olan Allah’ta kaybolmuştur. Kişinin ona 
ulaşması onunla eşsizleşmesi gerekmektedir. Yunus Emre’de değerli olan 
“gönül kitabından” okumaktır. Gönül kitabından murad olunan Yunus Em-
re’ye göre ledünnî ilmin kendisi ve tahsilidir. Ledünnî ilim ise tasavvufun 
kendisidir. Nitekim Yunus Emre’de hakiki bilginin karşılığı tasavvufî bilgidir. 
O bütün bilgilerini tasavvufî manada ele alır. Yunus, bu ilmi ilahî aşkı yaşa-
yarak elde etmiştir. Bu ilim tek olan hakikatle ilgili mukaddes bir ilimdir.10 
Yunus’a göre ilmi, “yüzünden” okumakla bir şey öğrenilmez. İlim için yü-
reğini açmak ve böylece ilmin içinde kaybolarak okumak gerekir. İlim ise 

8. İbrahim Agah Çubukçu, Yunus Emre ve Din Felsefesi,  dergiler.ankara.edu.tr/dergi-
ler/37/748/9548.pdf, erişim tarihi 15.03.2017.
9.Çubukçu, Yunus Emre ve Din Felsefesi.
10. Tatçı, Yunus Emre Divan ve Risaletü’n-Nushiyye, s. 22.
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Yunus’a göre insanın kendini bilmesinden ibarettir. Yunus Emre’nin bu ko-
nudaki sözleri dikkat çeker:

“İlim, ilim bilmektir ilim kendin bilmektir,

Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır.”11

İşte Yunus’un halk üzerindeki tesiri de tam olarak burada başlamakta-
dır. Yunus’un halk üzerinde tesirli olmasının arka planında tasavvuf anla-
yışına getirdiği yenilik ve farklılık yatmaktadır.12 Yine Yunus Emre burada 
da sanatının gücünü kullanarak halka tasavvufî düşüncelerini bu yolla ilet-
miştir.  Yunus, hem Kur’an-ı Kerim’i hem de Peygamber Efendimizi doğru 
anlayıp iyi yorumlamış ve sade yalın bir dille halka anlatmış müstesna bir 
düşünürdür.13 Böylelikle kısa zamanda Yunus’un mutasavvıfane şiirleri, 
Anadolu sahasında yayılmış ve önemli bir kitlede takipçisi olmuştur. Çünkü 
Yunus, halka halkın içinden biri olarak seslendi. Aslında Yunus her birimizin 
yüreğine su serpen sesti. Yunus bizdendi.

Öte yandan ilahi aşk kavramı Yunus’ta önemlidir. Yunus bu konuda şöyle der:

“İlahi aşkın bulunduğu kalp, aşkın ateşi ile yanar. Yumuşar ve mum gibi erir.”14

Yunus, burada ilahî aşkın tek doğru yol olduğuna dikkat çeker. Çünkü o 
aşk ehlidir. Aşk ile İslam’ı yaşamış ve bunu yaşayarak büyük bir muhabbetle 
sürdürmüştür.15 İlahî aşk mutlak huzurun kapısını aralayan yoldur. Yunus, 
bunu ifade ederken Anadolu Türkçesini kullanıyordu. Şöyle ki Yunus Emre, 
Anadolu halkının her ihtiyacını karşılayacak kadar değerli bir “gönül”e sa-
hiptir. Tasavvuf şiirini başlatan ve ilerleten değerli bir mutasavvıftır. Yunus, 
bize yabancı değildir; hangi yönden bakılırsa bakılsın Yunus’u görmek 
mümkündür. Çünkü o, Hak dostu idi. Yunus ilmi Allah için öğreniyordu. Bu 
konuda şöyle demiştir:

“Okumaktan mana ne, kişi Hakk’ı bilmektir.

Çün okudun bitmedin, ha bir kuru emektir.”16

11. Tatçı, Yunus Emre Divan ve Risaletü’n-Nüshiyye ,s. 21.
12. Okumuş, 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yunus Emre, s. 33.
13.Ömer Müftüoğlu, “Yunus Emren’nin İnsanla ilgili Dizelerine Yansıyan Kur’an Kültürü”, 
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36, Erzurum 2011, s. 202.
14. Ragıp Güzel, Yunus Emre Divanı, Çelik Yayınları, İstanbul 2009, s. 129.
15. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 14.
16. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 21.
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Yunus Emre’nin mutasavvıfane şiirleri, Anadolu sahasında pek çabuk 
yayılarak önemli derecede takipçileri de yetişmiştir.17 Yunus Emre’nin ta-
savvufi düşüncelerini yansıtan sözlerinden birkaç örnek vermek istiyorum:

“Yer ve gökler ilahî aşk ile doludur. Gerçek şudur ki cihanda da aşktan 
iyi, aşktan güzel, aşktan üstün bir şey yoktur. Aşka kim baha, kıymet biçe-
bilir ki? Bu madenin cevheri benim.” Duyduğum bu büyük ilahi aşk beni 
deli etti. Adım Yunus’tur. Aşk yolunu kendime rehber, kılavuz olarak seçtim. 
Hakk’a yüz sürerek yalnız varan da benim.”18 Sonuç olarak Yunus Emre, ne 
felsefesi manada bir filozof ne ilimle uğraşan, sistemli bir eğitimden geçmiş 
bir müderris ne de filozofik manada bir bilgedir. Yunus Emre hikmeti ledün 
anlamda kullanan bir mutasavvıftır.19

ŞİİRLE İRŞAD YOLUNU BİRLEŞTİREN YUNUS EMRE

“Ben yürürüm yane yane

Aşk boyadı beni kane kane

Ne akilem, ne divane

Gel gör beni aşk neyledi?

Ben yürürüm ilden ile 

Şeyh sorarım dilden dile

Gurbette halim kim bile?

Gel gör beni aşk neyledi?”20

Yunus Emre dertlidir. Onun düşüncesinde insanlara faydalı olmak ya-
tar. İnsanların iç huzursuzluklarına çözüm üretme fikri kendisinin en büyük 
amaçlarındandır. İnsan odaklı olmak ve çözüm üretmek Yunus’un felsefe-
sidir. Bu anlamda Yunus, olabildiğince sesini duyurmaya önem vermiştir. 
Yunus Emre, tabiri caizse bir gönül işçisi gibi bulunduğu mekanda güzellik-
ler meydana getirmiş bunun için yaşamıştır. Yunus, şiirleriyle irşad yolunu 

17.Mehmed Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Alfa Yayınları, İstanbul
2016, s. 457.
18. Güzel, Yunus Emre Divan, s. 222-223.
19. Bkz: http://web.deu.edu.tr/ilyas/edebiyat/yunusvetasavvuf.htm, Sevtap Yazar, “Yu-
nus Emre Ve Tasavvuf”,03.03.2017
20. www.yunusemresiirleri.blogspot.com.tr erişim tarihi 03.03.2017.

http://www.yunusemresiirleri.blogspot.com.tr
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birleştirmiş Anadolu’nun buhranlı zamanlarında yaşamasından kaynaklı 
irşad amaçlı gezilerde de bulunmuştur. Kendisi sanatının gücünü amacının 
aracı haline getirmiştir. Bunu tam olarak şiirleriyle yapmıştır. Bu anlamda 
Yunus’un şiirleri ciddi derecede önem taşımaktadır. Bunu şiirleriyle yapan 
Yunus Emre, mesajını insanlara iletirken soyut gerçeği somut hale getirerek 
bunu yapar. Nevzat Tarhan’ın deyişiyle “Adeta bize uzaktaki cisimleri yakın-
dan görme imkânı sağlayan bir dürbün gibidir onun gözleri.”21

Gerçekten halkını, halkının durumunu düşünen bununla dertlenen bir 
gönül adamıdır Yunus Emre. Tabiri yerindeyse halkın yaralarını tedavi eder. 
Odağına insanı alarak tüm insanlığa seslenir. Böylece bir bakıma o dönem-
de halkın içindeki travmaların tedavisini üstlenmiştir. Daha sonraları Yu-
nus’u irşad gezilerinde görürüz. İşte tam anlamıyla Yunus burada insanların 
arasında dolaşan bir sûfî ve düşünürdür. Esasen bu, Yunus’un hem kendi 
içinde hem de insanların içinde gerçekleştirmeyi hedeflediği bir arzusudur. 
Yunus, bunu yaparken yalnız değildir. Kendisinden önce bunu Anadolu’da 
Mevlana yapmıştır. Buradaki asıl gaye Anadolu halkını dirilterek yeni ve sağ-
lam bir inanç temelini hazırlamak ve yerleştirmektir.22

Yunus, şiirleriyle tebliğinde uyarıcılık görevini yaparken bunu Anado-
lu Türkçesi ile dile getirmiştir. Bunun sebebini Yunus’un yaşadığı döneme 
bağlamak gerekir. Yunus’un yaşadığı yüzyılda din ve ilim dili olarak Arapça, 
edebiyat dili olarak Farsça kullanılmaktaydı.23 Yunus Emre, tam da böyle bir 
dönemde Türkçe’yi edebî bir dil haline getirmiştir. Böyle bir durumun mimarı 
olan Yunus, haddizatında Türkçe’yi çok güzel bir şekilde kullanmıştır. “Sehl-
i mümteni” denilen anlatım tarzı ile halkın kolay anlayacağı sade ve basit 
ifadelerle şiirlerini oluşturmuştur.24 Şiirlerinde üç ana konu yer alır. Bunlar:

İslam dini esasları

Ölüm ve metafizik

Hikmet ve tabiat25

Buradan da anlaşıldığı gibi Yunus’un şiirlerindeki hedefi, İslam’ı en sade 

21. Nevzat Tarhan, Yunus Terapi, Timaş Yayınları, İstanbul 2013), s. 61.
22. Okumuş, 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Yunus Emre, s. 33.
23. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 41.
24. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 41.
25. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 42.
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haliyle, etkili bir biçimde halka yaymaktır. Şiirlerindeki irşad yolundan mak-
sat şiirlerine hakim olan İslam yoludur.26 Anlamak isteyene Yunus’un şiirleri 
şifadır. Çünkü bu şiirler insanı, Allah’a inanmaya davet eder. Çünkü Yunus, 
şiirleriyle tebliğinde uyarıcılık görevini üstlenmiştir. Bu davete icabet eden-
ler ise şifa bulur. Söz yerindeyse “Bilinç imanın kimyasındandır.” diyerek 
tebliğine başlamıştır. Şiirlerinde kuran ayetlerini ve hadisleri görmek de 
mümkündür. Yunus, bazen de şiirlerinde tefsir yaparken karşımıza çıkar:

“Dağlar yerinde ırıla

Gökler heybetten yarıla

Yıldızlar bağı kırıla

Düşe yere galtan ol.”27

Yunus Emre bu kıt’a da Kuran’ın İnfitar Suresinin 1 ve 2. Ayetlerinin ter-
cümesini yapmıştır.28 Ayetlerde Yüce Rahman şöyle buyurur:

“Gökyüzü yarıldığı zaman ve yıldızlar döküldüğü vakit”29

“Her kanceru baktım ise 

Hep görünen cümle Hak.’’30 

Burada ise Yunus, Bakara suresinin 115.ayetine dikkat çeker31. Ayette 
Rahman şöyle buyurmaktadır:

“Doğu da Allah’ındır, batı da! Nereye yönelirseniz orada Allah’a du-
rulacak bir yön vardır! Şüphesiz Allah’ın merhameti geniştir. O, her şeyi 
bilendir.”32 Anlaşılan o ki, Yunus her şeyden önce İslam şairidir. Halka 
Kur’anî ifadelerle sesleniyordu. O, Hakk’ı sevdiği için halk da onu sevmiştir. 
Yunus, sarsılmaz bir imanın temsili gibidir. Bunu sanatıyla ifade ederken 
sanat kaygısı gütmemiştir. Aksine din gayreti Yunus’un gayesi olmuştur.

Yunus’taki amaç halkta bir farkındalık oluşturma çabasıdır. Allah inan-

26. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 42.
27. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 22.
28. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 22.
29. 82/İnfitar: 1, 2
30. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 23.
31. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 23.
32.2/Bakara: 115
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cını kalplere yerleştirmektir. Bunu yaparken halka kendi penceresinden 
seslenmiştir. 

Yunus’un halk dili ile halkın gönlüne hitap eden bir şiir anlayışı vardır. Bu 
sebeple hakikatte edebiyatımızın en değerli simalarındandır.33 Halka te’sir et-
mesinde büyük ölçüde bunun da etkisi vardır. Nitekim bunu başarmıştır. Başar-
mış olduğunu günümüzde hâlâ var olan sesinden, nefesinden anlamak müm-
kündür. İşte tüm bunlarla beraber Yunus’u sevmemizin ona kulak vermemizin 
sebebi, şiirlerinde bize bizi anlatıyor olmasıdır. Söz konusu olan bizim hikâyele-
rimizdir. Yunus ilk günkü gibi kıymetlidir, kıymetlimizdir. Kendisi sadece kendi 
çağındakilerin değil aynı zamanda bizim de çağdaşımız olmuştur. 

YUNUS EMRE’NİN ANADOLU HALKININ İSLAM ANLAYIŞINA ETKİSİ 

Yunus, her kesimi çeşitli yönlerden etkilemiştir. Bu sebeple Yunus’a bir 
mektep gözüyle bakmak yerinde olur. Bu mektep, halkın eğitildiği gönül 
mektebidir. Yunus bir eğiticidir. Halkın ihtiyaç duyduğu kıymetli bir eldir. Bir 
nevi, Anadolu’nun yaşadığı sıkıntıların onarıcısıdır. Böyle bir ortamda Yu-
nus bunu sevgi diyerek, aşk diyerek, gayret diyerek, Allah diyerek, birlik 
beraberlik diyerek, ümit var olup ümit aşılayarak, en önemlisi de Yaradan’a 
dayalı bir insan sevgisini ön plana çıkararak yapmıştır.34 

Yunus, bu görevini yaparken de halka halkın diliyle seslenmiştir. O de-
vamlı Türkçe konuşmuştur. Bunun içindir ki halk Yunus’u bağrına basmıştır. 
Yunus dini konuları da Türkçe ifade etmiştir. Halka, Kuran’ı, Allah sevgisini 
ve peygamber efendimizin öğütlerini anlatması buna işarettir. Bunu şiarı 
olan şiirlerinde görmek mümkündür. Yunus’un Peygamber sevgisini dile ge-
tirdiği sözleri şöyledir:

“Canum kurban olsun senün yoluna

Adı güzel kendü güzel Muhammed

Gel şefaat eyle kemter kuluna 

Adı güzel kendü güzel Muhammed

Mümin olanların çokdur cefası 

33. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 395.
34. Abdullah Özbek, “Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşmasında Yunus Emre’nin Rolü”, 3. 
Uluslararası Mevlana Kongresi.
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Ahirette olur zevk safası

On sekiz bin alemin Mustafa’sı

Adı güzel kendü güzel Muhammed.”35

Yunus; ayrılmış, ümitsizlik içinde debelenen Türk toplumunu bir araya 
getirmek, birlik ve beraberliği tekrar sağlamak için insanlara bir hedef gös-
termiştir. Bu hedef “ Allah’a ulaşma” hedefidir. Keza Yunus’a göre uğrunda 
mücadele edilecek tek değer Allah’ın rızasını kazanmaktır. Yunus’a göre 
Türk milletinin birliği bu mücadele fikrinde saklıdır. Yunus, insanın bu hede-
fe ulaşabilmesi için insana öncelikle kendisini tanıtır. Problemlerini hisset-
tirir, iyiliği slogan haline getirip kötülüğü uzaklaştırmaya çalışır. Yol gösterir, 
bilgilendirir. Kısacası insanın en muhtaç olduğu manevi dünyasına parılda-
yan bir yıldız olur. Onun felsefesinde “sevgi” insanı doğru yola ulaştırmada 
en büyük etkendir. Ona göre doğru dinin insanlara anlatılması empatiye 
davetten geçer. Çünkü bu yol doğruları anlatmak için, başka dinlere inanan 
insanları anlamak için oldukça önemlidir.36Yunus Emre’nin bu konu çerçe-
vesinde kıymetli oluşu bir kez daha anlaşılmaktadır. Şöyle ki Yunus:

Kur’an’ı anlayıp onun gösterdiği hedef doğrultusunda Türk diline önem 
vermiş, Allah’ın ayetlerini anlamaya çalışmıştır.

Kur’an ve buna dayalı olarak oluşmuş olan din kültürünün, Türk halkının 
yaşayan diliyle ifade etmiş ve anlatmıştır. Bu, Anadolu halkına tesir etme-
sinde önemlidir.

Din gibi kutsal bir duygunun anlatımını Türkçe yaptığı için, Türkçe’yi de 
ebedileştirmiştir.37

SONUÇ

Yunus Emre’nin Anadolu halkının üzerindeki etkisini konu edinen bu 
bildiri, Anadolu’nun bağrında doğup büyüyen, bizleri de adalete, sevgiye, 
aşka icabet etmeye çağıran Yunus Emre’yi tanımak, sahiplenmek aynı za-
manda da böylesi büyük bir değeri tanıtmak bizim öncelikle Türk milletine 
ve insanlığa borcumuzdur. Milletine aşık olan Yunus, halkına uyarıda bulun-
mayı kendisine görev edinmiştir. Yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi 

35. Güzel, Yunus Emre Divanı, s. 415.
36. Abdullah Özbek, “Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşmasında Yunus Emre’nin Rolü”
37. Özbek, “Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşmasında Yunus Emre’nin Rolü”
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esasen Yunus, Anadolu halkının hemen hemen bütün ihtiyaçlarına kulak 
vermiştir. Manevi dünyalarına ışık olmaya çalışmıştır. Gayesi halka hakikati 
öğretmektir. O, bu hakikati Arapça ve Farsça öğretenlerin sonuncusu, hal-
kın ana diliyle öğretenlerin de ilki olmuştur. Yani Yunus, Hakk’a hakikate 
ulaşılacak yolu kendi dilimizle bize öğretmiştir. İçimize bakmayı Hakk’ı içi-
mizde, kalbimizde aramayı öğretmiştir. Yunus’un buradaki amacı, nereye 
dönersek dönelim Hakk’ın bir yansımasını görmemiz ve idrak etmemizdir. 

Yunus, gerçekten Müslümandır. O, bir İslam şairidir. Mutasavvıftır. Kimi 
zaman mekteptir bizlere. Kimi zaman da dostumuzdur. Onu sadece bir şair 
olarak betimlemek haksızlık olur. Çünkü Yunus; içinde, gönlünde muhab-
bet biriktiren ve insanlarda bu duyguyu yeşerten büyük bir değerdir. İnsan-
lığa tebliğde bulunmuştur. Bütün endişesi Allah fikriyle dopdolu bir hayat 
sürmektir.  Bu anlamda Yunus, doğru ve dopdolu konuşmaya, yaşamaya 
çalışmıştır. Bunu yaparken maddi hiçbir beklenti içinde olmamış. Aynı za-
manda takipçilerim, tarikatım olsun diye de çabalamamıştır. Bu sebeple 
bir grubu, tarikati, topluluğu değil tüm insanlığı hedef alarak hitap etmiştir. 
Çok net ifade edebiliriz ki Yunus, döneminin sosyal, kültürel, siyasal vb. 
yönlerine sağlam bir cevap olmuştur. Bunun içindir ki Yunus’u yeni, sağlam 
bir bilinç ve bakışla okumak gerekir. Günümüze seslenirken bizlere, barış, 
adalet, sevgiyi aşılamaya çalışmıştır. Nitekim “Yaradılanı sev, Yaradan’dan 
ötürü.” sözü de buna işarettir. Hâsılı Yunus, kendisini insanlığa, halkın sela-
metine adayan çok büyük bir değerimizdir. Ona layıkıyla sahip çıkıp gelecek 
nesillere örnek şahsiyetler olarak anlatabilmemiz gerekir. 
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“HAK VE HAKİKAT KAVRAMINA YÜKLENEN ANLAMIN DİN AN-
LAYIŞINDAKİ FARKLILIKLARA ETKİSİ”

NAZLI ÇIKIN

(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi)

Özet

Hak ve hakikat kavramlarına yüklenen anlamın kargaşaya sebep olması 
herkesin kendisini biricik hakikat olarak görmesi ve diğerini kendi hak kav-
ramına davet etmesi, toplumda bir ötekileştirme yaratmakta ve milli birlik 
ve beraberlik noktasında toplumu kargaşaya, kaosa sürüklemektedir. Bu 
sebeple bu kavramlar analiz edilip, onlara yüklenen anlamların kitleler üze-
rindeki yansımalarına değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hak, Hakikat, Milli Birlik. 

HAK

Sözlükte’’ gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştir-
mek; bir şeye yakinen muttali olmak’’ anlamlarında mastar ve ‘’gerçek, sa-
bit, doğru, varlığı kesin olan şey’’anlamlarında isim olan hak kelimesi(çoğulu 



  459 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

hukuk) genellikle batılın zıddı olarak gösterilir.1

Ragıp el isfahani, hakkın asıl manasının mutabakat ve muvafakat olduğu-
nu belirttikten sonra ayetlerden örnekler vererek başlıca dört anlama geldiği-
ni belirtir.1. bir şeyi hikmetin gereğine uygun olarak icat eden; bundan dolayı 
hak Allahın bir ismi veya sıfatı sayılmıştır.2. hikmetin gereğine uygun olarak 
yapılan iş; Allahın bütün fiilleri bu anlamda haktır.3.bir şeye aslına uygun ve 
doğru olarak inanma, bu şekilde kazanılmış inanç, bilgi.4.gerektiği şekilde, 
gerekli ölçüde ve gereken zamanda meydana gelen iş.2

İslam düşüncesinde hak kavramı genellikle’’ dış dünyada mevcut olan, 
mevcudiyeti sabit ve devamlı varlık, gerçeğe uygun bilği, hüküm, söz’’anlamla-
rında kullanılır. Felsefeyi.’’insanın gücü ölçüsünde varlığın gerçeklerini (hakaik) 
bilmesidir şeklinde tanımlayan Kindi, filozofun bilgi faaliyetindeki amacını da 
‘’hakkı bulma’, ameli faaliyetindeki amacını da’’ hakka uygun davranma ‘’ola-
rak gösterir ve bir konuda hakka ulaşınca fiilinde sona ereceğini belirtir.3

Kindiye göre hak her şeyin varlığının ve gerçekliğinin sebebidir; bundan 
dolayı sebeplilik bağlantısı bilinmeden hakka ulaşılmaz. Hak aynı zaman-
da’’var olan’’demek olduğuna göre her varlığın ilk illeti Allahtır ve bundan 
dolayı Allah ‘’ilk haktır’’felsefenin bütün ilimlerin şereflisi olmasıda ilk hak-
kın bilgisine yönelmesinden ileri gelir.4

Farabi, hakkı ‘’aklın dış dünyada var olan gerçekliği tam bir uygunlukla 
kavraması’’şeklinde tanımladıktan sonra Allahın hem var olması hem de 
düşünülür olması itibariyle hak olduğunu ve onun bizatihi hak olduğunu 
belirtir. Bundan dolayı kindi de Farabide Allah’ı ilk hak diye adlandırır.5

Hak terimiyle ilğili tanımları başlıca üç başlıkta toplayan İbn Sina, va-
cibu’l- vücudun bu tanımlara uygun olarak bizatihi ve sürekli bir gerçek, 
mümkinü’l- vücud olan diğer şeylerin ise mevcudiyetlerinin vacibü’l vücut-
tan bağımsız bir varlığa sahip olmaktan yoksun bulunması itibariyle batıl 
olduğunu ifade eder ve bundan dolayı ibni Sina’da Allah’ı ilk hak diye adlan-
dırır. Zira bir şeye varlık veren ve gerçeklik kazandıran sebep ve ilke hak ol-

1. Mustafa Çağrıcı,  İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul
1997.c.15, s.137
2. Mustafa Çağrıcı,’’Hak’’,s.137
3. Mustafa Çağrıcı,’’Hak’’,s.138
4. Mustafa Çağrıcı,’’Hak’’,s.138
5. Mustafa Çağrıcı,’’Hak’’,s.138
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maya o şeyden daha layıktır; onun hakkındaki bilgi de mutlak olarak hakkın 
bilgisi ve bundan dolayı gerçek bilgidir.6

İlk sufilerin Allah anlamında, bazen de batılın veya halkın karşıtı olarak 
kullandıkları hak kelimesine sonraki asırlarda yeni anlamlar yüklenmiştir. 
Nitekim Zünnün el-Mısri, ‘’Hak Allahtır’’demiştir. Serrac yukarıdaki ifadeleri 
açıklarken, ‘’insan fiiline bakar ve onu kendisine nispet eder; ancak gönlü-
nü marifet nurları kaplayınca her şeyi Allahtan, Allah’la kaim, Allahın malu-
mu ve Allaha ait olarak görür demiştir. Sufiler, ‘’Zahirde halk ile batında hak 
ile bulunmalı’’veya ,’’Veli hak’tan alır, halka verir’’dedikleri zamanda hak 
ile Allahı kastederler. Hallacı-ı Mansur’un ünlü ‘’Enel Hak’’sözünde yer alan 
hak kelimesi de bu anlamda kullanılmıştır.7

İbnü’l Arabî, insanların zihinlerinde mevcut birbirinden farklı Allah tasav-
vurlarına ‘’yaratılmış hak’’dediği gibi yaratma aracı olması dolayısıyla hak-
ka ‘’el- hakku mahlûk bih’’(yaratma vasıtası olan hak)adını vermektedir.8

Hak: İnsan varlığına, bir kimseye var olan yasalarla, evrensel beyanna-
meler ya da en azından sözlü bir gelenekle tanınan belli şekillerde hareket 
etme özgürlüğü yetkisi ya da olanağı. İnsana tanrı, kral, yasa, toplumsal 
bilinç ya da gelenek gibi bir otorite kaynağı tarafından verilen, desteklenen, 
kutsanan yetki, özgürlük ya da ayrıcalık. Bireylere toplumsal ilişkiler ve ah-
laki bakımdan tanınan davranış özgürlüğü.9

1.2.HAKİKAT:  Hakk kökünden türetilmiştir. Hakikat( çoğulu hakaik) ke-
limesi Kuran-ı kerimde geçmez. Bir hadiste yer alan ‘’hakikatü’l iman’’ter-
kibinde hakikat’’halis, künh, mahz’’kelimeleriyle açıklanmıştır. Bir mantık 
terimi olarak ise hakikat düşüncenin dış dünyadaki nesnelere uygunluğunu 
ifade eder. Nitekim ayı mantıki anlayışla hak terimi de ‘’bir önermede hük-
mün gerçekle örtüşmesi şeklinde tarif edilmiştir.10

İbni Sina’nın idealist anlayışına göre hakikat zihinde hâsıl olan ve kav-
ranabilen gerçeklik, vücut ise ona sonradan katılan bu gerçekliğin zihin 
dışında sabit olan varlığıdır bu açıdan bakıldığında tanrı ve diğer varlıkların 

6. Mustafa Çağrıcı,’’Hak’’,s.138
7. Mustafa Çağrıcı,’’Hak’’,s.151
8. Mustafa Çağrıcı,’’Hak’’,s.151
9. Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Ekin Yay. 2.Basım Ekim 1997,s.314
10. Mustafa Çağrıcı,‘’Hakikat’’,İslam Ansiklopedisi’, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstan-
bul 1997.c.15,s.177
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biri kendilerinde ve kendi varlıklarına özgü olan (vucudi),diğeride bizim zih-
nimizde tasavvur ettiğimiz ve bu anlamıyla bizim zihnimizde bulunan olmak 
üzere iki türlü hakikatinden söz etmek mümkündür.11

Farabi ve ibni Sina geleneğini sürdüren islam filozofları Allah hakkında 
zat ve sıfat, mahiyet ve vücud veya hakikat ve vücud gibi iki arı realiteden 
söz edilemeyeceği, Allahın zatı dışında ezeli ve ebedi hakikatler olarak sı-
fatlar kabul etmenin onun her yönden birliği, basitliği ve benzersizliği gerçe-
ğine aykırı düşeceği, bu sebeple Allahın yalnızca zatının hakikat kabul edil-
mesi, sıfatlara ise hakiki ve zorunlu birer varlık olarak bakılmaması, onun 
sadece selbi sıfatlarla nitelendirilmesi, subiti sıfatların hakikat sayılmayıp 
bunlarla ilğili lafızların aynı zatın hakikatini ifade edecek şekilde yorumla-
nıp tevil edilmesi gerektiği görüşünü savunmuşlardır.12

Hakikat ve gerçeklik kavramlarının birbirlerinin yerlerine kullanılmala-
rından kaynaklanan kavram kargaşasını gidermek adına hakikat kavramını 
biraz daha açmak isterim

HAKİKAT: Zaman zaman gerçeklik anlamında kullanılmakla birlikte te-
melde bilğinin temel bir özelliği olarak ortaya çıkan doğruluk için kullanı-
lan terimdir. Bu çerçeve içinde en basit tanımıyla doğruluk, bir yargıda var 
olanın olumlanması ve var olmayanın yadsınması anlamına gelir. Hakikat 
daha özel olarak da tasavvufta, dört makamdan üçüncüsüne karşılık gelir 
ve hakikat ehli adı altında, Tanrının gerçek özünü bilenleri, gerçekten var 
olanın yalnızca tanrı olduğuna inanarak, kendini Tanrı yoluna verenleri, tan-
rının sırrına erenleri gösterir.13 

Peki, hakikat bir olmasına rağmen İbnü-l Arabî nin de belirttiği gibi in-
sanların zihinlerinde mevcut birbirinden farklı Allah tasavvurlarının olması-
nın sebebi nedir? Konusu gelmişken hakikat tasavvurlarındaki farklılıklara 
kısaca değinmek isterim.

Bazen birbirinden farklı hatta bezende taban tabana zıt fikirler ortaya 
konması insanın fıtratından farklı farklı yaratılmasından kaynaklanmaktadır. 
Allah elbette ki bu farklılıklarıda göz önüne alarak insanı yaratmıştır. Tıpkı 
kendini reddetme olasılığı olmasına rağmen insanoğlunu yaratması gibi. Bu 

11. Mustafa Çağrıcı,‘’Hakikat’’,s.177
12. Mustafa Çağrıcı,‘’Hakikat’’,s.177
13. Cevizci, Felsefe Sözlüğü,  s.315
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Allahın insanoğluna tanıdığı bir hak gibidir. Zira bütün insanları kabul etme 
potansiyeli üzerine yaratsaydı ve ona reddetme seçeneği tanımasaydı insan 
iradesinin ve imtihanının bir ehemmiyeti kalmazdı. Şayet Allah farklılaşmayı, 
farklı yolları ayrışmanın unsuru olarak görseydi tüm insanlığı tek bir ümmet 
olarak yaratır, hatta irade hürriyeti gibi bir unsuru da ortadan kaldırırdı.

Farklılığın sebeplerinden bir diğeri insanın yaşadığı toplumdan, tecrü-
belerinden, ilgi alanlarından ve yeteneklerinden ayrı düşünülemeyeceği 
gerçeğidir. Zira insan toplumsal bir varlıktır bu söz insanın tek başına ya-
şayamayacağını ifade ettiği gibi insanın tamamen bağımsız olamayacağını 
da ifade eder. Bu sebeple İnsan bir ürün ortaya koyduğunda o salt insanın 
ürünü değil o toplumun da ürünüdür. Örneğin daha çok bedevi Arap kabi-
lelerden oluşan ve coğrafi şartlar bakımından daha dağlık, şehirden daha 
uzakta yaşayan, Haricilerin Tanrı/Din tasavvuru nasıl ki Mürciyeden, Mute-
zileden farklı ise her toplumda, her ortamda buna bağlı olarak tasavvuru-
muz değişmekte farklılaşmaktadır. Tüm bu farklılaşmalardan hareketle de 
ona dair elde ettiklerimizin, ürettiklerimizin tümü farklılaşacak bu da tanrı 
kavramını dolayısıyla tasavvurunu oluşturmaktadır.

Tüm bunlardan hareketle burada vurgulamak istediğim ilk husus insanın 
fıtratının başlı başına buna olanak tanıması, Allahın insana bu seçenekleri za-
ten sunmuş olmasıdır. Bu noktada Maturudi de Kitabut Tevhidinde farklılığın 
Allahın nişanesi olduğunu belirtmesi bunun, güzelliğinin de bir göstergesidir. 

Hakikat birdir fakat yukarıda izah ettiğimiz üzere bireysel, sosyal, coğrafi 
tüm farklılıklarımızdan hareketle tezahürleri farklıdır. Bu tezahürlerin her 
biri ondandır fakat bizatihi o değildir. 

Yaşantımız boyunca elde ettiğimiz veriler bizim bilği kaynağımızı oluşturur. 
Bizde bu elde ettiklerimizden hareketle bir Tanrı/Allah tasavvuru oluştururuz 
zihnimizde. Kindiyi’de merkeze alarak hiç kimse bugüne kadar hakikati ta-
mamen kuşatıp kavrayamamışsa ona dair ürettiklerimiz eksik, hatalı, çelişki-
li olabilir. Dolayısıyla bize açık olmayan, hatta fizik âleminde dahi müzakere 
edemeyeceğimiz bu konularda hüküm verme konusunda acele edilmemelidir. 
Hatta hüküm asla verilmemelidir. Kendi farklılıkları sebebiyle oluşan tasdik sü-
recindeki hak algısını din ile aynileştirip hakikat tekelciliği yapılmamalıdır.

15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin yaşamış olduğu tecrübenin se-
bebi de hakikat tekelciliği yapan bir kişinin hak tasavvuruna körü körüne 
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bağlılıktır. Bu tür kitlelerin hareketlerine meşruiyet sağlaması hak ve haki-
kat kavramına yüklenen anlamlarda, kesin inançta aranmalıdır. Çünkü Bu 
olayların istikrarlı bir şekilde yaşanıyor olması, hakikat tasavvurlarını din ile 
aynileştiren zihniyetlerin, var olduğunun göstergesidir. İman; korku ve ümit 
arasında olması gerekirken hakikat tasavvurlarından bu kadar emin olmak 
ancak din ile aynileştirmeyle açıklanabilir. Hak/ikat gibi kavramlarımızı ayrış-
manın, tefrikanın unsuru olmaktan kavramların özüne-aslına inerek (İslam 
filozoflarından, gelenekten(Hanefi-Maturudi ) tanımlayarak kurtarabiliriz.

Kitle hareketlerinin oluşmasında, kitlelerin hedefinde, onları harekete 
geçiren, yâda bireylerini tetikleyen unsurlarında ne kadar fark bulunursa 
bulunsun bu yapıları birlikte eyleme geçiren duygular hemen hemen ortak-
tır. Çünkü genelde beraber hareket etmelerini sağlayan, besleyen, teşvik 
eden unsurlar vardır. Biz bunlara hak ve hakikat kavramlarına yüklenen 
anlamlardan hareketle kendi içimizdeki kaygıların sebeplerine değinerek 
genel hatlarıyla incelemek niyetindeyiz. Bu sebeple hak ve hakikat kavram-
larının yaslandırıldığı Fırka-ı Naciye hadisinin gelenekteki ve şimdiki kullanı-
mını müzakere edeceğiz.

Dinden beslenerek oluşan kitle hareketlerinde temel dayanak Fırka-ı 
Naciye hadisidir.

Bu konuda farklı rivayetler farklı senetlerle gelmiştir. Bunlardan bazıları za-
yıf, bazıları sahihtir. Bu konudaki hadisleri inceleyen âlimlerin zayıf dediği riva-
yetler sahih olan rivayetlerden farklıdır. Bu sahih rivayetlerden biri şöyledir:14

“Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi ce-
henneme girer. Hıristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğer-
lerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, 
biri hariç hepsi cehenneme girer.”(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmiz, İman,18; 

Tüm cemaat/tarikatlar buradan hareketle kendisine toplum içerisinde 
yer edinir ve en hakiki kendisi olduğunu söyler. Kitlelerin tamamı bu hadis-
teki Naciyeyi kendisi olarak tanımlayıp, geri kalan tüm insanları cehenneme 
sokarken bizim gelenekte sufi/zahid/arif âlimler bunu bir çatı, şemsiye ola-
rak belirleyip, bu ilkelere sahip olan herkesin Naciyeye dâhil olacağını söyler. 

14.https://sorularlaislamiyet.com/ummetim-yetmis-uc-firkaya-ayrilacak-anlamindaki-ri-
vayetin-guvenilir-olmadigi-iddiasina-cevap-verir-0 erişim:14.03.2017.

https://sorularlaislamiyet.com/ummetim-yetmis-uc-firkaya-ayrilacak-anlamindaki-rivayetin-guvenilir-olmadigi-iddiasina-cevap-verir-0
https://sorularlaislamiyet.com/ummetim-yetmis-uc-firkaya-ayrilacak-anlamindaki-rivayetin-guvenilir-olmadigi-iddiasina-cevap-verir-0
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Burada gelenekten kastımız Hanefi-Maturudi gelenektir. Bu geleneğin 
önemli temsilcilerinden Ebul Kasım Hâkim es-Semerkandi Sevadu’l Azam 1. 
bapta konuyu bir çatı, şemsiye olarak izah eder. Çünkü Gelenekte ilim sahibi 
olmak aynı zamanda hikmet sahibi olmayı gerektirir. Tahsil ettikleri ilim salt 
bir ilmi ifade etmekten öte tüm ilimlerde zirve olmayı ifade eder. Hatta bu 
anlamda bilgi dahi özne ve nesne arasındaki akt olarak tanımlanmaz.

Örneğin Kutadgu Bilig, aklın yanında gönülden ve marifetten de müs-
tağni kalmaz, hatta Kutadgu Bilig’de akıl ve gönül hep birlikte zikredilir. 
İnsanın değeri; onu yükselten bilği, akıl, anlayış ve gönüldür. Kaşgarlı Mah-
mutta Kutadgu Biligde olduğu gibi, çok cepheli bir yapıya sahiptir. Burada 
Bilig hem akıl, hem ilim hem de hikmet anlamında kullanılır. Kutadgu Bili-
gin tesirinde kaleme alınan Atabetül Hakayık’ın giriş bölümlerinden sonraki 
bölümleri Edip Ahmet’in bilği meselesine verdiği ehemmiyeti gösterir.’’Söz, 
bilerek söylenirse bilgi sayılır’’.bu bilinen ve inanılan her şeyin tahkiki mer-
haleye erişmesi gerektiği gerçeğini ifade etmektedir.15

Hakıyym es-Semerkandi de Sevadul A’zam da 39.bapta hikmet mesele-
sini bu çerçevede mutaala etmiştir.

İlim+Hikmet+Marifet İslam Tasavvurunu ifade eder. Felsefe’de İslam 
medeniyetinde hikmete olan sevgiyi ifade eder. Teorik bilgileri zihinde birik-
tiren âlim olmaz. Lafız âlemine takılmakla da ilim adamı olunmaz. Olunsa 
bile kimseyi aydınlatmaz.16

Felsefe-kelam-tasavvuf birlikteliğini ayaklara alıp yalnız kelamın Cedel 
yöntemi ile topluma muamele de bulunan, lafız âlemine takılan kitlelerin 
15 Temmuzda neler yapabileceğini gördük.

Yani tüm bunlardan açıkça anlaşılması gereken bu gelenek bilgi tanımı-
nı çok cepheli incelemiştir. Felsefe- kelam ve tasavvuf birlikteliğini beraber 
hayata geçirmiştir. Üçünün beraber hayata geçirilmesi ise burhan yöntemi 
ile evrene bakmayı gerektirir. Gelenek tanımlamalarından ve bu özelliklerin-
den hareketle; tüm tezahürleri barındıracak(tekfire, ayrıma, hakikat tekelci-
liğine gitmediği müddetçe), saygı duyacak güçte, kuvvette ve birikimdedir. 

Eğer Türkiye 15 Temmuzu yaşadıysa burada bir şeylerin tanımlanmasın-

15. Fatih Mehmet Şeker ,‘’İslamlaşma Sürecinde Türklerin İslam Tasavvuru’’,Diyanet 
Vakfı Yayınları,   2.Baskı Şubat, Ankara 2012, ss.403-404
16. https://youtube.com/watch?v=byC4GzdPfXU Erişim tarihi 18. 02,2017. 

https://youtube.com/watch?v=byC4GzdPfXU
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da, temellendirilmesinde, işleyişinde hata ediliyor demektir. Hak zihnimiz-
de kurguladığımız, ötekiler bulup kesmek isteyen bir kılıç mıdır? Yoksa her 
birimizin ulaşmak istediği en yüce gaye midir? 

Hakeza müstakil olamamak, birey olma olgunluğuna erişememek bu 
kavramlardan beslenerek oluşan kitle hareketlerinde yer almaya sebep 
olan en önemli etkendir. Bu toprakları yurtlandıran Hanefi- Maturudi ge-
lenekte; vurgu bizimde buradan istifade ettiğimiz gibi müstakillikle ilgilidir.

Yesevi gelenek her daim bireyi önceler, hesap sormak değil, hesap 
vermek üzerine kuruludur, İman, islam ve ihsanı, şeriat tarikat ve hakikat 
şeklinde bireysel yaşama aktarmayı söyler. Halk içinde her daim hak ile be-
raberliğini vurgular. Şiddet, 3.şahısların ihlali yoktur. Bunu yapanlar varsa, 
devlet ve siyaset arasındaki mesafeyi ayarlayamayanlardır ki, bunlar yüzün-
den diğerlerinin hedefe alınmaması gerekir.17

Topçuda bu konuda şunları söyler:

Toplum içinde olduğu gibi sadece kendi ferdiyeti içerisinde fert, kendini 
tanımak ve kendi kendine ait olmaktan uzaktır. Kişiyi ne fert meydana ge-
tirir nede toplum. Hem anarşist, hem uysal, ikiside aynı yanılgının kurbanı-
dırlar; kendi kendilerine ait olmak isterlerken, gerçek anlamda ve sefil bir 
şekilde kaybolup giderler. O halde biz biri diğeri kadar hatalı olan anarşizmi 
de, uysallığı da reddediyoruz; keza biri diğeri kadar hatalı ferdiyetçiliğinde 
sosyalizminde ötesine geçiyoruz. Ve ferdiyetçiliğin insanla Allah arasında 
bir geçit bir vasıta olduğunu tanıyan, onu insanın Allaha doğru bir yükselişi 
ve ya atılışı diye kabul eden şahsiyetçiliğin görüşünü benimsiyoruz.18

Kolektif hak talebinde bulunup, kolektif hakka giren bu yapılanmaların 
görüldüğü üzere bu toprakları yurtlandıran Hanefi- Maturudi -Yesevi gelenek-
le uzaktan yakından alakası yoktur. Bu sebeple bunların tamamını bir olarak 
görmemekle birlikte şimdiki yapılanmaların hiçbirinin bu çizgide ilerlemediği-
nin de altını çizmek gerekir. Bu yapılar hala kendisini Naciye olarak görmeye, 
diğerlerinin şeyhi olmadığı müddetçe şeyhinin şeytan olduğunu söyleyip, bo-
şalan yerlerin yerini alma çabasına devam etmektedir. Kin duygusunu, hoş-
görüsüzlüğü Cedel yöntemi ile ötekiler yaratmayı körüklemektedir.

17. Mevlüt Uyanık’’Dini Düşüncede Yenilik Sorunu ve Günümüz Felsefe Akımları Seçmeli 
Dersleri İçin Ek Okuma Metni’’,  Çorum 18.11.2014, s.4 .
18. Nurettin Topçu, ‘’İsyan Ahlakı’’,Dergâh Yay,21.Baskı Ocak, İstanbul 2017, s. 220-221.
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15 Temmuz 2016 da sürekli diyalog ve toplumsal barış diyen ve özel oku-
malarını klasik metinler bağlamında yapan bir cemaatin, geleneksel Sünni 
yapıların devlete mesafeli durma politikası yerine devlete sızmayı ve ele ge-
çirmeyi hedefleyen bir örgüte dönüşmesini gidermek, Yesevi geleneğini takip 
etmeye çalışan gruplarında hedef tahtasına konulmasına mı yol açacaktır?19

Ahmet Yesevi’nin Hanefi fıkhı, Maturudi kelamıyla yoğurduğu sufi öğreti 
bile ezoterik yapılanma olarak sunulursa, elimizde Ehli Sünnetin itidalliğine 
dair ne kalır?20

Bu soruların cevabı genel manada çizdiğimiz tablodan da hareketle el-
bette hayırdır. Gelenekteki itidal çizgide olan yapılar ile bunlar elbette aynı 
kefeye konulmamalıdır. Bu toprakları yurtlandırıp nefes veren bu sürecin 
bizatihi kendisidir.

Bu anlamda Mevlüt Uyanık’ın şu sözleri meselenin özünü tespit ediyor 
niteliktedir.

Cemaat ve cemiyet ilişkilerini müzakere edelim, temel aksaklıkları gi-
derelim ama bunu yaparken tarihsel ve kültürel birikimi yok edecek bir bo-
yutta olması yeni bir tür seleflilik ve seküler radikallikle sonuçlanmaz mı? 
Neticede bir cemaatin örgütlenmesini analiz edelim ve hataları giderelim 
denilirken öyle ağır cümleler kullanılıyor ki, İslamiyet’in yayılması ve benim-
senmesinde son derece etkili olan âlim, abid ve arif sufi âlimler ve takip-
çilerini de tekfir edecek boyuta ulaşmaya başladı. Şimdi ilim ve irfan, bilgi 
ve marifet arasındaki hassas denge, âlim ve arif kavramlarını Cibril hadisi 
bağlamında okumayı bırakıp, veli tasavvurunun ihsan mertebesine ulaşmış 
kişi olma ihtimali yok mu sayılacak?21

Bu sebeple temel aksaklıkları giderelim derken, yeni bir selefiliğe, seküler 
radikalizme yol açmaktan tarihsel süreci göz önünde bulundurarak kaçınma-
mız gerekir. Zira bunlara burhan yöntemi gereği saygı duymak kabul ettiğimiz 
anlamına gelmez. Bu noktada Farabiyi zikretmek yerinde olacaktır.

İslam felsefesi kurucu âlimi Farabi “Hakikat”i burhan yöntemini merke-
ze alarak farklı perspektiflerden anlamaya çalışan modelleri bir “düşünce 

19. Mevlüt Uyanık’’Selefi Zihniyet Arap Baharı ve Türkiye’’Araştırma Yay, Birinci Basım, 
Eylül, Ankara 2016,s. 133.
20. Uyanık, age, s. 133.
21. Uyanık, age, s.132.
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pazarı” kurarak sergilemeye çalışır. Hakikat adına bize kim, ne getirirse 
getirsin ona şükran duyulur; fakat bu şükran, sunulanı aynı şekilde kabul 
edilmesini gerektirmez, eleştirel bir şekilde içinde bulunulan şartlar bağla-
mında yeniden yorumlanma ve yeniden sunum söz konusudur.22 

Bu konuda beş sanatı ayrıntılı olarak inceleyen Mantık ilmi bize gerekli 
verileri sağlar. Birbirlerine zıt düşünceleri incelemek ve bunlar hakkında 
tartışan kişi arasında her birinin kendi düşüncelerini doğru, karşısındakini 
yanlış çıkarmak için getirilen söz ve delililer hakkında hüküm vermek Man-
tık ile mümkün olur. Ayrıca karşımızdakinde tashih etmek istediğimiz bir 
fikir, ancak kendimizdeki fikirleri düzelten yolları bilmemizle mümkün olur. 
Kendi düşüncemizde bir şüpheye düştüğümüz zaman, hemen onu yine biz 
sınarız, o yanlışı anlar ve tashih ederiz.23

Eğer bu hususlara dikkat edebilirsek bir “Türk Felsefesi”nin metodo-
lojisinin üç sacayağı ortaya çıkmış olur. Burada öncelikli olarak felsefe ve 
burhan yöntemi vardır. Çünkü burhan, kesin sonuçlar hâsıl eden bir çıkarım 
şeklidir.  Herhangi bir olay/vakıa ve sebebinden elde edilen ispat üzerinde 
durur, burada önemli olan kesin öncüllerin tespitidir. Dolayısıyla burhan-
da ispattan önce belirli ilkelerin tespiti öncelenir. Tanım, postula/aksiyom  
veya hipotez denilen bu öncüller herhangi bir ilimde önceden kabul edilmiş 
hususları belirttiği gibi o ilimde önceden kabul edilmiş meseleleri de göste-
rir. Aritmetiğe nispetle sayı, fiziğe nispetle kütle, metafiziğe nispetle Varlık 
gibi zati sıfata dairdir. Öncüller ispatın dayandığı önermelerdir, problemler 
ise ispatın çözüme yöneldiği özel meseleler veya şüphelerdir. Bu noktada 
hem kesin öncüller hem de hipotezden nasıl bahsedilebilir diye sorulacak 
olursa, kendileri apaçık olmamaları sebebiyle ya da doğruluklarının ispat 
edilmiş başka bir disiplinden alınmış olan veyahut ispat aşamasında kendi-
leri apaçıklık özelliği kazanan önermelerdir deriz. Aksiyom zaten bir hüküm 
ya olumludur ya da olumsuzdur önermesinde olduğu gibi apaçıktır. Velhasıl 

22.Mevlüt Uyanık, Bir Türk Felsefesinin İmkânı, http://www.kirmizilar.com/tr/index.
php/soylesiler/item/332-bir- turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi
18/12/2016; http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felse-
fesinin-imk-ni-39-konferansi.html Erişim: 14.03.2017.
23.Mevlüt Uyanık, Bir Türk Felsefesinin İmkânı, http://www.kirmizilar.com/tr/index.
php/soylesiler/item/332-bir-turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi
18/12/2016; http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felse-
fesinin-imk-ni-39-konferansi.html Erişim: 14.03.2017.

http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir- turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir- turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir- turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felsefesinin-imk-ni-39-konferansi.html
http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felsefesinin-imk-ni-39-konferansi.html
http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir-turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir-turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir-turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felsefesinin-imk-ni-39-konferansi.html
http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felsefesinin-imk-ni-39-konferansi.html
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Farabi ve İbn Sina’dan hareketle söyleyecek olursak, burhan bizim metodo-
lojimizin öncelikli yöntemini oluşturur.24 

Hak/hakikat kavramlarına (biricik hakikat) anlamının yüklenmesinin ge-
tireceği felaketi 15 Temmuzda gördük. Bu zihniyetin bizim geleneğimizde 
olmadığını, bu kullanımların tutarsızlığını gerek meşruiyet sağladıkları ha-
disten hareketle, gerekse İbni Sina, Kindi, Farabi gibi filozoflardan hareket-
le izah etmeye çalıştık. Dolayısıyla biz Bu kavramlara yüklenen anlamların 
keskinliği ve tutarsızlığı nedeniyle ötekileştirme yoluyla toplumsal yapıyı ve 
devletin düzenini bozduğunu, bireysel hak ve hürriyeti kaldırıp kolektif hak 
talep ettiğini, bununda milletçe huzur ve güven içerisinde yaşamamızı en-
gellediğini düşünmekteyiz.

Tüm bunlardan hareketle Mevlüt Uyanık hocamın Çözüm Önerisi olarak 
sunduğu Felsefe, Kelam ve Tasavvuf disiplinlerinin Eşgüdümünü Sağlaya-
rak Yeni Bir Din Dili Oluşturmak fikrini öncelemekteyiz.

Genel hatlarıyla bu çözüm yolu şöyledir:

Hanefi zihniyeti burhan yöntemiyle temel gidilecek yol (mezhep) belirle-
miş, Maturidi cedel/diyalektik yöntemle diğer dini tasavvurlara karşı temel 
ilkelerin tutarlılığını ortaya koymuştur. Yesevi ve Yusuf has Hacip ise bela-
gat/hitabet ve şiir yöntemiyle bu iki alim ile talebelerinin oluşturduğu öğre-
tiyi geniş halk kitlelerine yaymışlardır. İşte bu sacayağı dışında kalan veya 
bir şekilde bunların ortaya koyduğu öğretilerden sapan, dini bir meta haline 
getiren bütün oluşumlar uydurulmuş/yapay din tasavvurlarıdır.25

15 Temmuz öncesinde dini cemaatlerin cemiyetleşmesi ve bir sivil top-
lum kuruluşuna dönüşmesi, Atayurt/Türkistan ve Anayurt/Türkiye kültürel 
sürekliliğini bütün dünyaya anlatan yumuşak güç (soft-power) olma ihtima-
lini önemsiyordum. Ama artık her birini siyasi/iktisadi birim olduğunu, sıfır 
sermayeli dini değerleri pazarlayan şirketler ve gelişim durumlarına göre 
holdingler gibi olduğunu, 15 Temmuz terörist saldırısından gereken dersin 
alınmadığını görünce dinin bir ayrışma noktasına yeni bir din dili oluşturul-

24.Mevlüt Uyanık, Bir Türk Felsefesinin İmkânı, http://www.kirmizilar.com/tr/index.
php/soylesiler/item/332-bir-turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 
18/12/2016; http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felse-
fesinin-imk-ni-39-konferansi.html Erişim: 14.03.2017.
25.Mevlüt Uyanık, ‘’Milli Birlik ve Barışın Tesisinde Din ve Felsefenin Rolü’’, Milli Birlik 
Sempozyumu, 23. Mart.2017 Ankara, s.2-3.

http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir-turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir-turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/soylesiler/item/332-bir-turk-felsefesinin-imkani-prof-dr-mevlut-uyanik-ile-soylesi 18/12/2016
http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felsefesinin-imk-ni-39-konferansi.html
http://turkocaklari.org.tr/sayfa/7237/cankaya-subesinden-39-turk-felsefesinin-imk-ni-39-konferansi.html


  469 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

ması zorunluluk haline gelmiştir. Bu yeni din dilinde Yesevi ve Yusuf Has 
Hacip gibi alimlerimizin yol ve yöntemini, bunun temel kodlarını anlayıp 
güncellenmesiyle olabilir. Bu açıdan öncelikle mevcut politik söylemlere 
meşruiyet sağlayan ve mutlak hakikat tezleri gibi sunulan, 73 fırka sözüyle 
meşruiyet sağlanmaya çalışılan zihniyetten yani benim mezhepim/tarika-
tım kurtuluşa erendir, diğerleri sapkındır diyen cedel/diyalektik yöntemden 
kaçınmak gerekir. Burhan yöntemi gereği yanı hakikatin nesep ve sebep 
bağı bağlamında Arap-Fars iktidar savaşları ve bunlara meşruiyet arama 
yorumları dışında oluşan fıkıh/Hanefi, itikad/Maturudi merkezli bireysel ah-
lak ve zühdü önceleyen, sivil bir dini tavır nasıl olabilir bağlamında Yesevi ve 
Yusuf Has Hacipi yeniden okuyabiliriz.26

Bunun yolu bize göre Felsefe, Kelam ve Tasavvuf disiplinlerini Eşgüdü-
münü Sağlayarak Yeni Bir Din Dili Oluşturmaktan geçmektedir. Bununla 
kastımız da şudur. Dil, düşünce irtibatını irdeleyip, iç konuşma ve dış konuş-
ma, tasavvur ve tasdikin mantıksal temellendirmesini yapmak. İster başlı 
başına bir disiplin isterse bir alet ilmi olarak alınsın Mantıksal sorgulama 
ile delilin butlanından medlulunda butlanı gerekmeyeceğinden hareketle 
düşüncelerimizi, kavramlarımızı rasyonel eleştirel ve tutarlı önermeler ha-
line getirmemiz şarttır. Buradan hareketle yapılan çıkarsamalar/kıyasların 
tutarlılığın temel önermelerimizle çelişip çelişmediği son yaşanılan darbe 
girişiminde de ortaya çıktı. Felsefi; Kelami, Batini ve Sufi Okumaların tutarlı-
lıklarını yeniden gözden geçirmemiz de şart oldu. Tefsir, tevil, batini okuma 
ile Anadolu’daki deyim ile “zırva tevil götürmez” şeklindeki aşırı yorumlarla 
tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf disiplinlerinin temel önermeleriyle irti-
batını yeniden güncellemek gerekir.27

Özellikle ilahiyat bağlamında söyleyecek olursak, Medeni/siyaset ilimle-
ri olarak sunulan fıkıh, kelam ve ahlak-tasavvuf ilişkisini yeni bir din diliyle 
ifade etmemiz gerekir. Biz bunun FELSEFEYİ ANADOLU’DA YENİDEN YURT-
LANDIRMA adı altında yapmaya çalışıyoruz. Eğer Türkistan/Atayurt-Tür-
kiye/Anayurt kültürel sürekliliğini felsefe, kelam ve tasavvuf disiplinlerini 
eşgüdümüyle birlikte okur ve güncellersek yeni din dilini oluşturabiliriz.28

SONUÇ olarak; Hak sözlükte ‘ gerçek, sabit, doğru olmak bir şeye ya-

26. Uyanık, ‘’Milli Birlik ve Barışın Tesisinde Din ve Felsefenin Rolü’’, s. 3.
27. Uyanık, ‘’Milli Birlik ve Barışın Tesisinde Din ve Felsefenin Rolü’’, s. 3.
28. Uyanık, ‘’Milli Birlik ve Barışın Tesisinde Din ve Felsefenin Rolü’’, s. 3.
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kinen muttali olmak anlamlarında genellikle batılın zıddı olarak kullanılır.

Kindiye göre hak her şeyin varlığının ve gerçekliğinin ilk sebebidir. Hak 
aynı zaman da var olan demek olduğuna göre her varlığın ilk illeti Allahtır bun-
dan dolayı Allah ilk haktır. Hakikat hakk kökünden türetilmiştir. İbni Sina’nın 
idealist anlayışına göre hakikat zihinde hâsıl olan ve kavranabilen gerçeklik, 
vücut ise ona sonradan katılan gerçekliğin zihin dışında sabit olan varlığıdır.

Hakikat birdir fakat tezahürleri farklıdır. Bu tezahürlerin her biri ondan-
dır fakat bizatihi o değildir. Haktan hareketle bizde zuhur eden bu halin 
doğruluğunun ya da yanlışlığının test edilebilirliği de mümkün değildir. Çün-
kü herkes bunu bizatihi kendisi tecrübe eder. Kindiyi’de merkeze alarak hiç 
kimse bugüne kadar hakikati tamamen kuşatıp kavrayamamışsa ona dair 
ürettiklerimiz eksik, hatalı, çelişkili olabilir. Dolayısıyla bize açık olmayan, 
hatta fizik âleminde dahi müzakere edemeyeceğimiz bu konularda hüküm 
verme konusunda acele edilmemelidir.

Dünü anlamaya çalıştığımızda da hak/hakikat kavramalarından hareket-
le ötekileştirme üzerinden kendini ispat ve ötekini yok etme problemi ortaya 
çıkmakta bugüne baktığımızda da aynı problemin içerisine düşmekteyiz.

15 Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin yaşamış olduğu saldırının sebebi 
de hakikat tekelciliği yapan bir kişinin hak tasavvuruna körü körüne bağlılıktır.

Bu olayların istikrarlı bir şekilde yaşanıyor olması, hakikat tasavvurla-
rını din ile aynileştiren zihniyetlerin, var olduğunun göstergesidir. İman; 
korku ve ümit arasında olması gerekirken hakikat tasavvurlarından bu ka-
dar emin olmak ancak din ile aynileştirmeyle açıklanabilir. Hak/ikat gibi 
kavramlarımızı ayrışmanın, tefrikanın unsuru olmaktan kavramların özüne-
aslına inerek (İslam filozoflarından-Hanefi/ Maturudi gelenekten ) tanımla-
yarak kurtarabiliriz.

Bunun yolu da felsefe, kelam ve tasavvuf disiplinlerinin verilerinin birbirini 
ötekileştirmeden eşgüdümlü bir şekilde yorumlanmasıyla mümkün olacak-
tır. Yeni Din dilinde kasıt da budur; böylece felsefe dilinin kelam ve tasavvuf 
disiplinlerine taşındığı ve bir Tanrı-evren-insan ilişkilerini kavrama ve yeni so-
runlar için ortaya atılan mevcut çözüm önerilerinin tutarlılığını test edecek 
veya yeni çözüm üreterek seçeneklerimizi artıracaktır Eğer Türkistan/Atayurt-
Türkiye/Anayurt kültürel sürekliliğini felsefe, kelam ve tasavvuf disiplinlerini 
eşgüdümüyle birlikte okur ve güncellersek yeni din dilini oluşturabiliriz.
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“ZİHİNDE BATILILAŞMA-DİNDE YOZLAŞMA: ABDULLAH 
CEVDET ÖRNEĞİ”

OKAN UZUNÖZ

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf, İLAMER İslam Tarihi ve Sa-
natları Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet

Osmanlı’da 13. ve 19. yüzyıllar arasındaki Türk kültürü birçok sahada 
gelişmesine rağmen 16. yüzyıldan beri batı kültürünün ilim ve felsefede 
kazandığı büyük ilerlemeleri takip edememesi yüzünden batının gerisinde 
kalmıştır. Bu dönemde bazı aydınlar,  Osmanlı imparatorluğunun teknolojik 
bakımdan geri kalışına atıfta bulunulur; yeni buluşlar yapamadığı gibi, ya-
pılan icatlara cevap verme açısından da başarısız oluşuna dair tespitlerde 
bulunulur. Bazıları ise bu gerileyişin nedenlerini İslamiyet’te ve Türk ırkında 
aramıştır. Fakat burada şunu belirtmek gerekir ki, her iki unsurun önceki 
devirlerde elde ettiği başarılar dikkate alındığında bu tür yorumlar tatmin-
kar olmaktan uzaktır.

Bu dönemde bazı aydınlar,  Osmanlı imparatorluğunun teknolojik ba-
kımdan geri kalışına atıfta bulunulur; yeni buluşlar yapamadığı gibi, yapılan 
icatlara cevap verme açısından da başarısız oluşuna dair tespitlerde bu-
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lunulur. Bazıları ise bu gerileyişin nedenlerini İslamiyet’te ve Türk ırkında 
aramıştır. Fakat burada şunu belirtmek gerekir ki, her iki unsurun önceki 
devirlerde elde ettiği başarılar dikkate alındığında bu tür yorumlar tatmin-
kar olmaktan uzaktır.

Bizde çalışmamızda Osmanlı’nın geri kalmışlığının çözümünü Batılılaş-
mada arayan Abdullah Cevdet’i inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Abdullah Cevdet, Batılılaşma, Yozlaşma.

Giriş

Günümüz Türkçesi’nde Batılılaşma (Garplılaşma) tabiri, genel olarak 
Batı ülkeleri dışında kalan toplumlarda, özel olarak da Osmanlı İmparator-
luğu ile Cumhuriyet Türkiye’sinde Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşabil-
mek için gerçekleştirilen siyasi, sosyal ve kültürel hareketleri ifade etmek 
üzere kullanılmaktadır.1 Bazı araştırmacılar Batılılaşma kavramı yerine çağ-
daşlaşma veya modernleşme kavramlarını kullanmayı uygun görüyorlarsa 
da çağdaşlaşma Doğu-Batı farkı olmaksızın bütün toplumlar için geçerli bir 
harekettir ve farklı toplumların birbirlerinden bazı sosyal ve kültürel mües-
seseleri alması şeklindeki bir hareketi anlatmaktadır.

Bugün siyasi, fikri, kültürel hayatta yaşanan çalkantıların sebeplerini, 
geçmiş yıllarda özellikle Batı kaynaklı fikirlerin son dönem Osmanlı toprak-
larına girdiği ve pek çok aydını tesiri altına aldığı devirlerde aramak gerekir. 
Türk toplumu için de Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş böyle bir döneme 
tekabül etmektedir. Osmanlı’da 13. ve 19. yüzyıllar arasındaki Türk kültü-
rü birçok sahada gelişmesine rağmen 16. yüzyıldan beri batı kültürünün 
ilim ve felsefede kazandığı büyük ilerlemeleri takip edememesi yüzünden 
batının gerisinde kalmıştır. Bu dönemde bazı aydınlar,  Osmanlı imparator-
luğunun teknolojik bakımdan geri kalışına atıfta bulunulur; yeni buluşlar ya-
pamadığı gibi, yapılan icatlara cevap verme açısından da başarısız oluşuna 
dair tespitlerde bulunulur. Bazıları ise bu gerileyişin nedenlerini İslamiyet’te 
ve Türk ırkında aramıştır. Fakat burada şunu belirtmek gerekir ki, her iki 
unsurun önceki devirlerde elde ettiği başarılar dikkate alındığında bu tür 
yorumlar tatminkar olmaktan uzaktır.

Batı, Osmanlı toplumunun gündemine zorla ve fiilen girmiştir. Çünkü Os-

1. Şükrü Hanioğlu, “Batılılaşma,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,  İstanbul, 
1992, c.V,  s: 148-152.
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manlı devleti varlığını devam ettirmek zorundaydı ve bunu gerçekleştirmek 
için de modernleşmek zorundaydı. Zamanın ve değişen toplumsal ve nesnel 
şartların aşındırıcı etkisine maruz kalan her toplum, bu etkilere karşı cevap 
mekanizmalarına sahip olmak zorundadır. Toplumun sabitelerini oluşturan 
temel sistem ve dünya görüşü çerçevesinde kalarak oluşturulacak cevaplar, 
toplumun  siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri organizasyonunun değişen şart-
lara ve ihtiyaçlara ve de toplumun doğal gelişme trendine intibak etmesini 
sağlar. Aksi halde ilgili cevap mekanizmaları zaman içerisinde işlevselleşir ve 
tıkanır.2 İşte 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı devletinde bu cevap mekanizma-
larının üretilememesi her alanda tıkanıklığa sebep olmuştur.

18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun hükümdarları, nefret edilen 
Hıristiyan düşmanları tarafından bir dizi yenilgiye uğratılmış olmasının ya-
rattığı dürtünün etkisiyle, askeri donanmada yenilenmeye gidilmesine ve 
ordunun daha iyi eğitilmesi gerektiğine ikna olmuştur. Viyana bozgununa 
kadar zaferlerle dolu uzun ve şanlı tarihi boyunca Avrupa kıtasında tek ciddi 
yenilgi tanımayan, karada denizde asırlara rakipsiz surette hakim olan Os-
manlı, kendini hep batıdan üstün görmüş ve batıyı küçümsemiştir. Batıya 
hep bu gözlerle bakan Osmanlı artık savaşlarda yenilmeye başlamasıyla 
birlikte en azından askeri alanda yeniliğe gidilmesi gerektiğine karar ver-
miştir. Ancak askeri alanda başlayan bu yenilikler yavaş yavaş kültürel ve 
sosyal hayat üzerinde de etkili olmaya başlamıştır. 

Her şeyden önce Batı, kendi modern ve ileri evrenini oluşturmuş, bundan 
sonra da  batı-dışı toplumlar, az gelişmişlik fenomeninden kurtulmak için ba-
tının geçtiği evreleri yaşamaya, aynı birikim, tecrübe ve tarihselliği paylaşarak 
ilgili sürece katılamaya çalışmışlardır.3 Ancak maalesef bu pek de başarılı ola-
mamıştır. Birbirini izleyen reformlara önceleri araçsal bir işlev yüklenmişken ve 
devletin bekasını sağlamak ana gaye iken; daha sonraları Jön-Türklerde olduğu 
gibi reformlar bir amaca dönüşecektir. Osmanlı toplumu zaman içerisinde ba-
tılı düşüncenin taviz vermez müdafilerini yani aydınlarını yetiştirecektir. Önce 
Türk aydınında sonra da toplumda yansımasını bulan bu eziklik (geri kalmışlık) 
duygusu, doğal olarak bir kimlik krizine dönüşmüştür. Zamanla bu krizin aldığı 
boyut geleneksel-modern bağlamında düşünsel ve inançsal kırılmayı berabe-
rinde getirmiştir. Dünya görüşlerini incelediğimizde Batıcılık, İslamcılık, Türkçü-

2. Mehmet Akgül, Türk Modenleşmesi Ve Din, Konya, 1999, s.77.
3. Akgül, Türk Modenleşmesi Ve Din, s.88.
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lük düşüncelerinin ve bunların toplumdaki travmatik sonuçlarının aslında bu 
kimlik sorunundan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Bu dönem, hem “toplum” hem de “aydın” açısından sancılı bir süreci 
kapsamaktadır. Geleneksel anlayış ve yaşam biçiminden, modern anlayış 
ve yaşam biçimine geçişi temsil eden bu dönemde; “aydın”lar kendi statü 
ve rolleri çerçevesinde mevzilerini almış, değişim taraftarları (modernistler) 
ve gelenekçiler (muhafazakarlar) olmak üzere genel anlamda iki zıt kutba 
ayrılmışlardır. Osmanlıdaki bu ikilik, tartışmaları körükleyen etkenlerden biri 
olmuştur ve gelişme yönündeki hızını yavaşlatmıştır. Bu ikilik değişimin na-
sıl olacağı konusunda  da mevcuttur. Burada değişimin araçlarından önce, 
değişime sebep olan etkenler üzerinde durmak gerekir. Bazı kesimler geri 
kalmanın altında yatan unsurları sosyal sebepler çerçevesinde açıklamaya 
çalışmaktadır. Yine bazıları bu sebepleri ekonomik temelli açıklarken bazıları 
da sosyal unsurlar üzerinde durmaktadırlar. Ancak bunlardan daha önemlisi 
ve de tartışmaları günümüze kadar taşıyacak olan etken, geri kalış sebebinin 
farklı kesimlerce dini argümanlara bağlanmasıdır. Bu bağlamda tartışmalar 
genel olarak iki kanatta devam etmektedir. Bazıları devletin geri kalış sebe-
bi olarak dini göstermişler ve dini devletin gelişmesinin önündeki en büyük 
etken olarak görmüşlerdir, bazı çevreler ise bunun tam tersini savunmuş ve 
dini, gelişmenin olabilmesi için en önemli şartlar arasında saymışlardır. 

Reformcular batılı alimleri getirterek batıyı, araştırma metotlarıyla birlik-
te memlekete yerleştirmeyi düşünürlerken önlerine hep iki engel çıkmak-
taydı: 1) Modern araştırmayı hatta öğretimi, din için tehlikeli sayan skolastik 
zihniyet. 2) Modern araştırmanın köklerine kadar inmeye sabredemeyen ve 
her şeyden önce, günün ihtiyaçlarına cevap vermek isteyen idareci zihni-
yet.4  Tüm bunlara rağmen  yenilik taraftarları (Batıcılar) galip gelmiştir.

Osmanlı imparatorluğunda Batılılaşmanın en yoğun şekilde tartışıldığı 
dönem  II. Meşrutiyet dönemidir. II. Meşrutiyet dönemi batıcılık düşüncesi, 
tarihi bir siyaset düşüncesidir. Bu düşünce XVIII. Yüzyıl’da Osmanlı’nın Batı 
karşısında duraklamasından sonra ortaya çıkmaya başlayan batılılaşma 
siyasetine dönük ilk bilinçli teşebbüs, ilk adım, 18. yüzyılın başlarında gel-
miştir. Bunlar ise aslında Batı uygarlığının taklidi ve benimsenmesi anlamına 
geliyordu. Batılılaşmanın iradesiz ve plansız tatbikatı kendisine birçok tepki-

4. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünme Tarihi, İstanbul, 1979, s.33.
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lerin doğmasına sebep olmuş, XIX. yüzyıl Islahat ve Tanzimat Fermanları ile 
Osmanlı Devleti’nin devlet politikası haline dönüşmüştür. 1839’dan 1876’ya 
kadar süren Tanzimat çağının ana vasfı taklitçiliktir. ll. Meşrutiyet dönemi, 
Osmanlı toplumunda Batılılaşma konusundaki fikirlerin sistematik hale ge-
tirilerek kapsamlı ve etkili olduğu bir devre olma özelliğini de taşımaktadır. 
Siyasi olarak kısa aralar dışında önce iktidarı denetleyen, sonra ele geçiren 
ve nihayet ülkeyi bir tek parti rejimi altında yöneten Osmanlı İttihat ve Terakki 
Cemiyeti (Partisi) temelde batılılaşma hareketini olumlu karşılayıp özellikle 
hukuk düzeninde batılılaşma yolundaki cereyanı hızlandırmıştır. 

Batılılaşma hareketinin Osmanlı imparatorluğu içerisinde en yoğun bir 
şekilde tartışıldığı ll. Meşrutiyet döneminde kendilerine “Garpçılar” adını 
veren bir grup ortaya çıkmıştır ki bunlar konu üzerinde yoğun bir tartışmayı 
başlattıkları gibi, daha sonra kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi 
ideolojisinin de önemli unsurlarını ortaya çıkarmışlardır. Değişim taraftarı 
olarak öne çıkan bu anlayış sahiplerinden biri de, düşünceleri dolayısıyla 
ciddi tenkitlere maruz kalan ve hatta “Zındık”, “Dinsiz”, “Kafir”, “Batı Hay-
ranı” vb. olarak itham edilen Abdullah Cevdet’tir.

Abdullah Cevdet      

Abdullah Cevdet Türk fikir adamı, şair ve siyasilerdendir. 9 Eylül 1869’da 
Arapkir’de doğdu. Babası Diyarbakır Birinci Tabur Katibi Ömer Vasfi Efendi’dir. 
İlk öğrenimini Hozat ve Arapkir’de yaptı . Ma’müretü’l Aziz Askeri Rüştiyesi ile 
Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi’ni bitirdikten sonra Mekteb-i Tıbbiye’ye kaydoldu. 
Bu dönemde adı geçen mektepte biyolojik materyalist eğilimler hakim du-
rumdaydı. Kendisi ailesinde dini eğilimin kuvvetli olduğunu söylediği, hatta 
arkadaşları arasında dini vecibelerine bağlı biri olarak tanındığı halde kısa 
sürede bu çevreden etkilenmiş ve fikirlerinde değişmeler meydana gelmiştir.5 

İslamî değerlere bağlı ve dini hassasiyetleri yüksek bir aile yapısı içinde 
büyüyen ve dünya görüşü bu değerler ve hassasiyetler çerçevesinde oluşma-
ya başlayan Abdullah Cevdet, İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiye’ye girişiyle kendini 
çok farklı bir ortamda bulmuştur. Bu dönemde Fransa’da aydınlar arasında 
egemen olan pozitivizm, bu ülkeden getirilen kitaplarla ve eğitimcilerin etki-
siyle Mekteb-i Tıbbiyye’de varlığını göstermiş dinin büyük ölçüde belirleyiciliğe 
sahip olduğu bir toplumdaki değerler sistemiyle çatışan biyolojik materyalist 

5. Şükrü Hanioğlu, (DİA), Abdullah Cevdet, İstanbul, 1988, c.l,  s: 90-93.
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bir aydın tipinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.6 Abdullah Cevdet pozitivist 
düşüncenin yaygın olduğu Mekteb-i Tıbbiye’de kısa bir bocalama süreci geçir-
dikten sonra yaşamının temel felsefesini oluşturacak fikirlere, arkadaşlarının 
da etkisiyle ilgi duymaya başlamıştır. Onun dünya görüşü ve din algısı, doğu-
dan ve batıdan ülkeye girmesine vesile olduğu fikirler etrafında oluşmuştur. 
Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra yerine kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti dev-
letinin ideolojisi oluşturulurken batı patentli düşüncelerin ağırlıkta olması ve 
bu düşüncelerin yıllar önce Abdullah Cevdet tarafından savunulması onun bu 
noktadaki rolünün anlaşılası açısından önemlidir.

Abdullah Cevdet, fikirlerini savunmak amacıyla telif ve tercüme eserler 
vermiş, toplumda oluşturmaya çalıştırdığı fikirlerle sonraki din anlayışları üze-
rinde etkili olmuştur. Abdullah Cevdet’in çalışmalarını başlıca üç sınıfa ayıra-
biliriz: 1) Batı ve doğu edebiyatının klasiklerinden tercümeler. 2) İslamiyet’e 
ve dini geleneklere ait tercümeler. 3) İçtimai reformlara ait fikirleri kapsayan 
eserlerden yaptığı tercümeler.7 Onun üzerinde önemli etkiler yapan bir kitap, 
dini sosyal gelişmeye engel telakki eden görüş leri çarpıcı ve basit bir üslupla 
nakleden, Felix lsnard’ın “Spiritualisme et Materialisme” (1879) adlı eseridir. 
Abdullah Cevdet, bu bocalama sürecinde kendisini etkileyen pozitivist düşün-
celerin etkisiyle Tanrı-Evren-İnsan bağlamında sorgulamalara girişmiş, düşün 
dünyasında ciddi gelgitler yaşamıştır. O’nun düşüncelerinde dinginliği sağ-
layan Felix Isnard’dır. Maddiyat-maneviyat tahlilini yaptığı eserinde Isnard, 
“...Dinler umumilik çağlarında, çok eskilerde yararlı olabilmiştir. Fakat hiçbir 
müspet ve doğal temele dayalı olmadıkları için, insanlar eğitim gördükçe ge-
lecekte kaybolup gideceklerdir... Dinler kendi başlarına insanlığı yönetmeye 
yeterli olan ilkelere dayalı sağlam ve gerçek bir morale yerlerini terk edecek-
lerdir. Çok söylenilen “bize din gerekli” halk deyişinin yerine biz diyoruz ki, 
moral ahlak gereklidir... Bilimsel maddecilik geleceğin felsefesidir...”8 diye-
rek düşüncelerini ortaya koymaktadır. August Comte’un düşüncesine paralel 
olan bu anlayışı Abdullah Cevdet de benimseyerek; “…ilim havasın dinidir, 
din avamın ilmidir…”  sözleri ile temel yaklaşımını ortaya koymuştur. Her ne 
kadar din konusundaki düşüncelerini bu temel üzerine inşa etse de, Türk 
toplumunun din konusundaki hassasiyetini bildiği için, arzu ettiği toplumsal 

6. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet Ve Dönemi, İs-
tanbul, 1966. s. 52.
7. Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünme Tarihi, s.244.
8. Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet Ve Dönemi, s.13’den naklen.
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değişimin gerçekleşmesinde ve toplumsal taban bulmasında İslam dininin 
nasslarından faydalanmayı ihmal etmemiştir.9

Siyasete de ilgi duyan Abdullah Cevdet, 3 Haziran 1889’da diğer tıb-
biyeli arkadaşları İbrahim Temo, İshak Süküti, Mehmed Reşid ve Hikmet 
Emin ile birlikte, daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak olan 
İttihad-ı Osmani Cemiyeti’nin ilk kurucuları arasında yer aldı. Okuldaki si-
yasi faaliyeti dolayısıyla birkaç defa okul idaresince tutuklandı ve mektepte 
hapis yattı. Mart 1904’te de Jön Türk hareketi içerisinde açıkça anarşist 
eğilimler taşıyan tek teşkilat olan Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti’ni kur-
dular. Abdullah Cevdet bu faaliyetinin yanı sıra Ahmed Celaleddin Paşa’nın 
maddi yardımları ile Eylül 1904’te Türk kültür hayatında etkisini uzun yıllar 
sürdürecek olan “İctihad” mecmuası ile aynı adı taşıyan yayınları kurdu. İç-
tihad dergisi II. meşrutiyet sonrasında İslam dininin eleştiriye uğratıldığı ilk 
Osmanlı dergisidir.10 1905 Eylül’ü başında Mısır’a geçen Abdullah Cevdet 
İctihad’ı orada yayımlamaya başladı.Bunun önemi ise, İslami entelektüel 
bakışı ve toplumsal tepkileri öğrenebilmek için söz konusu dergiler önemli 
birer kaynak durumundadır. 

Düşüncelerini ifade ederken içinde bulunduğu dönemin siyasî ve sosyal 
dengelerini dikkate alan Abdullah Cevdet, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 
“Düşündüğünü söylemek hürriyetine mâlik olmayan bir adam, ruhunun ya-
rısını zâyi‘ etmiştir”11 diyerek din konusundaki düşüncelerini herhangi bir 
kaygı taşımadan ortaya koymaya başlamıştır.12 II. Meşrutiyet döneminin 
radikal Garpçılarından olan Abdullah Cevdet, Osmanlı toplumunun topye-
kun “Garplılaşma”sı fikrini savunmuş ve bu yöndeki fikirlerine toplumdan 
gelebilecek tepkilere karşı dinin sosyal, ilerlemeci, bilimi ve çalışmayı des-
tekleyen niteliklerinden yararlanmaya çalışmıştır. Abdullah Cevdet Mekteb-i 
Tıbbiye’de karşılaştığı, yaşamını ve yaşam felsefesini önemli ölçüde değişti-
ren materyalist fikirlerin etkisinde kalmıştır. “Hikmet mü’minin  gâib olmuş 
malıdır, nerde bulursa alır” şeklindeki hükümleri veren bir dinin asla men-
suplarını geri bırakmayacağını; ilerlemeye, ekonomik gelişmeye, bilime ve 
eğitime karşı olmayacağını ifade etmiştir. 

9. Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet Ve Dönemi, s.129.
10. Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet Ve Dönemi, s.129.
11. Abdullah Cevdet, “Mazlûm Zâlimlere”, İctihad, 4/65 (1329): 1416.
12. Ramazan Uçar, “Abdullah Cevdet’in Din Anlayışı”, Toplum Bilimleri Dergisi, 6/11, 
2012, s.212.
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Dine bakış açısında özellikle materyalizmin etkili olduğu anlaşılan Ab-
dullah Cevdet, dinin yerini bilim ve akıl merkezli bir sisteme bırakması ge-
rektiğini savunmuştur. Türk toplumunun geri kalış sebepleri arasında dini 
başat bir faktör olarak gören Abdullah Cevdet, pozitivist düşüncenin ülke-
mizde toplumsal taban bulmasında önemli rol üstlenmiştir. O’nun süreç 
içinde şekillenen din ile ilgili sert söylemi, toplumda kısman cevap bulsa 
da ciddi bir muhalefetin oluşmasına da yol açmıştır. Dolayısıyla ortaya koy-
duğu olumlu düşüncelerine de kulak verilmemiştir. Abdullah Cevdet, her 
ne kadar din ile ilgili düşüncelerini açıklamada dönemin özellikleri doğrul-
tusunda yöntemi doğru seçmiş olsa da uygulamada başarılı olamamış, din 
karşıtı söylemleri çok sert olduğu için geniş bir toplumsal taban oluşturma-
sına engel olmuştur denilebilir. Hayatının sonuna doğru Hüseyinzade Ali 
Abdullah Cevdet’i “dinsiz bir dindar” veya “dindar bir dinsiz” olarak tavsif 
etmiştir. Abdullah Cevdet özelinde ele almaya çalıştığımız Batıcı aydının 
din anlayışı, Ahmet Rıza, Celal Nuri, Kılıçzade Hakkı, Tevfik Fikret, Mustafa 
Asım, Mahmud Sadık vb. birçok aydının nüans farklılıkları olsa da ortak 
paylaşımı olarak nitelendirilebilir. Onlara göre, Türkiye’de değişimin önünde 
en önemli engel din(İslam)dir. Din, insanın içinde yaşadığı dünyayı açıkla-
mak, anlamlandırmak ve yorumlamak için bilim öncesi dönemlerde faydalı 
olabilmiştir.13 Ancak günümüzde bunu dinden beklemek muhaldir. Onun 
ve birçok Osmanlı aydınının gözünde din, toplumu modernleştirme aracı 
olarak görülmüş, bilimin ise artık bir din statüsüne ulaştığı kabul edilmiştir. 
İslâmiyet’i sadece Batı kurum ve teknolojilerinin Osmanlı toplumuna ak-
tarılması ve Müslüman kitlelere benimsetilmesi amacıyla bir araç olarak 
kullanmamış, aynı zamanda biyolojik materyalist düşünürlerin görüşleriyle 
İslâm ulemasının fikirlerini bağdaştırmak suretiyle sonunda Müslümanlara 
İslâmiyet’in biyolojik materyalizm olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.14

Dini düşünce alanında Osmanlı aydınının Batı ile temasa geçiş tarihinin, 
müesseseler bazında tespiti zor gözükmektedir. Bununla beraber, 1800’lü 
yılların başında faaliyet gösteren Beşiktaş Ulema Grubu ve 1853 yılında İs-
tanbul’da kurulan “Societe Orientale de Constantinople  [İstanbul Şark Cemi-
yeti]”  bu alandaki ilişkilerin baş langıcı hakkında bir fikir vermektedir. Bunlar-
dan ilki yabancı dil bilen, Batı’yı tanı yan, yeniliklere açık, Batı düşüncesi ile 

13. Akgül, Türk Modenleşmesi Ve Din, s.133.
14. Hanioğlu, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi , s.131-35.
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İslam’ı uzlaştırmayı hedefleyen kişilerce oluş turulmuştu. Diğeri ise Osmanlı 
toplumunu tanıyıp, Batı’daki gelişmeler hakkında onları bilgilendirmek ama-
cıyla müsteşrikler tarafından açılmıştı. Osmanlı aydınlarınca yakından izle-
nen mesela, Renan’ın “L ‘Islamisme et la Science [İslamiyet ve Bilim]” baş-
lıklı konuşması, o dönemde Batı’nın İslam’a bakışını özetler mahiyettedir. Bu 
bakış sebebiyle Osmanlı aydınlarından bazı ları ona reddiye yazmıştır. Eleşti-
rilerin temeli Renan’ın, ‘İslam ile bilimin birbirine tamamen zıt unsurlar oldu-
ğu’ iddiasına dayanmaktadır. Bilimsel keşifler dolayısıyla Avrupa’nın gündemi 
belirlediği bir ortamda İslam’ın bilim ve terakkiye aykırılığı tezinin savunulma-
sının, reddi gerektiren bir husus olarak büyük önem arz etmesi sebebiyle, 
eleştirilerde bu hususlara cevap verme hedeflenmiştir. Renan İslam’a dair 
kanaatlerini, tabii olarak dönemin müsteşriklerinin pozitivist temelli tezleri-
ne dayandırmakta ve onları popüler bir dille ifade etmekteydi. Kanaatlerini 
Dozy’den yaptığı alıntılarla desteklemesi bunu göstermektedir.

Abdullah Cevdet’in ll. Meşrutiyet döneminde söz konusu edilmesi ge-
reken önemli bir faaliyeti de Shakespeare’den yaptığı tercümelerdir. Edebi 
faaliyet ve siyasi teşebbüslerin yanı sıra Abdullah Cevdet’in diğer bir çalış-
ması da Gustave Le Bon’un eserlerini neşretmesi oldu.  Abdullah Cevdet 
bu dönemde büyük tartışmalara yol açan R. Dozy’nin “Essai sur l’histoire 
de l’Islamisme” adlı kitabını “Tarih-i İslamiyyet” ismiyle tercüme edip yayım-
ladı. Tarih-i İslamiyyet’in neşri  Osmanlı’da dini alanda büyük çaplı toplum-
sal muhalefeti göze alan ilk tercüme faaliyetidir. Muhtasar bir İslam tarihi 
niteliğindeki bu eserinde müellif genel olarak din, vahiy, nübüvvet ve Hz. 
Peygamber’in nübüvveti, İsmaililer. Dürziier ve Karmatiler gibi konulara te-
mas etmektedir. İslam’ın kendine has bir din olmadığını vurgulamaktadır. 
Ona göre İslam, Haniflik, Zerdüştlük, Musevilik, Hıristiyanlık ve Arabistan’ın 
eski dininden alınan itikatlara Hz. Muhammed’in peygamberliğinin eklen-
mesiyle oluşmuş bir dindir. Hz. Muhammed kendisinin Allah’ın peygamberi 
olduğuna inandığını ileri sürmektedir. O Hz. Peygamber’in bu inanca kapıl-
masını onun hastalığına bağlamaktadır. Ona göre bu hastalık birçok bilim 
adamının söylediği gibi sara değil, Sprenger’in açıkladığı gibi “histeridir”.15 

15. Yunanca döl yatağı anlamına gelen hystera kelimesinden türemiştir. Bu sebeple ka-
dınlara özgü bir hastalık olduğuna eski çağlarda inanılsa da gerçekte her iki cinste ve 
her yaş grubunda görülebilmektedir. Duyusal, ruhsal veya harekete ilişkin bir psikonev-
rozdur. Geniş bilgi için bkz. Ana Britannica, XI, istanbul, 1988, s.118.



  481 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

Kuran’da derin fikirler yoktur. İslam dinlerin en az orijinal olanıdır.16 Ayrıca 
o İslam’ın çok hızlı yayılışını da birçok dinden oluşan yapısına bağlamıştır.17  

Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber hakkında aşa ğılayıcı ifadeler ve ifti-
ralarla dolu olan eser Abdullah Cevdet tarafından Tarih-i İslamiyyet adıy-
la Türkçe’ye tercüme edilmiştir.18 Hollandalı Reinhart Dozy (1820- 1883) 
Fransız tarihçi ve oryantalistlerden oluşan bir fikri ortamda yetişmesi sebe-
biyle, İslam ve Hz. Peygamber’ e dair ‘toptan reddetme’ şeklindeki anlayışı 
benimsemiştir. İslâm’a ve Peygamber’e yönelik doğrudan eleştiriler içeren, 
İslâm’ın temel esaslarını alaycı bir tarzda ele alan ve bunu yaparken de bü-
tün Müslümanlara dinini öğretmeye kalkışan Târîh-i İslâmiyyet ve özellikle 
de Abdullah Cevdet’in bu eser için yazdığı “Mukaddime” toplumda büyük 
bir infial yaratmıştır. Tarih-i İslamiyyet’in neşrinden yaklaşık bir yıl sonra, 
öncelikle ilk tepkileri ifade etmek üzere muhtelif dergilerde kısa makaleler 
yayımlanmıştır. Eserden ilk defa 12 Muharrem 1327’de (3 Şubat 1909) 
Sırat-1 Müstakim’de bir değerlendirme yazısında söz edilmektedir. Eserin 
neşrinin ardından, Dozy’nin fikirlerinden çok Abdullah Cevdet’in altı sayfa-
lık “İfade-i Mütercim” başlıklı takdim yazısı eleştirilmiştir. Burada mütercim 
özetle, tarihin önemine işaret edip, Müslümanların yazdığı İslam tarihi kay-
naklarının tamamının taraflı olduğu; gerçekleri yansıtmayıp zorba idarecile-
rin baskıları sonucu tahrif edilerek yazıldığı gibi düşüncelere yer vermiştir.19 

Hz. Peygamber’in hayatını marazi psikoloji ile açıklamaya çalışan ve ken-
disinin din düşmanı olarak tanınmasına sebep olan söz konusu kitap aley-
hine pek çok tenkit kaleme alındı. Bunların en önemlileri, Manastırlı İsmail 
Hakkı’nın  Sırat-ı Müstakim’de çıkan “Tarih-i İslamiyyet” başlıklı yirmi yedi 
bölümden oluşan seri makalesiyle, İsmail Fenni’nin İzâle-i Şükûk (İstanbul 
1928) adlı kitabıdır . Abdullah Cevdet’in “İfade-i Mütercim” başlığı altında 
tercümesine yazdığı giriş, yer yer dindar insanların samimi duygularını renci-
de edici ifadeleriyle, onun  Dozy ile adeta suç ortağı sayılmasına yol açmıştır. 
“Din kardeşlerine” ithaf ettiği bu girişinde, inanç ve duygulara ne ölçüde ters 
gelirse gelsin, Dozy’nin eserinde dile getirilen gerçeklerin hiçbir bağnazlığa 
düşmeden kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmüş, müellifin bir gayrimüslim 

16. Reinhart Anne Dozy, İslam Tarihi, İstanbul, 2006, s.175-179.
17. Dozy, İslam Tarihi, s. 201-205.
18. Mehmet Özdemir, (DİA),1994, İstanbul, c. lX, s. 513-514.
19.Muharrem Samet Bilgin, Dozy’ye Yazılan Türkçe Reddiyeler (yüksek lisans tezi), An-
kara, 2013, s.52.
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oluşunun fikirlerini itibardan düşürmeyeceğini, aslında böyle ilmi bir eser ver-
miş olan kimsenin Müslüman sayılması gerektiğini iddia etmiştir.

Meşihat makamına yapılan sayısız müracaatlar sonunda İbrahim Hakkı 
Paşa kabinesi 17 Şubat 1910’da bu kitabı yasaklamış ve eldeki nüshaları-
nın Galata Köprüsü’nden denize atılmasına karar vermiştir. Bunun üzerine 
yine farklı tartışmalar meydana gelmiş. Nitekim Ebuzziya Tevfik, hüküme-
tin bu kitabı yasaklamasına,  düşünce ve fikir özgürlüğüne ters olduğu ge-
rekçesiyle karşı çıkmıştır. Ebuzziya Tevfik bu noktada Katip Çelebi(1609-
1657)’yi örnek göstererek, onun tercüme ettiği “Hıristiyanların Tarihi” adlı 
kitapta hiçbir değişiklik yapmadan kitabı aynen çevirdiğini hatırlatmıştır. 
Ona göre Abdullah Cevdet Müslümanları uyarmak ve yazılanlardan haber-
dar etmek istemiştir.20 Ebuzziya Tevfik’in bu söylediklerini kabul edemeyen 
Mehmet Akif ise bunlara şu şekilde cevap vermiştir: “Abdullah Cevdet bu 
kitabı sadece çevirmekle kalsaydı kimse bir şey demezdi. Ancak o bu eseri 
över nitelikte hezeyanlar ekleyince bu tercümeyi Ebuzziya’nın yazdığı gibi 
binlerce takrizler bile kurtaramaz.”21

Tarih-i İslamiyyet ve müellifi Dozy bazı eserlerde ve makalelerde de gerek 
doğrudan gerekse dolaylı olarak gündeme gelmiştir. Bunlardan biri Ahmed 
Hamdi  Akseki(1887-1957) tarafından yazılan “Hâtemü’l-Enbiyâ Hakkında 
En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi” isimli küçük risaledir. Ahmed Hamdi Akseki 
bu risalede Garanik olayını ele alır ve Dozy’ye sık sık tenkitler yöneltir.22 Bu 
risale Mehmet Hayri Kırbaşoğlu tarafından sadeleştirilerek İslami araştır-
malar dergisinin iki sayısında peş peşe yayınlanmıştır.23 Yine aynı konuda 
İsmail Cerrahoğlu Garanik olayı ile ilgili olarak Dozy’nin yazdıklarına gön-
dermelerde bulunmuştur.24 Dozy ve eserleriyle ilgili yazı yazanlardan biri de 
Cemil Meriç(1916-1987)’tir. O, “Kültürden İrfana” adlı kitabında Dozy’nin 
eserinin yanlışlarla ve anlayışsızlıklarla dolu olduğunu, bu yönüyle Batı’nın 
tarih anlayışına uygun olduğunu ifade etmiştir.25

     Dozy’nin eseri Türkçeye çevrildiği 1908 yılından yaklaşık bir asır son-

20. Bilgin, Dozy’ye Yazılan Türkçe Reddiyeler (yüksek lisans tezi), s.53.
21. Mehmet Akif, “Açık Mektup” Sıratı Müstakim, 3 , s.78, 21 safer 1328, s.409.410.
22. Ahmed Hamdi Akseki, Hâtemü’l-Enbiyâ Hakkında En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi, 
İstanbul, 1922, s.3.
23. Akseki, Hâtemü’l-Enbiyâ Hakkında En Çirkin Bir İsnadın Reddiyesi, S.2,s. 125-141.
24. İsmail Cerrahoğlu, “Garanik Meselesinin İstismarcıları,” AÜİFD,  c.XXIV, 1990, s.74,75.
25. Cemil Meriç, Kültürden İrfana, İstanbul, 1986, s.80.
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ra yeniden gündeme gelmiştir. Bunun sebebi ise Abdullah Cevdet’in yaptığı 
tercümenin 2006 yılında Vedat Atilla tarafından sadeleştirilip “İslam Tari-
hi” adı altında tek cilt halinde neşredilmiş olmasıdır.26 Bunun üzerine şair 
ve yazar Hilmi Yavuz, Zaman gazetesindeki köşesini iki hafta bu konuya 
ayırmıştır. Daha sonra çeşitli konulardaki makalelerinden oluşan “İslam’ın 
Zihin Tarihi” isimli kitabında konuyla ilgili iki köşe yazısını tek başlık altında 
yayınlamıştır. Hilmi Yavuz önce Tarih-i İslamiyyet’in tercüme ediliş serüve-
nini, II. Meşrutiyet devrinde eser etrafında yaşanan tartışmalar ve kitabın 
yasaklanma sürecini anlatmıştır. Bu bölümlerde Abdullah Cevdet hakkında 
doktora tezi hazırlayan Şükrü Hanioğlu’na atıfta bulunmuştur. Hilmi Yavuz, 
kitapta yer alan ve Müslümanların tepki gösterdiği konulardan bazılarını 
saymıştır. Yazar Yavuz, yayınevinin Dozy ve Abdullah Cevdet buluşmasını 
bir “aydınlanma refleksi” olarak sunmasına da ağır eleştiriler getirmiştir. 
Son olarak da Vedat Atilla’yı “sabıkalı bir aktarıcı” olarak nitelendiren yazar, 
daha önce yaptığı sadeleştirmelerdeki yanlışlarından örnekler vermiştir.27

İşte tüm bu faaliyetler sonucunda Abdullah Cevdet, toplumda derin tar-
tışmalara sebep olmuştur. 29 Kasım 1932’de ölen ve yaşamı boyunca böy-
lesine hararetli  tartışmalara sebep olan  bu fikir adamının ölümü de bir o 
kadar tartışmalara sebep olmuştur. Nitekim ölümünden sonra da cenaze 
namazının kılınıp kılınmayacağı konusunda tartışmalar olmuştur.

SONUÇ

Hiçbir devlet, millet veya medeniyet, kendi benliklerini oluştururken tek bir 
kaynaktan beslenmemiştir. Bir medeniyeti oluşturan sosyal, siyasal, ekono-
mik, dini vb. birçok etken söz konusudur. Bu etkenlerden birinde veya birka-
çında meydana gelecek olan bozukluk veya geri kalmışlık, diğer tüm alanları 
da etkileyecektir. Osmanlı Devleti de tıpkı bu şekilde, başta askeri alanda geri 
kalmış ve bu geri kalışa çözüm mahiyetinde bazı yenilikler yapmaya çalışmış-
tır. Askeri alanda yapılmaya başlanılan bu yenilik faaliyetleri, süreç içerisinde 
diğer alanları da etkilemiştir ve o alanlarda da yeniliğe yada yeni düşüncele-
rin ortaya çıkışına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu yeni düşünceler ise, hem 

26  Dozy, İslam Tarihi, çev. Abdullah Cevdet, sad. Vedat Atilla, 
İstanbul, 2006.
27  Bilgin, Dozy’ye Yazılan Türkçe Reddiyeler (yüksek lisans tezi), 
s.69-70.
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o dönemde hem de günümüzde etkisini  hala sürdürmektedir.

Osmanlı aydını içinde bulunduğu geri kalınmışlığı kabul ettikten sonra 
bu duruma çözüm üretebilme yollarını aramaya başlamıştır. Bu süreçte ise 
en çok başvurduğu kaynak Batı’dır. Batı, içinde bulunduğu gelişmişlik dü-
zeyine gelene kadar birçok evreden geçmiş ve gelişmesi için gerekli olan 
yenilikleri de bu birikim üzerine inşa etmiştir. Ancak Osmanlı henüz böyle 
bir birikime sahip olmadığından, yaptıkları yenilikler de gerek maddi alanda 
gerekse düşünsel alanda, Batı’yı taklitten öteye geçememiştir. Bu da yapı-
lan yeniliklerin mahiyetinin kavranamamasına ve buna bağlı olarak da kafa 
karışıklığına ve kargaşaya sebep olmuştur. Batılılaşma, o dönemde büyük 
bir etki yarattığı gibi bugün de etkisini sürdürmektedir. O etkisini sosyal, 
ekonomik, hukuksal alanda çok rahat bir şekilde göstermiştir ve gösterme-
ye devam etmektedir. Ancak bunlar kadar, hatta belki de daha önemli olan 
bir konu ise dini alandaki etkisidir.

Dini alandaki etkisini Abdullah Cevdet örneğinde çok rahat bir şekilde 
görmemiz mümkündür. Dini hassasiyetleri güçlü olan Abdullah Cevdet, için-
de bulunulan bu kafa karışıklığı ve kargaşanın etkisiyle kısa zamanda dü-
şünsel alanda büyük bir değişim geçirmiş ve döneminin dini anlayışına ters 
birçok fikrin savunuculuğunu üstlenmiştir. Yaptığı birçok çeviride sık sık Batı 
medeniyetinin üstünlüğüne işaret eden Abdullah Cevdet, Batı’nın iyisiyle kö-
tüsüyle örnek alınması gerektiğini savunmuştur. Dozy’den yaptığı Tarih-i İsla-
miyyet çevirisi, ilim adamları arasında çok büyük infiale sebep olmuş; dinsiz, 
zındık, kafir olarak itham edilmesine sebep olmuştur. Abdullah Cevdet’in asıl 
eleştirildiği nokta ise, yaptığı çeviri değil, bu çeviriye yazdığı mukaddimedir. 
O, bu mukaddimede Dozy’nin İslam tarihini o güne kadar yazılmış en objek-
tif İslam tarihi kitabı olarak tanıtmakta, Dozy’nin ise her ne kadar kitabında 
farklı görüşleri savunsa da Müslüman sayılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Abdullah Cevdet’in önemi ve etkisini görmemiz için, kendisine yazılan red-
diyelere bakmamız yeterlidir. Burada şunu da vurgulamak gerekir ki Abdullah 
Cevdet’in yapmaya çalıştığı dini alandaki devrim, bir anlamda ters tepmiş, 
geleneksek bağları güçlü olan Osmanlı devletinde daha çok onun fikirleri-
ni reddeden yazılar yazılmıştır. Abdullah Cevdet’in görüşlerini benimseyerek 
bu çerçevede eser yazan kişilerin sayısı oldukça azdır. Yukarıda adı geçen 
Ebuzziya gibi kişiler hariç, ilim adamlarının tamamına yakını onun fikirlerine 
karşı çıkmışlardır. Bunlar sonucunda neredeyse kendisi adına reddiye külliya-
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tı diyebileceğimiz hacimde reddiye yazıları yazılmıştır. Onun etkisi toplumun 
dini anlayışını olumsuz etkilemekten ziyade insanların dini hassasiyetlerinin 
canlanmasına sebep olmuştur denilebilir. Günümüz açısından önemi ise, 
yaptığı tercümenin 2006 yılında Vedat Atilla tarafından sadeleştirilip “İslam 
Tarihi” adı altında tek cilt halinde neşredilmiş olmasıdır. Bunun sonucunda 
Abdullah Cevdet tekrar gündeme gelmiş ve birçok yazıya konu olmuştur. Bu 
yazıların en önemlilerinden biri, şair ve yazar Hilmi Yavuz’un kendisine zaman 
gazetesinde yazdığı köşe yazısıdır. Tüm bunlardan anlaşıldığı üzere, Abdullah 
Cevdet gerek batılılaşmanın savunusunu yapan bir fikir adamı olarak, gerek-
se dini alanda ortaya attığı fikirler olarak etkisini hala sürdürmektedir.
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Özet

Ünlü İslam âlimi Bîrûnî, dinlerdeki görüş farklılıklarını, avam ve havas 
tabakalarının farklı görüşleri benimsemelerine dayandırmaktadır. Ona göre 
dinlerdeki bu tabaka ayrımı, dinlerin doğru anlaşılması bakımından önem 
teşkil etmektedir. Çünkü avam, somut, gözle görülebilen ve aklı kullanmadan 
anlaşılamayan basit şeylere itibar etmiştir. Buna göre avam, basit, eğitimsiz, 
kemikleşmiş ve muhakeme yeteneğini kullanmayan bir tabaka olduğu için 
tanrıyı, farklı çeşitlerle ve somut bir şekilde görmek istemektedir. Havas ise 
bilgili, eğitimli, soyut düşünen, sorgulayan ve muhakeme eden bir tabakadır. 
Bunlar tanrıyı somut bir şekilde görmez ve heykelini yapmazlar. Doğal ola-
rak onlar, tanrıyı manevi bir şekilde, soyut, kelimelerle ifade edilemeyen bir 
varlık şeklinde düşünmüşlerdir. Bîrûnî, avam-havas ayrımının oldukça önemli 
olduğunu, bunun her dinde görülebileceğini ve o dini doğru anlamak için ise 
havasın görüşlerine başvurmak gerektiğini ifade etmiştir. Dindeki görüş fark-
lılıklarının da bu ayrım neticesinde ortaya çıktığını belirtmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Bîrûnî, Avam, Havas, Dinsel Farklılıklar.

Abstract

The famous Islamic scholar Bīrūnī attributed the differentiation of thou-
ghts to the adopt different ideas by awām and hawās. According to him, 
this separation of social layers (stratum) is significant to understand the 
religions. The reason for that is awām relies on concrete, visible and simple 
things that do not need to use of reason.  Accordingly, because awām is a 
simple, illiterate, rooted and think freely, they wanted to see God in diffe-
rent and concrete forms. But contrary to this hawās is composed of wise 
and educated people who can think abstract, ask questions and have a 
reason to think correctly.  These do not accept that God can be more than 
one and do not sculpture him. Naturally, they thought that God is spiritually 
abstract, and he is the One that cannot be comprehended with the words. 
Bīrūnī emphasis on that the separation of awām and hawās is important 
and can be seen in any other religion. Especially, he said that to unders-
tand a religion truly, it is unavoidable to ask the opinions of hawās. He 
implies the diversity of opinions emerges from this separation.

Key Words: Bīrūnī, Awām, Hawās, Religious Diversity.

Giriş

Bîrûnî, 973 yılında Harezm’de doğan ve hayatının tamamını ilmi çalışmala-
ra adamış bir İslami âlimidir. O, küçük yaşlarda araştırmacı bir ruha sahip ol-
muş ve yeni şeyler öğrenme konusunda oldukça istekli olmuştur. Doğal olarak 
o, araştırmalarına ve gözlemlerine genç yaşta başlamış, birçok alanda eserler 
kaleme almış ve hayatının sonuna kadar araştırmalarına devam etmiştir.1

Bîrûnî’nin hayatındaki dönüm noktalarından birisi Hindistan’a gitmesi 
ve oradaki inanç sahipleriyle görüşmesidir. Onun Hindistan’a seyahati Gaz-
neli Mahmud’un (ö. 1030) 1000-1026 yılları arasında İndus Havzası’nı ve 
Ganj Vadisi’ni topraklarına katmasıyla başlamıştır. Bîrûnî, bu seyahat sıra-
sında Hindu rahipleriyle görüşmüş, kendi inançları hakkında bilgi edinmiş 
ve Sanskritçe öğrenmek için çaba sarf etmiştir. Hint coğrafyasında kaldığı 
sıralarda çeşitli Hint Felsefi sistemleri ile de ilgilenmiş, bu sistemleri Yu-

1. Günay Tümer, “Bîrûnî,” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.6, s. 206; Emine
Sonnur Özcan, “Ebû’r-Reyhân Muhammed bin Ahmed el-Bîrûnî’nin Hayatı (973-1061),”
Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 10:3 (2013), ss.13-14.
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nan Felsefesi ile mukayeseye tabi tutmuş ve meşhur eseri Kitabu Tahkiku 
ma’lil-Hind’i2 yazmıştır. Bu süre sonunda Bîrûnî, Gazne’ye dönmüş, onun, 
1051 veya 1061 yılında vefat ettiği ifade edilmiştir.3

Bîrûnî, araştırma yaparken deney ve gözlemin yapılmasının zaruri oldu-
ğunu, ancak bu şekilde güvenilir somut kaynaklara ulaşılabileceğini söyle-
miştir. Doğal olarak bir konu hakkında araştırma yapıldığında, kulaktan dol-
ma şeylere inanmamanın, aklın ve mantıkî çıkarımlar yapmanın ve objektif 
kalabilmenin önemini vurgulamıştır. Bîrûnî eserlerinde, nakil ve söylentileri 
olduğu gibi kabul etmemenin önemini vurgulamış, hatta yararlandığı kay-
nakların bir listesini oluşturarak bu kaynakların sağlamlık derecesini araş-
tırmıştır. Yararlandığı kaynaklarını akılcı bir çerçevede seçen Bîrûnî, eksik, 
güvenilir olmayan veya doğruluğundan şüpheli olan kaynaklardan uzak dur-
muş ve bu kaynakları çalışmalarında hiç kullanmamıştır.4 

Bîrûnî’nin Avam-Havas Ayrımı ve Dini Anlayıştaki Farklılıklar

Bîrûnî, Hint coğrafyasında kaldığı süre boyunca Hint inanışlarını yakından 
izlemiş, hem avam, yani halk hem de havas, yani aydın tabakasından birçok 
insanla görüşmüştür. Görüştüğü insanlarla fikir alışverişinde bulunan Bîrûnî, 

2. Bîrûnî’nin, Dinler Tarihi metodolojisini ifade ettiği en önemli eserdir. Bîrûnî, bu çalış-
maya yaklaşık 1017 yılında başlamış, 1031 yılında ise tamamlamıştır. Bu çalışmanın
o bölgedeki Müslümanlara, Hindularla birlikte yaşamalarını kolaylaştırmak için yazıldığı
söylenmektedir. Bu eser Edward Sachau (ö. 1930) tarafından tahkik edilmiş ve Batı’da
Al-Beruni’s India şeklinde bilinir olmuştur(Ali İhsan Yitik, “Bîrûnî ve Tahkiku ma li’l-Hind
İsimli Eseri,” Ali İsra Güngör ve diğerleri (ed.), Türkiye’de Dinler Tarihi(Dünü, Bugünü
ve Geleceği) (Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, 2010), s. 220). Bîrûnî bu
eserinde Hint coğrafyasındaki inançları, dini faaliyetleri, sembolleri, kutsal metinleri ve
dinsel kavramları incelemiş, bunları çeşitli inanışlardaki karşılıkları ile mukayeseye tabi
tutmuştur. Bu mukayeseyi yaparken ise birebir din mensuplarıyla görüşmüş ve onların
dini anladıkları şekilde araştırmalarını gerçekleştirmiştir(Mehmet Alıcı, “Bir Dinler Tarih-
çisi Olarak Bîrûnî Ve Tâhkîku Mâ Lil-Hind’de Tanrı Kavramına Yaklaşımı,” İ.Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi sayı: 8 (2003),  ss. 217-218, s. 222; Yitik, “Bîrûnî ve Tahkiku ma li’l-
Hind İsimli Eseri,” ss. 220-221). Bîrûnî’nin Hinduizm konusunda verdiği bilgiler için bkz.
Ali İhsan Yitik, “Bîrûnî’nin Kaleminden Hinduizm,” Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji
Araştırmaları Dergisi 10:3 (2013), ss. 149-200.
3. Tümer, “Bîrûnî,” s. 209; Günay Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini (Ankara:
1975), ss. 28-30; Özcan, “Ebû’r-Reyhân Muhammed bin Ahmed el-Bîrûnî’nin Hayatı
(973-1061),” ss. 20-23.
4. Alıcı, “Bir Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî Ve Tâhkîku Mâ Lil-Hind’de Tanrı Kavramına
Yaklaşımı,” ss. 214-215; İbrahim Agâh Çubukçu, “Bîrûnî,” Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi 27:1 (1986), s. 90; Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, s. 42.
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avam ve havas tabakası arasında görüş ayrılıklarının ve farklı anlayışların ol-
duğunun farkına varmıştır. Bunun sonucunda avam ve havas ayrımını ve bu 
ayrım sonucunda oluşan dini anlayıştaki farklılıkları araştırmıştır.5

Bîrûnî, dinlerdeki avam ve havas ayrımının, dinlerin doğru anlaşılması 
bakımından önem teşkil ettiğini ve her dinde böyle bir ayrımın bulunabile-
ceğini belirtmiştir.6 Nitekim onun bu tabaka ayrımına göre avam, basit, bil-
gisiz, duyularının esiri olan, ilerleme kaydetmeyen ve araştırma yapmayan 
bir tabakadır.7 Bu tabakaya mensup olanlar, birçok meselede ısrar eden ve 
kendilerinin çoğu meselede haklı olduklarını söyleyenlerdir. Avam, duyular-
la hissedilebilen şeylere inanmakta ve bunun dışındakilere ve akli şeylere 
inanmamaktadır.8 Avam, hurafelere, batıl inançlara yatkın olduğundan do-
layı kulaktan dolma birçok mantığa ters duruma inanmaktadır.9 Onlar, bu 
bağlamda bir şey duyduklarında bu konu hakkında araştırma girişiminde 
bulunmayıp, duyduklarına güvenip bu konuyu doğru kabul etmektedirler.10 
Doğal olarak araştırma ve sorgulama ruhundan yoksun olmaktadırlar.11

Bîrûnî, avam tabakasından birisine kutsal bir şahsın ya da bir peygambe-
rin resmi gösterildiğinde, o kişinin, bu resmi öpüp kokladığını, heyecanlan-
dığını ve kendinden geçtiğini söylemektedir.12 Özellikle avamdan bir kişinin, 
somut ve gözle görülebilen bir şeye itibar göstereceği için bunun gibi resim-
lere ya da yapılan heykellere gösterdiği saygı, zamanla halk arasında yanlış 
anlaşılmalara yol açmaktadır. Önemli bir kişinin yapılan heykeli bir süre sonra 
öpmeyle ve saygı göstermeyle putlaşmaya başlamakta ve zamanla avam, bu 
putlara tapmaktadır.13 Buradan birçok milletteki putperestliğin avam tabaka-

5. Bkz. Alıcı, “Bir Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî Ve Tâhkîku Mâ Lil-Hind’de Tanrı Kavramına 
Yaklaşımı,” s. 223; W. Montgomery Watt, “Bîrûnî ve İslam Dışı Dinlerle İlgili Çalışmaları,” 
terc. Muhammet Tarakçı, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 
10:3 (2013), s. 252.
6. Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, terc. Kıvameddin 
Burslan, tah. Ali İhsan Yitik (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015), s.7. Ayrıca bkz. 
Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, s. 80.
7. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini,  80.
8. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, 90.
9. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 5. Ayrıca bkz. Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, s. 96.
10. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 7.
11. Bkz. Watt, “Bîrûnî ve İslam Dışı Dinlerle İlgili Çalışmaları,” s. 252.
12. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 67.
13. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 67. Ayrıca bkz. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve 
İslâm Dini, s. 91.
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sının yanlış kabulleri doğrultusunda ortaya çıktığı anlaşılabilir.

Avam tabakasını bu şekilde tanımlayan Bîrûnî, havas tabakasına değer 
vererek görüşlerinin doğru kabul edilmesi gereken tabakanın bu tabaka 
olduğunu ifade etmiştir. Ona göre havas tabakası, aynı zamanda aydın bir 
tabaka olduğundan dolayı, akli konulara değer veren, soyut, aklî ve man-
tıkî çıkarımlar yapan, kulaktan dolma şeylere inanmayan ve ilim sahibi bir 
tabakadır. Havasın amacı bilimsel sonuçlara ulaşıp çeşitli sorunlara çözüm 
aramaktır.14 Havas tabakası, avam tabakasının aksine sadece duyularla 
yetinmeyip olayları akıl süzgecinden geçirmekte, araştırmakta ve bunun 
sonucunda olayların doğru olup olmadıklarına karar vermektedir.15 Örneğin 
havas tabakasından birisi kendisine söylenilen bir olay karşısında bunun ilk 
önce aklen ve mantıken meydana gelip gelemeyeceğini sorgulamaktadır. 
Ayrıca bu olayı kendisine anlatan kişinin de kimden aldığını ya da nerede 
gördüğünü araştırmaktadır. Özetle soyut düşünen havas, edindiği bilgiler 
ve karşılaştığı olaylar karşısında, aklını kullanmakta ve sadece somut değil 
aynı zamanda soyut düşüncelere de yer vermektedir.

Bîrûnî, yaptığı avam-havas ayrımını, içerisinde bulunduğu Hint inanışla-
rından örnek vererek açıklamaktadır. Bu örneklerden birisi Hinduizm’deki 
tanrı anlayışı bağlamında söyledikleridir. Nitekim Bîrûnî’ye göre Hintliler’in 
avam tabakası, tanrıya insani ihtiyaçlara ait olan bir takım özelikler atfet-
mektedir. Avam, tanrının çocuklarının ve eşinin olduğunu ve insani ihtiyaç-
lar gibi bir takım ihtiyaçlara sahip olduğuna inanmaktadır.16 Bunun netice-
sinde avam tabakası, tanrıyı somut bir şekilde tasvir ederek onun heykelini 
yapabilmekte, onu gözle görülebilen ve belli bir mekânda ve zamanda bu-
lunan bir varlık olarak görmektedir.17 Diğer bir ifadeyle avam, hiçbir şeye ih-
tiyacı olmayan, soyut gözle görülemeyen ve aşkın olan tanrıyı, somut, gözle 
görülebilen, duyularla algılanabilen ve bir takım ihtiyaçlara sahip bir varlık 
olarak algılamaktadır.

Avam tabakasının tam tersi olan havas tabakası, tanrıya bazı sıfatlar 
yüklemekten kaçınarak, tanrıyı her türlü noksandan münezzeh olan, her-

14. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 5.
15. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 7. Ayrıca bkz. Watt, “Bîrûnî ve İslam Dışı Dinlerle 
İlgili Çalışmaları,” s. 252.
16. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, ss. 83-84.
17. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, s. 112.
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hangi bir şeye ihtiyaç duymayan bir varlık olarak görmektedir.18 Bîrûnî, bu 
duruma Hint havasının tanrıyı, hiçbir ihtiyacı olmayan, veren almayan ve cö-
mert anlamlarına gelen işvara kelimesiyle ifade etmelerini örnek vermekte 
ve havas tabakasının tanrıyı soyut bir şekilde eksiksiz olarak gördüğünü 
belirtmektedir.19 Bunun yanı sıra havas tabakası, tanrıyı somut bir şekle, 
yani bir puta indirgemediği için putlara tapmamaktadır.20 Onlar, tanrının bir 
olduğuna başlangıcının ve sonunun olmadığına, hiçbir şeye benzemediğine 
inanmaktadır.21 Bîrûnî buradan hareketle, Hindular’ın kutsal metinlerinden 
biri olan Bhagavad Gita’da geçen Tanrı her şeydir ve her şey ondandır ifa-
desini delil göstererek havas tabakasını tevhid ehli olarak gördüğünü ve bu 
tabakanın görüşlerini kabul ettiğini söylemektedir.22

Bîrûnî, avam ve havas arasındaki tanrı anlayışındaki farklılaşmaları şu şe-
kilde açıklamaktadır: “Hintlilerin havas sınıfından birisi tanrıyı tenzih etmek 
için ‘tanrı bir noktadır’ demiş ve bedensel niteliklerin tanrıya ait olmadığını 
ifade etmek istemiş. Bunu işiten Hintli, onun tanrıyı bir nokta kadar küçük ol-
duğunu söylediğini zannetmiş ve o ifadenin anlamını kavrayamamış. Bunun-
la da yetinmeyip tanrıyı daha da büyük olarak tanımlamak istemiş ve ‘tanrı 
on iki parmak uzunluğunda on parmak genişliğindedir’ demiş.”23 Bîrûnî’nin 
bu açıklamalarından avamın nasıl bir anlayışa sahip olduğu ve avamın sem-
bolik anlatımdan yoksun ve basit bir anlayışa sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Bîrûnî’nin avam ve havas arasındaki tanrı anlayışı üzerine yaptığı bir di-
ğer açıklama ise şu şekildedir: “Aynı şekilde ‘yüce tanrı, her şeyi hiçbir yönü 
gizli kalmayacak biçimde kuşatır’ şeklindeki sözü işiten cahil bir Hintli de 
bir şeyi idrak ve ihata edebilmek görmekle olur; görmek de göz sayesinde 
mümkündür. İki göz tek gözden hayırlıdır, diye düşünür ve tanrının mutlak 
ilmini ifade etmek için onu, ‘bin gözlü varlık’ olarak tanımlar. Bu gibi çirkin 

18. Watt, “Bîrûnî ve İslam Dışı Dinlerle İlgili Çalışmaları,” s. 252; Günay, “Bîrûnî’nin Dinler 
Tarihi’ne Katkısı,” s. 98.
19. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, s. 83.
20. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 9. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, s. 
112. Ayrıca bkz. Günay, “Bîrûnî’nin Dinler Tarihi’ne Katkısı,” s. 98.
21. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 7. Ayrıca bkz. Watt, “Bîrûnî ve İslam Dışı Dinlerle 
İlgili Çalışmaları,” s. 252.
22. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 16. Ayrıca bkz. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve 
İslâm Dini, s. 112; Watt, “Bîrûnî ve İslam Dışı Dinlerle İlgili Çalışmaları,” s. 252; Günay, 
“Bîrûnî’nin Dinler Tarihi’ne Katkısı,” s. 98.
23. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 10.
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hurafeler Hint halkı arasında yaygındır. Özellikle ilimle uğraşmaktan men 
edilen sınıflar arasında pek çoktur.”24

Yukarıda Bîrûnî’nin eserinden avam ve havas ayrımı bağlamında yap-
tığımız alıntılar avam ve havas arasındaki görüş farklılıklarının ne tür bir 
şekilde olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Avam ve havas ay-
rımının tanrı anlayışı yan sıra cennet-cehennem gibi unsurlar üzerinde de 
görüldüğünü Bîrûnî ifade etmektedir. Buna göre havas kesimi cennet ve 
cehennemi kendi ruhunun yeri olarak görürken, avam kesim ise cennet 
ve cehennemi kendi bedeninin yeri olarak görmektedir.25 Buradan bir kez 
daha avamın somut bir şekilde düşündüğünü, havasın ise soyut düşündü-
ğünü anlamak mümkündür.

Bîrûnî, avam ve havas ayrımı bağlamında bir konuya daha dikkat çek-
miştir. Bu konu avam tabakasının niçin böyle bir anlayışa sahip olduğu ve bu 
iki tabakadan hangisinin suçlu olduğu ile alakalıdır. Bîrûnî, avamın, tanrıyı 
put şeklinde tasvir edip ona tapması hususunda havas kesimini suçladığını, 
bunun sebebinin ise kendilerine ilim öğretilmemesinin olduğunu belirtmek-
tedir.26 Diğer bir ifadeyle avam, ilimle uğraşmayan bir tabaka olduğu için ve 
kendilerine havas tarafından herhangi bir ilim öğretilmediği için bu tür yanlış 
durumlara ve hurafelere inanmaktadır. Yani Bîrûnî, havas kesiminin avama 
ilim öğretmemesinden ve avamın bildiği ve inandığı yanlış şeyleri havasın dü-
zeltmemesinden yakınarak, havas kesimini de bir oranla suçlu bulmaktadır.

Bîrûnî, gerçekleştirdiği bu ayrımın oldukça önemli olduğunu, bunun her 
dinde görülebileceğini ve o dini doğru anlamak için ise havasın görüşlerine 
başvurmak gerektiğini ifade etmiştir.27 Yaptığı bu ayrım neticesinde Bîrûnî, 
dinlerdeki görüş farklılıkların oluşmasının temelinde avam ile havas arasın-
daki bu ayrımın yattığını belirtmiştir. Ayrıca bu farklılıkların sosyal sınıflar 
arası düşünme, idrak etme ve belli yargılara varma gibi hususlar bağla-
mında geliştiğini ifade etmiştir. Dinlerdeki görüş farklılıklarının da avam ve 
havas arasındaki düşünme tarzları neticesinde oluştuğunu fark etmiş ve 
bu noktada havasın görüşünü dikkate almıştır.

24. el-Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, s. 10.
25. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, s. 112.
26. Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, s. 43, 114.
27. Watt, “Bîrûnî ve İslam Dışı Dinlerle İlgili Çalışmaları,” s. 252; Tümer, Bîrûnî’ye Göre
Dinler ve İslâm Dini, s. 76; Günay, “Bîrûnî’nin Dinler Tarihi’ne Katkısı,” s. 98.
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Sonuç

Bîrûnî, hayatının neredeyse tamamını ilmi çalışmalara adamış bir İslam 
âlimidir. O, yaptığı çalışmalarını güvenilir kaynaklardan yararlanarak yazmış, 
öğrendiği bilgileri akıl süzgecinden geçirmiş, araştırmış ve sorgulamıştır. Uy-
guladığı bu metot ile Bîrûnî, toplumları avam ve havas tabakası şeklinde bir 
ayırıma tabi tutmuş ve bu ayrım neticesinde dinsel görüşlerde bazı farklılıkla-
rın olduğunu tespit etmiştir.  Ona göre toplumlardaki bu tabaka ayrımı, dinle-
rin doğru anlaşılması bakımından önem teşkil etmiştir. Çünkü avam, somut, 
gözle görülebilen ve akılla muhakeme edilemeyen basit şeylere itibar etmiş-
tir. Bîrûnî, bunlara Hinduizm’i benimseyen halk tabakasının putperest inancı 
benimsemesini örnek göstermiştir. Avam, basit, eğitimsiz, kemikleşmiş ve 
muhakeme yeteneğini kullanmayan bir tabaka olduğu için tanrıyı, farklı çe-
şitlerle ve somut bir şekilde görmek istemiştir. Havas ise bilgili, eğitimli, soyut 
düşünen, sorgulayan ve muhakeme eden bir tabakadır. Bunlar tanrıyı somut 
olarak görmemiş ve heykelini yapmamışlardır. Doğal olarak onlar, tanrıyı ma-
nevi bir şekilde, soyut, kelimelerle ifade edilemeyen bir varlık şeklinde düşün-
müşlerdir. Bîrûnî, avam-havas ayrımının oldukça önemli olduğunu, bunun her 
dinde görülebileceğini ve o dini doğru anlamak için ise havasın görüşlerine 
başvurmak gerektiğini ifade etmiştir. Sonuç olarak Bîrûnî, avam-havas ay-
rımını yaparak dinlerdeki görüş farklılıklarını açıklamaya çalışmış, bu görüş 
farklılıklarında havasın görüşlerini dikkate almış ve bu ayrımın her toplumda 
ve dinde görülebileceğini söylemiştir.
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Değeli Başkanım, Sevgili tebliğci arkadaşlar, 

Yüce Rabbimize hamd ederek,  bu kıymetli programın her kademesinde 
görev alan ve bize de söz hakkı vererek onurlandıran sempozyum organize 
ekibine ve bu ekibe rehberliği ile yol gösteren sayın hocam Eyüp Baş’a teşek-
kürlerimi sunarım.  7. si yapılan Uluslararası İlamer Öğrenci sempozyumlarında 
bundan önceki yıllarda farklı temalar ve kıymetli konular ele alınmıştı. Ancak 
15 Temmuz’da bazı değerleri kaybetme noktasında büyük bir badire atlanan 
bu ülke ve yanlış veya eksik din algısının bu topraklarda nelere mal olabileceği-
ni görebilmek adına sempozyum için belirlenen “Geçmişten Günümüze Din An-
layışı Farklılıklarını Belirleyen Etkenler” başlığı oldukça manidardır. Müzakereci 
olarak sizlere ilk iki arkadaşımız olan Hediye KAYA’nın Anadolu’da Dini Anlayı-
şın Oluşumunda Yunus Emre’nin Etkisi  başlıklı tebliği ve Nazlı Çıkın’a ait Hak 
Ve Hakikat Kavramına Yüklenen Anlamın Din Anlayışındaki Farklılıklara Etkisi.

Hediye KAYA arkadaşımız, tebliğinde öncelikle Yunus’un doğumu ve ya-
şamını geçirdiği bölge ve ölümüyle ilgili bilgiler vererek sonrasında yaşadığı 
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dönemin genel bir durumu özetledi. Yunus’a dair genel bir çerçeve oluştur-
ması bakımından bu bilgilerin değerli olduğu düşünüyorum. Ancak sonraki 
bölümlerde ifade ettiği Yunus’un Din Anlayışı temellendirmesi ve Yunus Em-
re’nin Tasavvufi Düşünceleri oluşturması bakımında ve yine Yunus’un da;

“İlim, ilim bilmektir ilim kendin bilmektir,

 Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır.”

dizelerinde vurgulamasına rağmen Yunus’un ilim hayatından bahsedil-
memesini gözden kaçırıldığını düşünmekteyim. Kur’an-ı Kerim’den, hadis-i 
şeriflerden, erenlerin sözlerinden mazmunlar alan, mısralarının pek çoğu 
âyet ve hadis yorumu niteliğinde olan, dolayısıyla Arapça bilen Mevlâna’yı 
okuyup anlayacak kadar Farsçaya vâkıf olan, Yunan mitolojisini ve şark ef-
sanelerini, kısacası devrinin  ilim ve bilgilerini bildiği anlaşılan “Medrese 
tahsilinden sonra Tasavvuf yoluna giren ve Tabduk Emre’ye intisap eden 
Kadı Yunus sufiliğinin yanında oldukça önemli bir ilim adamı idi. Yunus’un 
hayatına bakıldığında “ilimden irfana” doğru ilerleyişi görülmektedir. Bu 
bağlamda Yunus’un ilmi yönünü de almak gereklidir. 

Hiç şüphesiz Yunus’un yolu dinde ayrılık değil birleştiricilikti. Arkadaşı-
mız tebliğinde Yunus’un Allah diyerek, birlik beraberlik diyerek, ümit var 
olup ümit aşılayarak, en önemlisi de Yaradan’a dayalı bir insan sevgisini ön 
plana çıkararak Anadolu coğrafyasının dertlerine derman olduğunu ifade 
etmektedir. Buradan hareketle birliği beraberliği ifade eden bu eserini bu-
raya eklemek oldukça yerinde olacaktır. 

Hediye arkadaşımızın tebliğine dair son bir şey eklemek gerekirse; so-
nuç bölümünde ifade ettiği “Anadolu’nun bağrında doğup büyüyen, bizleri 
de adalete, sevgiye, aşka icabet etmeye çağıran Yunus Emre’yi tanımak, sa-
hiplenmek aynı zamanda da böylesi büyük bir değeri tanıtmak bizim önce-
likle Türk milletine ve insanlığa borcumuzdur.” Cümlesinde yer alan “sevgi 
ve aşka icabet etmek” kavramlarıdır.  Bu kavramlardan her zihin farklı şey-
ler anlamaktadır. Buradan hareketle bu kavramlarının “ilahi sevgi ve aşk” 
olduğunu netliğini sağladıktan sonra bu sevgi ve aşta buluşmak için gere-
kenleri ortaya koymak anlayış farklılıkları gidermeye de yardımcı olacaktır. ,

İkinci tebliğde ise Nazlı ÇIKIN arkadaşımız ilk bölümde Hak ve Hakikat 
kavramların geniş bir şekilde tanımları yapılmış ve başarılı bir şekilde analiz 
edilmiştir. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’de 247 yerde(meselâ bk. el-Bakara 2/42; 



498  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

en-Nisâ 4/105; el-Mâide 5/77). (el-A‘râf 7/169; Sâd 38/84); “doğru ha-
ber” (el-Mü’minûn 23/62); geçmesine rağmen tebliğcinin yaptığı tanımlar 
arasında yer almamaktadır. Temel kaynak olması hasebiyle tebliğe dahil 
edilmesi oldukça anlamlı olacaktır.Çünkü islam düşüncesinin ortaya çık-
masında kutsal kitap, onu anlamak ve anlamlandırmak  oldukça önemli-
dir. Bu bağlamda yüce kitapta hak nasıl ifade edildiği oldukça önemlidir.  
Tebliğci hakikat kavramını tanımladıktan ve ek bilgiler verdikten sonra “15 
Temmuz 2016 gecesi Türk milletinin yaşamış olduğu tecrübenin sebebi de 
hakikat tekelciliği yapan bir kişinin hak tasavvuruna körü körüne bağlılıktır.”  
İfadesini kullanmaktadır. Burada kavram tanımlanırken keskin bir geçişle ha-
kikat kavramı günümüze taşınmıştır. Bu bölümle anlamı bir geçiş olabilmesi 
için bir alt başlığa daha ihtiyaç duyulmaktadır.  Söz konusu başlıklandırma 
yine sonuç bölümü için yapılırsa hem dinleyicilerin hem de okuyucuların teb-
liği bir sistematik içerisinde değerlendirmesine yardımcı olacaktır.

Daha sonra ifade ettiği Fırka-ı Naciye meselesi farklı din anlayışlarının or-
taya çıkmasında oldukça etkilidir. Bu önemli mesele ile ilgili farklı kaynaklara 
başvurulmalıdır. 2004 yılında İstanbul’da yapılan “Tarihte ve Günümüzde Ehl-i 
Sünnet” sempozyumunda Fırka-ı Naciye oldukça farklı boyutları ile ele alınmış-
tır. Yine Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı /Prof. Dr Hasan Onat ve Prof. Dr.Sönmez 
Kutlu hocalarımızın bu konu hakkında çokça eserlerinden yararlanabilir. Geç-
mişte usta-çırak ilişkisi olarak adlandırılan günümüz modern eğitim sistem-
leri içerisinde model alma yoluyla öğrenme şeklinde tanımlanan yaklaşımda 
bireyin model alarak öğrenmesinin oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. 
Tebliğci arkadaşımız da sonuç ve öneriler bölümünde kendisine Mevlüt Uya-
nık hocamızı örnek aldığı anlaşılmaktadır. Sonuç ve değerlendirme bölümü 
şeklinde yorumlayacağımız bu bölümde sadece Mevlüt hocamızın görüşle-
rine yer vermek hak ve harikatı tek kendileri olduğu iddia edenler ile aynı 
noktaya gelmektir. Bu bölümde farkı sonuç ve değerlendirme yapmak hem 
bu sempozyumun ana başlığına uygun olmuş olacak hem de hak ve hakikat 
kavramları üzerinde yapılan hataya düşülmeyecektir. 
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Sayın Hocalarımızı, değerli misafirleri ve tüm öğrencilerimizi saygı 
ve sevgi ile selamlıyorum. Yine bir Mayıs ayı ve İlamer’in yedinci  gelenek-
sel öğrenci sempozyumunda hep birlikteyiz. Birkaç yıl önce tebliğ sunacak 
olma heyecanını yaşamış olduğum bu atmosferde bugün müzakere göre-
vini ifâ edeceğim. Bunu sağlayan başta Sayın Prof. Dr. Eyüp Baş Hocam 
olmak üzere tüm organizasyon ekibine teşekkür ediyorum. Sempozyumu-
muzun ana teması temelde Din Anlayışı Farklılıklarını Belirleyen Etkenler. 
Tebliğlerini incelediğim iki arkadaş da ayrı ayrı sempozyum başlığına uygun 
iki ismi ve düşüncelerini bu bağlamda incelemişler. Özverilerinde dolayı 
kendilerini öncelikle tebrik ediyorum.  

İlk tebliği sunan Okan Uzunöz’den başlamak istiyorum. Kendisi Batılı-
laşma olgusunun toplumun her kesiminde ve devletin her kurumunda ken-
dini gösterdiği Meşrutiyet dönemini ve bu dönemin rengini belli eden isim-
lerden biri olan Abdullah Cevdet’i konu edinmiştir. Kişi ve düşünce temalı 
konuların nasıl ele alınması gerektiği konusunda zihninizde güzel bir temel 
var. Batılılaşmanın ne olduğuna dair bir giriş, Abdullah Cevdet’in düşün-
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cesini şekillendiren hayatından bazı kesitler ve bu bağlamdaki düşüncesi. 
Sistematizesi gayet başarılı. Ancak ben tebliğ sahibi Okan Beye sunumuyla 
alakalı hem teknik hem de muhteva ile ilgili birkaç katkıda bulunmak isti-
yorum. Öncelikle tebliğinizin başlığı Zihinde Batılılaşma, Dinde Yozlaşma. 
Yani siz öncelikle Abdullah Cevdet’in zihninde nasıl bir Batılılaşma olgusu-
nun var olduğuna dikkat çekmeniz gerekmektedir. Çünkü aslında vermeye 
çalıştığınız mesaj, Abdullah Cevdet’in dini anlayışındaki değişime veyahut 
farklılaşmaya sebep olan etkenler. İşte bu en temelde Abdullah Cevdet’in 
batılılaşan zihnini okuyarak gerçekleştirilebilir. Ardından onun Din Anlayışın-
daki farklılık ve sebepleri daha netleşecektir ve sonuçlar daha net ortaya 
koyulacaktır. Örneğin şuna değinebilirdiniz, Batılılaşmanın kendini en çok 
gösterdiği alan olan eğitim  konusunda Abdullah Cevdet ciddi eleştirilerde 
bulunur. O, bir toplumu geliştirmenin ve çağdaşlaştırmanın yolunun eğitim-
den geçtiğini, Batı kültürüne ait eserlerin bu bağlamda okunması gerektiği-
ni söyler. Eğitim ona göre özgür bir ortamda gerçekleştirilir. Özellikle küçük 
yaşlarda dini eğitimin alınmasının çocuğun düşünme ve fikir üretebilme 
melekelerini yitirmesine sebep olabileceğini söyler. İşte bu Cevdet’in din 
anlayışının öreklerinden biridir. Batılı eğitim alan, kolejlerde eğitim alanları 
geleceğin bilim adamı olarak görüp “elit” sıfatıyla vasıflandırması dinden 
ivme alıp toplumsal bir sınıflandırma yapmasına yol açmıştır. Bunlar Abdul-
lah Cevdet’in batılılaşan zihnini ve din anlayışını yansıtan önemli hususlar-
dır. Tebliğinizde bunlara değinmenizde fayda vardır. Abdullah Cevdet’in çe-
viri çabasından, yaptığı çevirilerin etkisinden bahsettiniz. Ancak Cevdet’in 
batılılaşan zihnini görebileceğimiz başka düşünceleri de var elbette. 

Değinmek istediğim diğer bir husus Abdullah Cevdet’i anlatırken kendi 
yazılarından değil de ikinci el kaynaklardan istifade etmiş olmanız. Sizin de 
bahsettiğiniz üzere İçtihad Dergisi’ni çıkartıyor. Pek çok makalesi bulun-
makta. Özellikle din konusunda. Hadd-ı Tedip, Din Dersleri, Türk-İslam ve 
Ahiret Medeniyesi gibi makalelerden faydalanılabilirdi. 

Teknik açıdan da iki hususa değinmek istiyorum. Tebliğinizde başlıklan-
dırma yapmanız daha rahat yazma imkanı sağlayacağını söyleyebilirim.  Sis-
tematizeyi iyi oturtmuşsunuz ancak başlıklandırmanın daha şık bir görüntü 
vereceğini düşünüyorum. Örneğin, eğitim hayatının din anlayışına etkisi ya 
a çevirilerinin düşünce dünyasına etkisi gibi. Son olarak Okan Bey’in nez-
dinde akademik bir çalışma yapacak arkadaşlara da naçizane tavsiyem, 
Bir yazı yazmadan önce mutlaka üniversite veyahut enstitülerin web sayfa-
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larında tez yazım kılavuzları vardır. Buraları inceleyip bilginin kontrolünün 
sağlanmasına yönelik ilkeleri okumanızı öneririm. Bu ilkeleri yazı hayatınıza 
katmanız size daha sağlam bir duruş verecektir. 

İkinci tebliği sunan İbrahim Emre Şamlıoğlu’nun metni ile de bir husu-
sa değinmek istiyorum. Kendisini öncelikle tebrik ediyorum. Yazı üslubu 
başarılı ve profesyonelliğini tebliğine yansıtmış. Dinler Tarihi’nde ün yap-
mış Birûnî’nin avam-havas hakkındaki görüşlerini bizlere sundular. Metnin 
başlığını gördüğümde acaba Avam-Havas ayrımı düşüncesinin temelinde 
Hint alt kıtasının etkisine değinecek mi diye aklımdan geçen soruyu metin-
de cevapladılar, bu açıdan güzel olmuş. Ancak dikkatimi çeken bir husus, 
düşünce tarihi çalışmalarında kavramların ilk oluşumu, önemli isimleri ve 
kavramlardan müteşekkil düşüncenin serüvenini vermek daha güzel bir 
fotoğraf sunar bizler. Avam-Havas ayrımı tasavvuf tarihinde çokça karşımı-
za çıkar. Gazâli, Mişkâtü’l-Envar’ında; Serraç, Luma’sında; Kuşeyrî, Risale-
si’nde bu kavramları kullanmıştır. Düşünce boşlukta oluşmaz. Bu sebeple 
bir paragrafla, birkaç cümleyle avam-havas ayrımı düşüncesinin serüvenini 
vermekte fayda olacağı kanaatindeyim. 

Her iki arkadaşı da azim ve özverilerinden dolayı tebrik ediyor ve beni 
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

Muhammed KILIÇ:

Değerli müzakerelerinden dolayı Sayın KALAN’a şükranlarımı sunuyo-
rum. Oturumumuz burada sona ermiştir. Tebliğci arkadaşlarımıza ve müza-
kereci hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Katılımlarınızdan solayı siz değerli 
dinleyicilerimize müteşekkiriz. 
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OTURUM BAŞKANI

PAKİZE KÖYTEPE

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlar, sizleri 
saygıyla selamlıyorum. Bu sene yedincisi düzenlenen geçmişten günümüze 
dini anlayışı farklılıklarını belirleyen etkenler adlı ilamer uluslararası öğrenci 
sempozyumumuza hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Böylesine güzel bir organi-
zasyon da biz öğrencilere sunum yapma imkanı sağlayan başta Lütfi DOĞAN 
ve Eyüp BAŞ hocalarımız olmak üzere, emeği geçen bütün hocalarımıza te-
şekkürlerimi sunarak dördüncü oturumumuzu başlatıyorum. Tebliğcilerimi-
zin her birinin on ikişer dakikası bulunmaktadır. Kendilerine süreye riayet et-
melerini rica ediyorum. İlk tebliğci arkadaşımız Balıkesir Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Furkan ÖCAL, konusu “Din Anlayışlarındaki 
Farklılıkların Sonuçlarından Birisi Olarak Sinema: The Sunset Limited ( Gün-
batımı) ve Bab’Aziz Filmleri Örneği”. Sözü kendisine bırakıyorum. 



GİRİŞ

Sinema, kullandığı arketip sembolleri duyguların içine işleyerek bilince 
“By-Pass” yapar ve bilinçaltına iner. Seyrettiği filmin renkli dünyasına dalmış 
olan seyirci, egosunu kollamayı unutur. Böylece farkındalığı filtreleyen ilk en-
gel aşılmış olur. Demirlediği hikâye örgüsünden bilgileri bir araya toplamaya 
çalışan ego, asli koruyuculuk görevini yerine getiremez. Bu arada, filmdeki 
simgelerin etkisiyle harekete geçen bilinçaltı, seyircinin ruhuna arketip enerji 
yükler. Seyircinin sürece katılımı tutukluklardan kurtulup duygusal dünyayla 
bağ kurmasına yarar. Hayatıyla benzeşen durumlar ya da özdeşleşen karak-
terlerle karşılaşan izleyici,  kendi kişiliğinin benimsemediği kusurlarını perde-
de bulur. Sonra da perdede bulduklarını tekrar kendinde toplar. Daha sonra 
göreceğimiz gibi, sinema sağladığı bu interaktif yolla ruhsal olgunlaşmaya ve 
kişileşme sürecini tamamlamaya katkıda bulunan çok önemli bir unsurdur.1

1. John IZOD-Joanna DOVALIS, Terapi Olarak Sinema, İKÜ Yayınevi, İstanbul 2015, s.3.

“DİN ANLAYIŞLARINDAKİ FARKLILIKLARIN SONUÇLARINDAN 
BİRİSİ OLARAK SİNEMA: THE SUNSET LİMİTED (GÜNBATIMI) 

VE BAB’AZİZ FİLMLERİ ÖRNEĞİ”

FURKAN ÖCAL

(Balıkesir Üniversites İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)
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PROBLEM

Hollywood tarihinde Hristiyanların zevkle izledikleri yüzlerce filme karşılık 
bazen büyük tepkiler toplayan filmler de çekilmiştir. Hz. İsa Jesus Christ Su-
perstar (Süper Star İsa, 1973) filminde bir rock yıldızı olarak gösterilirken2 
Jean-Jacques Annaud’un yönettiği The Name of the Rose (Gülün Adı, 1986) 
filmi imparator ve papalık makamının yetki savaşı, kilisenin halk üzerinde ki 
etkisi, halkın kiliseye olan bakışı, Hristiyan tarikatlar arası sürtüşmeler gibi 
konuları işlemiştir.3 Martin Scorsese’nin yönettiği The Last Temptation of 
Christ (Günaha Son Çağrı, 1988) filmi ise Hz. İsa’ya Hristiyan akidesinden 
çok farklı bir bakış açısı getirdiği için büyük bir tepki toplamıştır. Filme göre 
Hz. İsa, çarmıha gerilirken herkes gibi bir hayat sürmeyi hayal etmekte, Ma-
ria Magdalena ile evlenip sevişmeyi, çoluk çocuğa karışmayı istemektedir.4 
Son yılların en çok ilgi gören dini filmi ise Mel Gibson tarafından yönetilen ve 
2004 yılında gösterime giren The Passion of The Christ (Tutku-Hz. İsa’nın Çi-
lesi) olmuştur. Film, Latince, Aramice seslendirmeli, İngilizce altyazılı olduğu 
için ticari başarı kazanamayacağı düşünülmüş ve hiçbir Hollywood stüdyosu 
projeyi kabul etmemiştir. Böylece film Mel Gibson’un şahsi imkanlarıyla çekil-
miştir.5 Hz. İsa’nın son 12 saatinin anlatıldığı film anti-semitizmi körüklediği 
ve çok kanlı görüntülere sahip olduğu gerekçesiyle eleştiriler almıştır. Sine-
ma salonları tarafından boykota uğrayan film ancak Papa’nın “Evet, aynen 
böyle oldu.” sözleriyle destek vermesi üzerine gösterime girebilmiş ve çok 
büyük bir ticari başarı sağlamıştır. Film, 609 milyon dolarlık gelir elde ederek 
121 milyon seyirciye ulaşmıştır.6 Batı Hristiyan film sektöründe durum böyle 
iken Doğu İslam film sektörünün dinamiklerini taşıyan İran sinemasında ise 
durum çok da farklı değildir. Devrim öncesi din adamları sinemaya büyük 
bir günah olarak bakmış, dindar insanlar sinemaya gitmemiş ve evlerinde 
televizyon bulundurmamışlardır. Sinema, Muhammed Rıza Pehlevi’nin batı-
lılaşma projelerinin en büyük destekçisi olduğu için devrimin ilk günlerinde 
en çok tepki gören kurumlardan biri olmuştur.7 Devrimden sonra sinemanın 

2. Peter Malone, Movie Christ And Antichrist, Crossroad Publishing, New York 1990, s.33.
3. “Gülün Adı”, http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BC1%C3%BCn_Ad%C4%B1_(film) ; 
Erişim: 18.11.2008.
4. Rekin Teksoy, Dünya Sinema Tarihi, Oğlak Yayınları, İstanbul 2005, s.775.
5. Louis Giannetti, Understanding Movies, Pearson Education Publishing, New Jersey 
2008, s.450.
6. John Bartunek, Inside The Passion, Dearborn Media Group, West Chester 2005, s.9.
7. Bilal Yorulmaz, Sinema ve Din Eğitimi, DEM yayınları, İstanbul 2015, s.46.

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BC1%C3%BCn_Ad%C4%B1_(film)
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mahkûm edileceği düşünülürken ulemanın tavrı değişmiş, sinemanın haram 
olduğu kanaati, yerini sinemanın bir tebliğ aracı olarak kullanılıp kullanılma-
yacağı tartışmalarına bırakmıştır. Ayetullah Humeyni Fransa’dan İran’a dö-
ner dönmez yaptığı ilk konuşmada bu yeni anlayışı şöyle özetlemiştir: “Bizler, 
sinemaya, radyoya ya da televizyona karşı değiliz… Sinema, halkın eğitimi 
yararına kullanılması gereken modern bir icat olmasına karşın, gençliğimi-
zin yozlaştırılmasında kullanılagelmiştir. Bizim karşı çıktığımız da, sinemanın 
yönetmenlerimizin hainane politikaları istikametinde sunulmasıdır.8 İran si-
neması 80’li yılların ortalarından (İslam Devriminin ilk yılları) bugüne değin 
300’ün üzerinde uluslararası ödül kazanmış ve bir kısmı seçkin, 4000’den 
fazla uluslararası festivale katılmıştır. İran sinemasının uluslararası alandaki 
en önemli başarılarına Mecid Mecidi yapımı Cennetin Çocukları filminin Os-
car adayı olması,9 Abbas Kiyarostemi’nin eseri olan Kirazın Tadı filminin Can-
nes Film Festivalinde Altın Palmiye ödülünü alması, Semira Makhmelbaf’ın 
Kara Tahta filminin 2000 yılında UNESCO’dan Federico Fellini Madalyasını 
alması, Muhsin Makhmelbaf’a Fransa Kültür Bakanlığı tarafından “Sanat ve 
Edebiyat Adamı” nişanının verilmesi, “Huşeng Kavusi”, “Abbas Kiyarostemi” 
ve “Cafer Panahi”ye Fransa Kültür Bakanlığı tarafından “Şövalye” nişanının 
verilmesi örnek gösterilebilir.10 Yine Ayetullah Hamaney, bir filmin İslami sa-
yılabilmesi için iki özellik taşımasını şart koşmaktadır. Hamaney’e göre; ön-
celikle filmde telkin edilen değerler İslami olmalıdır. Namaz kılmayı öğretmek 
İslami bir değerdir. Fakat doğruluk ve cesaret de İslami bir değerlerdendir. 
İkinci husus, filmde gayri İslami sahnelerin yer almamasıdır. Bu iki özelliği 
taşıyan bir film hem içerik hem de biçim açısından İslami sayılabilir.11 Karşı-
laştırmalı olarak bakılan iki büyük sinema akımlarından olan Hollywood ve 
İran sinemalarında, din olgusunun bireyler ve toplumları etkilemede olan et-
kisi, bireylerin ve toplumların dini argümanların kullanıldığı filmlere verdikleri 
olumlu-olumsuz geri dönüşleri gösterilmiştir. Yine siyasi rejimlerin veya dini 
liderlerin sinemanın pozitif veya negatif etki yaratmasına, bireylerin ve top-
lumların din algısını oluşturmada veya yıkmada farklılık zemini hazırlamasına 

8. Ruhollah Khomeini, İslam And Revolution: Writings And Declarations of İmam Khome-
ini, çev. Hamid Algar, Mizan Press, Berkeley 1981, s.258; Aktaran: Richard Tapper, Yeni
İran Sineması, Kapı Yayınları, İstanbul 2007, s.34.
9. http://yenisafak.com.tr/arsiv/1999/subat/27/dusunce ; Erişim: 24.04.2008.
10. http://www.yakindoguhaber.com ; Erişim: 24.04.2008.
11. Ayetullah Hamaney, “Tiyatro ve Sinema Üzerine”, Hüner, Şark-Garb Yayınevi, Bakü 1994, 
s.10. Aktaran: Cihan Aktaş, Şark’ın Şiiri İran Sinem9ası, Nehir Yayınları, İstanbul 1998, s.122.

http://yenisafak.com.tr/arsiv/1999/subat/27/dusunce
http://www.yakindoguhaber.com
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doğrudan yahut dolaylı olarak yaptıkları etki tespit edilmiştir. Problemlerin 
her ne kadar insanların din algısının farklılıklarının oluşmasında sinemanın 
etkisinin ağırlıkta olduğu gibi gözükse de sinemayı da etkileyen bir üst organ 
olan dini akımlar yahut dini liderler olduğu yapılan alıntılarla delillendirilmiştir.

SUNUMUN AMACI

Sinema toplumu değiştiren, yönlendiren en etkili unsurlardan birisidir.12 
Sinema gerçekliği çok güçlü ve inandırıcı bir biçimde sunması dolayısıyla 
insanlar yani toplum üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ama bu gerçeklik, 
toplumun gerçeği değil, sinemanın yeniden ürettiği gerçekliktir.13 Yönetme-
nin anlatımı kurarken seçtiği dil, dünya görüşü, çevresine ve olaylara nasıl 
baktığı, filmsel anlatımı kurarken seçtiği konu, kamera, ses, renk ve aydın-
latma düzenlemeleri, simgesel anlatımları özneldir ve dolayısıyla ideolojiktir. 
Sinema böylece kültürdeki egemen ideoloji sürdürebilir ya da onun tam kar-
şısında eleştirel durabilir.14 Bütün kameralar objektiftir. Ama hiçbir kamera 
bir insanın elindeyken objektif olamaz. Mutlaka bir ideoloji içerir. Kamera dış 
dünyadaki gerçekliği olduğu gibi kaydeder. Ama hiçbir film yaşadığımız dün-
yanın gerçekliğini sunmaz. Bütün filmler gerçekliği onu oluşturanın ideolojisi 
doğrultusunda yeniden üretirler ve sinema yeniden ürettiği gerçekliği adım 
adım topluma kabul ettirir. Sinema devrimci değildir.  Toplumu hissettirme-
den yavaş yavaş ve hissettirmeden değiştirir.15 İşte bu bildiride de mevcut din 
anlayışlarında ki farklılıkların sonuçlarından biri olan sinemanın problemleri 
belirlenip, Hristiyan ve İslam dinini temsil eden iki farklı film çerçevesinde 
karşılaştırmalı analizlerle ele alınıp, sebep-sonuç dairesi içerisinde sinema 
ve din anlayışlarında ki kolektif bağ somut maddelerle ortaya konulacaktır.

YÖNTEM

Bu bildiride ki amaç, din anlayışlarında ki farklılıkların sonuçlarından biri 
olan sinemanın insan ve dolayısıyla toplum üzerinde ki etkisini ele alaca-
ğından, iki farklı dinin egemenliği altında bulunan sinema akımlarına bağlı 
filmler belirlenerek vermek istedikleri mesaj veya alt mesajlar (sübliminal) 

12. Gülseren Güçhan, “Sinema-Toplum İlişkileri”, Kurgu Dergisi, sy.12, s.62.
13. James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur? , Oğlak Yayıncılık, İstanbul 2009, s.249.
14. Alev Parsa, “Mutluluk Paradoksu, Greimas’ın Eyleyensel Örnekçesiyle”, Seyide Parsa 
(ed.), Film Çözümlemeleri içinde (67-88), Multilingual Yayıncılık, İstanbul 2008, s.68.
15. Bilal Yorulmaz, Sinema ve Din Eğitimi, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul 
2015, s.129.
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tahlil edilecektir. Seçilen filmlerde aranacak olan sübliminal mesajlar için, 
yüzeydeki birtakım olayların ve olguların altında, derinde yatan bazı kural-
ların ya da yasaların oluşturduğu sistem olan yapısalcılık yöntemi kullanıla-
caktır. Yapısalcı çözümleme iki temel amaç üzerinden inşa edilir: İlki anlatı 
metinlerinin asal iskeletini ortaya çıkarmak; ikincisi ise, bu asal iskelet ara-
cılığıyla özel olarak ele alınan anlatı metninin özelliğini, yapısını, kurulumu-
nu bulmaya çalışmaktır. Bilindiği gibi sanatların ve söylemlerin sözdizimi 
son derece değişiktir. Sinema alanında da yapısalcı çözümleme, bir filmin 
anlatısını oluşturan birimlerin, öğelerin tümünü belirleyip ortaya çıkarma; 
bunlar arasındaki ilişkileri inceleme; sinemasal birimlerin, öğelerin nasıl bir 
ilişki içinde bir araya gelerek filmi oluşturduğunu ortaya çıkarmaya yöne-
lik olan çalışmalardır.16 Bu tanımlamalardan hareketle ele alınacak “The 
Sunset Limited (Günbatımı)” ve “Bab’Aziz” filmleri filmdeki alt mesaj içeren 
dilsel ve görsel ögeleri ile tespit edilip karşılaştırmalı analizler yöntemi kul-
lanılarak bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

BULGULAR VE YORUM

Bab’Aziz Film Analizi

Ali İmran Suresinde ki ayetlerin arka fonda def çalınırken makamlı bir 
şekilde okunmasıyla başlayan bu filmde sahne ilk olarak kendi etrafında 
dönen bir meczup ile başlar. Çölde başlayan asıl sahnede, çöl fırtınasını 
vardır. Fırtına diner, filmin başrollerinden biri olan küçük kız İştar dedesinin 
yüzündeki kumları temizler, sonra dedesinin ellerinden tutar, onu buluşa-
cağı yere götürürken yol arkadaşı olur. Aslında durum tam tersidir, dedesi 
İştar’ın ellerinden tutar ve onun gören kalp gözüdür onu buluşacağı yere 
götüren yol arkadaşı olur. Bu yolda İştar’ın öğreneceği çok şey vardır ve bu 
yol, uzundur.

Filmin alt mesaj veren yerlerinden biri olan konuşma da şu cümleler 
dikkati çeker; 

İştar: Yalnız başına gidemez misin?

Bab’Aziz: Yolumu bulurum 

İştar:  Ama ya kaybolursan! 

16. Nijat Özön, Sinema, Televizyon, Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü, Kabalcı Yayınları,
İstanbul 2000,
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Bab’Aziz: İman sahibi asla kaybolmaz benim küçük meleğim. Huzura 
ermiş bir nefs asla yolunu kaybetmez. 

İştar: Peki toplantı nerede, 

Bab’Aziz: Bilmiyorum. Diğerlerinin de bilmediğidir bu. Sadece yürümek 
gerekir, yürümek. İnsan yeterince yürürse, sonunda bir yere ulaşır çünkü.

Kumları temizleme sahnesi, yönetmenin bu filmi yapmasının amacını 
gösteren, verilmek istenen alt mesajlardan birisidir. Yüzü kumlanan, göz-
leri görmediği için yolunu bulamayacağı düşünülen yolcunun hakikatini, 
bunu anlayamayanlara anlatmaktır. İştar’ın bakışı, bu yüzden yönetmenin 
bakışıdır. Onu anlamak kadar, yüreğinin gözleriyle görmek, görebildiğini de 
aktarmak ister. Ama bir yere kadar yolları aynıdır. Biri anlayandır, diğeri 
aktaran. İştar’ın yolculuğu da bir noktadan sonra ayrılır Bab’ Aziz’den. Ara-
dıkları farklıdır, gördükleri farklı, hissettikleri farklı. İştar dedesinin anlattığı 
hikâyeleri seven, sorular soran ve anlamaya çalışan meraklı, küçük bir ço-
cuktur. Bu yüzden film, hikâyelere, masala ve kelimelere dayanır. 

Filmin içerisinde 6 hikâye vardır. Hikâyeler birbirinden bağımsız gibi gö-
zükse de aslında hepsinde ortak bir tema vardır. Hak olan hakikat yolcuğu-
dur. Bütün hikâyelerde yaratılanın Yaratıcısını arayışı esas alınmıştır. 

Hikâye: PRENS

Çölün ortasında eğlence yapılan bir çadırın içerisinde başlayan sahnede 
prens ve hizmetkârları yer almaktadır. Prens birden bire eğlenceden çıka-
rak dışarda duran atının peşine düşer. Bir süre sonra prens çölde kaybolur. 
Şehirde bulunan halkı prensin kaybolduğu haberini alır ve prensi aramaya 
koyulurlar. Bir müddet sonra prens bulunur, lakin kaybolan bedeni değil 
ruhudur. Prens bulunduğunda bir suyun kenarında kendi suretini izlemek-
tedir. O sırada bir diyalog gerçekleşir;

-Prens’in Mabeyncisi: Sence suyun dibindeki tezahürünü mü seyrediyor?

-Derviş: Belki de gördüğü tezahürü değildir. Yalnızca âşık olmayan kendi 
tezahürünü görür orada.

-Prens’in Mabeyncisi: Öyleyse ne görüyor? 

-Derviş: O şimdi kendi canını seyretmede.

 Daha sonra derviş hariç herkes prensi terk eder. Prens uyanıp kendine 
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geldiğinde ise dervişten geride sadece hırkası ve asası kalmıştır. Manevi 
dünya için maddi dünyadan vazgeçen Prens, dervişin kıyafetlerini giyerek 
kaybettiğini aramaya başlar. Filmin sonunda da anlaşılacağı üzere prens 
aslında Bab’ Aziz’in gençliğidir. Bir atı takiple başlayan yolculuğunda aslın-
da maddeden manaya dönüşün hikâyesi anlatılmaya çalışılmaktadır.

Hikâye: OSMAN

Baba mesleği olan kum taşıyıcılığı yapan Osman, babasının ölümünden 
sonra bu işi bırakıp kumsuz bir ülkeye gitmek için para biriktirir. Ayrılma-
dan önce, en iyi müşterisi Kâtib’in mektubunu bir yere götürmesi gerekir. 
Götürdüğü yerde kadının mektubu okumasını istemesi üzerine mektubu 
okumaya başladığı esnada kadının kocası eve gelir. Kocasının gelmesiyle 
kaçarken kuyuya düşer ve farklı bir âleme geçer. Bir saraydadır ve orada 
âşık olduğu Zehra’yı görür. Zehra onu çölde yanan ateşe bakmaya gönder-
diğinde orada sadece yanan bir palmiye görür, başka hiçbir şey göremez. 
Arar durur ama arkasını döndüğünde artık saray da Zehra da kalmamıştır. 
Bir damla suyun peşindedir. Bab’ Aziz onu nehre davet eder. Ancak filmin 
sonunda Osman’ın hikâyesine değinilmez ve bir damla suda mı kaldığını 
yoksa nehre mi vardığını bilemeyiz.

Hikâye: ZEYD-NUR

 Uluslararası ilahi söyleme yarışmasına katılan Zeyd, birinci olur ve ya-
rışmacılar tarafından muhabbet meclisine davet edilir. Meclisin başında 
okunan şiirleri dinleyen genç bir kız vardır (Nur). Nur’la Zeyd o geceyi birlik-
te geçirirler, çünkü okuduğu şiir, Nur’un kaybettiği babasının şiiridir. Bunu 
babasından işaret olarak algılayan Nur, sabah kestiği saçları ve geride bı-
raktığı kedisiyle, babasını bulmak için Zeyd’i terk eder. Zeyd de onu bulmak 
için yollara düşer. Zeyd’in aşkı, bir insana duyulan aşktır, Bab’ Aziz bunu, 
herkesin yerine getirmesi gereken bir görev vardır, diye açıklar. Çünkü her-
kesin payına düşen aşk, ilahi aşk değildir. Herkes dünya çölünde kaybettiği-
ni arar, ama herkesin kaybettiği farklı farklıdır.

Hikâye: HÜSEYİN-HASAN

 Hüseyin ve Hasan ikiz kardeştirler. Hüseyin zamanın tamamına yakınını 
camide geçirirken Hasan ise tam tersi vaziyette meyhanede geçirmekte-
dir. Hüseyin, ölmeden evvel ölmeyi tercih edenlerdendir. Bunu da caminin 
işleriyle uğraşan kızıl saçlı derviş yardımıyla yapar. Daha sonra Hasan kar-
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deşini öldüren kızıl saçlı dervişi aramak için çöllere düşer. Kendinden geç-
miş ve çırılçıplak bir halde çölde, derdin, kederin, intikam ateşinin içinde 
kaybolmuşken, hayatından vazgeçmişken, intikam almak istediği derviş 
tarafından kurtarılır ve kardeşinin ölümünün kardeşinin tercihi olduğunu 
öğrenir.  Aslında burada, Hasan ve Hüseyin, ruh ve nefis gibidir. Ruhun yok-
luğunda, nefsin payına düşenin ölüm korkusu ve çaresizlik olduğunu; nef-
sin, dünya çölünde yapayalnız ve kaybolmuş bir şekilde amaçsız dolaştığını 
hissederiz; biri olmadan diğerinin neşeden yoksun kaldığını ve kaybettiğini 
bulamadan o neşeye bir daha asla sahip olamayacağını anlarız.

Hikâye: KIZIL SAÇLI DERVİŞ

Filmin başında Ali İmran suresinden ayetler okunurken ellerini sağa 
sola açarak sema ederken kendinden geçen, kendini mecnun gibi aşka 
adayan, “Canınla süpür cananının eşiğini, ancak o zaman gerçek âşık olur-
sun.” diyerek canından, canan için vazgeçen bir derviştir. Genel itibariyle 
filmin aktif olarak içinde yer almasa da filmin ana temasını alt mesaj olarak 
yansıtan bir birey olarak gözükmektedir.

Hikâye: BAB’AZİZ-İŞTAR

Tüm bu hikâyelerin merkezinde duran, onlarla yolları kesişse de, farklı 
bir yoldan yoluna devam ederek kendi yolculuğunu yapan ama bir derviş 
olan Bab’ Aziz ile torunu İştar dervişlerin toplantısına katılmak için yolculuk 
yaparlar. Aslında Bab’Aziz, hayatının en önemli anına yolculuk etmektedir. 
Tasavvufta düğün ve büyük kavuşma olarak adlandırılan ölümüne gitmekte-
dir. Yeni bir hayata doğmak için, dolma vaktini bekleyen kabrini aramaya çı-
kan derviştir Bab’Aziz. Ölüm onun için kaybettiğini bulma anıdır. Tam bu ana 
geldiğinde Hasan’ı yanına çağırır. Bab’ Aziz’in hikâyesinin bitimiyle Hasan’ın 
hikâyesi başlar filmde. Hasan onun kıyafetlerini giyerek ve asasını eline ala-
rak, kaybettiğini aramaya yollara düşer. Dervişlik bir elden diğerine geçer.

Bu dünyanın insanları

Bir mumun alevi önündeki üç pervane gibidir…

İlk olan yaklaştı ve :

“Ben aşkı biliyorum” dedi. Bu, Osman’dır.

İkinci olan kanatlarıyla azıcık aleve dokundu ve: 
“Ben aşk ateşinin nasıl yaktığını biliyorum.” dedi. Bu, Zeyd’dir. 
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Üçüncü olan kendisini alevin kalbine attı 
ve alev tarafından tüketildi. 
Hakiki aşkın ne olduğunu sadece o bildi… 

Bu, Kızıl Saçlı Derviş ve Bab’ Aziz/Prens’tir.

Filmin görüntüleri kadar müzikleri, kostümleri, şiirleri, hikâyeleri de ve-
rilmek istenen mesaja uygun seçilmeye çalışılmıştır. Dervişlerin toplantı-
sına ulaşmak için, herkes kendi yolunu, kendi amacını, kendi armağanını 
kullanır, çöllerden geçer, farklı rotalar izler, zaman zaman kesişse de yollar, 
herkes kendi yolundan gitmelidir ve filmin ilk sahnesinde geçen, filmin ana 
teması olan cümle ile karşılaşılır:

-“Allah’a ulaşmak için yaratılmışlar adedince yollar vardır.”

The Sunset Limited (Günbatımı) Film Analizi

Film, intihar etmek isteyen ateist bir profesör ile onu intihardan vazgeçir-
mek isteyen dindar bir adamın karşılıklı konuşma ve tartışmasını bizlere sun-
maktadır. Film tek mekânda ve iki oyuncu ile geçmektedir. Karakterler “Siyah” 
ve “Beyaz” olarak nitelendirilmektedir. Kendisini trenin önüne atarak intihar 
etmek isteyen profesörü son anda ortaya çıkıp kurtaran Siyah, profesörü ken-
di evine getirir ve onu intihar fikrinden uzaklaştırmak için onunla konuşmaya 
karar verir. Film boyunca çeşitli simgeleştirmeler, imgelemeler, hatta ikonlaş-
tırmalar göze çarpmaktadır. Her ne kadar İncil temelli olarak din savunuculu-
ğu yapılsa da, evrensel bir İlah fikri ve inancı gözetildiği rahatlıkla görülmekte-
dir. Kilit olan çeşitli kavramlar üzerine düşülmüş, bir dindar ve ateistin hayata 
bakış açısı genel itibariyle tarafsız olarak sunulmaya çalışılmıştır. Söz konusu 
ateist, intihar etmenin doğru olduğunu savunan, daha farklı bir ifadeyle nihiliz-
min etkilerini kendisinde görebileceğimiz birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sadece Allah’ı değil, hayatın gerekliliğini ve anlamlılığını da inkâr etmekte, dini 
dogmaların ötesinde, kültürel değerlerin de zamanla yitip gittiğini savunmak-
tadır. Siyahın, Allah’ın herkesin içinde olduğunu ve doğru ve güzel olanı bizlere 
söylediğini, bizleri gözettiğini, hayatımıza anlam kattığını ileri sürdüğünü gör-
mekteyiz. Profesör de yani Beyaz da, Allah’ın bilimsel olarak irdelenmesiyle 
ilgilenmemekte, kendi baktığı pencereden Allah’ı göremediği gibi, hayatta da 
yaşamayı değerli kılacak bir şey bulamadığını ifade etmektedir.

Filmin tek bir mekânda ve sadece iki kişiyle çekilmesinden dolayı, sine-
matik geçişlerin, belirli bir düzlemde değişen olay örgüsünün ve konu de-
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ğişkenliğinin olmadığı belirtmemiz gerekmektedir. Bu açıdan filmde verilmek 
istenen temel alt mesajlar ikili diyaloglar üzerinden veya tek bir kişi üzerinden 
verilmeye çalışılmıştır. Filmin alt mesajını yansıtan bazı cümleler ise şöyledir;

-“Ben ölüler ölü kalsın istiyorum. Sonsuza dek. Ve onlardan biri olmak 
istiyorum. Ama elbette onlardan biri olamazsın çünkü varlığı olmayanın 
toplumu da olmaz. Toplum olmaz. Düşünmesi bile kalbimi ısıtıyor. Karanlık, 
yalnızlık, sessizlik, huzur. Ve hepsi bir kalp atımı uzakta. Ben ruh hâlimi 
dünyaya kötümser açıdan bakmak olarak görmüyorum. Dünya böyle diyo-
rum. Evrim elinde olmadan zeki hayatların sonunda bir şeyi her şeyden 
önce bir tek şeyi fark etmelerini sağlar. Ve o bir tek şey de “boşunalıktır”.17

-İnsanlar dünyayı gerçek hâliyle görebilse hayatlarını gerçek hâliyle gö-
rebilseler hayalle ve yanılsamalar olmadan yani bence mümkün olduğunca 
çabuk ölmemek için ortaya bir tek neden bile süremezlerdi. Ben Tanrı’ya 
inanmıyorum. Bunu anlayabiliyor musun? Çevrene baksana yahu. Göre-
miyor musun? İşkence görenlerin yaygara ve gürültüsü O’nun kulaklarına 
müzik gibi geliyordur. Ve bu tür konuşmalardan da iğrenirim aslında. Tek 
tutkusu, daha en başından var olduğunu inkâr ettiği şeye durmadan haka-
ret etmek olan köy ateistinin iddialarından yani.18

-Bana insanı hiçlik ve ölüme hazırlayan bir tek din göster. Bak, o kilisenin 
cemaatine katılabilirim işte. Sizinki insanı sadece daha çok hayata hazırlıyor. 
Hayallere, yanılsamalara ve yalanlara. İnsanın kalbindeki ölüm korkusunu 
yok edersen bir gün bile yaşayamaz. Bir sonrakinin korkusu olmasa kim 
bu kâbusu ister ki? Tüm neşelerin üstüne baltanın gölgesi düşüyor. Her yol 
ölümle bitiyor. Her dostluk ve aşk da öyle. İşkence, kayıp, ihanet, acı, elem, 
yaş, aşağılanma, korkunç geçmek bilmeyen hastalıklar... Ve hepsi aynı niha-
yete eriyor. Senin için, değer vermeyi seçtiğin herkes ve her şey için.19

Yukarıda verilen filmden alıntılanan cümlelerde Allah’ın varlık ve yokluk 
kavramları, insanın kendini bulma çabası ve bu çabada düşmüş olduğu 
boşluk gibi temel alt mesajlar verilmeye çalışılmıştır.

Karşılaştırmalı analiz edilen iki farklı dinin ürünleri olan “Bab’Aziz” ve 
“The Sunset Limited (Günbatımı)” filmlerinde ki ortaya çıkan temel sonuç 

17. http://tanrivarmi.blogspot.com.tr/2014/10/the-sunset-limited-turkce-altyazili-izle.html.
18. http://tanrivarmi.blogspot.com.tr/2014/10/the-sunset-limited-turkce-altyazili-izle.html.
19. http://tanrivarmi.blogspot.com.tr/2014/10/the-sunset-limited-turkce-altyazili-izle.html.
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öncelikle hangi dine mensup olunursa olunsun insanın bir Yaratıcıya muh-
taç olduğudur. Aciz olan insanın hayatını anlamlı kılması, varlığının sebe-
bini irdelemesi ve öğrenmesinin bir gerekliliği olan Allah kavramı iki filmde 
de işlenen temalar altında vurgulanmıştır. Din anlayışlarında ki farklılıkların 
ortaya çıkarmış olduğu sonuçlar ise İslam dininin anlatıldığı Bab’Aziz fil-
minde başrol mutlak huzurun Yaratıcısına kavuşmak olduğu teması altında 
hikâye örgüsüne dâhil olurken The Sunset Limited filminde ise gerçek mut-
luluğu ve hayatın anlamını bulamayan başrol ateist birisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bab’Aziz filminde Yaradan’a tam bir teslimiyet hali varken ve 
yan rollerdeki figürlerin ana temaya katılırken ki temel argümanı kendini 
arama ve en nihayetinde Allah’ı bulmaları durumu mevcutken, The Sunset 
Limited filminde intihar edecek olan başrolün Allah’ı kabul etmeyen biri 
olarak karşımıza çıktığını görürüz. İşte burada din anlayışlarında ki farklılık-
ların sinemaya nasıl yansıdığını İslam ve Hristiyanlığı temsil eden iki temel 
başyapıt filmlerinde görmekteyiz. Aslında temelde iki filmde de tema olarak 
gerçek huzurun, mutluğun ve hayatın anlamının ne olduğunun Allah’ı ara-
mak ve bulmak, O’na kavuşmak olduğu ortaya konulmaya çalışılmış lakin 
din farklılıkların ve dolayısıyla anlayışların bunu etkilediği, bunun da beyaz 
perdede nasıl yansıdığı gözler önüne serilmiştir.

Sonuç olarak din anlayışlarında ki farklılıkların bir sonucu olan sine-
manın, farklı din ve anlayışta çekilen sinema filmlerinde vermek istedik-
leri mesajları kendi düşünce sistemleriyle vererek insanları etkilemede ve 
fikirlerini benimsetmede ne denli etkili olduğu saptanmıştır. Farklı din ve 
inanç sistemine ait filmlerin, filmlerde kullandıkları alt mesaj sahneleriyle 
insanları kendi ideolojilerine çekme ve benimsetme durumu karşılaştırılan 
Bab’Aziz ve The Sunset Limited filmlerinde ortaya konulmuştur. Sinema 
insanların din, düşünce ve yaşam tarzını etkilediği gibi, insanların da din, 
düşünce ve yaşam tarzı sinemayı etkilemektedir.

ÖNERİLER

Dini film üretme konusunda yönetmen, senarist, oyuncu vb. yetiştirile-
ceği eğitim kurumlarının açılması hususunda çalışmalar yapılmalıdır.

Uluslararası düzeyde “Dini-Manevi Filmler Festivali” organize edilmeli, 
değerli görülen filmler maddi yardımlarla desteklenmelidir.

Alanda uzman yönetmen ve senaristlerle çeşitli programlar düzenlen-
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meli, fikirleri alınarak yeni projeler üretilmelidir.

Filmlerde yer alan dini konulardaki yanlışlıkların giderilmesi için yapım-
cıların teoloji alanındaki uzmanlardan destek almaları teşvik edilmeli, üni-
versitelerde yer alan Sinema-TV bölümlerine genel dini bilgilerin verileceği 
bir ders konulmalıdır.

Teoloji fakülteleri bünyesinde din ve medya ilişkilerini inceleyecek, bu 
alanda çalışmalar yapacak, akademik destek sağlayacak bölümler, anabi-
lim dalları açılmalıdır.

Ülkemizde üretilen dini-manevi filmlerin yurtdışındaki festivallere katıl-
ması, yabancı TV ve sinemalarda gösterimi desteklenmelidir.20

Yayınlanan dini programlar içerisinde başta inançla ilgili olmak üzere 
ibadet ve ahlakla ilgili programlara ağırlık verilmelidir. Bu temaların işlendi-
ği, özellikle dini filmler toplumsal yapıya uygun olmalıdır.21
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Pakize KÖYTEPE:

Günümüzdeki en etkili, genç kitlelere kolayca ulaşabilen, görsel sanat-
lardan biri olarak sinema, sanatsal ve iyi niyetli amaçların dışında nasıl 
kullanıldığını görmüş olduk. Furkan ÖCAL’a değerli sunumundan dolayı te-
şekkür ediyoruz. Sıradaki tebliğcimiz Kübra OKÇU, kendisi Balıkesir Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisidir. “Subliminal Mesajların 
Din Algısına Etkisi: Bilgisayar Oyunları ve Çizgi Film Örnekleri” konulu tebli-
ğini sunacaktır. Sözü kendisine bırakıyorum, buyurun Sayın OKÇU. 



“BİLİNÇALTI MESAJLARIN DİN ALGISINA ETKİSİ:

BİLGİSAYAR OYUNLARI VE ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ”

Kübra OKCU

(Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet

Din algısı, kişilere sadece doğuştan verilen, durağan ve donuk yapıya 
sahip bir olgu değildir. Din anlayışındaki farklılıklar insanların karakter ya-
pılarına, aldıkları eğitime, ekonomik gelir düzeylerine, içinde bulundukları 
sosyo-politik ve sosyo-kültürel yapı gibi pek çok etkene dayanmaktadır. Din 
anlayışında farklılıklara neden olan bu etkenler içinde dindar kesimin kendi 
iç dinamiklerinin etkisi kadar dış referansların da etkisi göz ardı edilemeye-
cek mahiyettedir. Zira dış referanslara dayalı bu etkenler, toplumların dini ve 
dünyevi algılarını değiştirebilmek için bilinçli bir şekilde toplumları yönlendir-
mektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle hayatımızda eskisinden daha fazla 
yer edinen görsel ve işitsel medyanın algı yönetimi, çağımızın en etkili silahla-
rından biri haline gelmiştir. Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi alanları olan 
ve son zamanlarda önemli paradigmal değişimler gösteren çizgi film ve bil-
gisayar oyunlarında verilen dini ve cinsel içerikli bu mesajlar, genç beyinleri 



  519 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

İslam karşıtı ideolojiler ve cinsel öğelerle doldurmak suretiyle kendi algıları 
doğrultusunda yönlendirmektedir. Bu noktada genelde dünya Müslümanla-
rının özelde ise Türkiye’deki dindar kesimin ve yetkili kişi/kurumların bu gibi 
güncel meselelere yaklaşımını gündeme getirmek yerinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Subliminal mesaj, bilinçaltı, algı yönetimi, bilgisayar 
oyunları, çizgi filmler

GİRİŞ

Karakter yapısı, eğitim düzeyi, psikolojik, sosyolojik ve kültürel farklılık-
lar, yaşanılan çevre, içindeki bulunulan dönemin zihniyeti, kişisel bilgi ve 
tecrübeler, cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-politik ve 
daha pek çok etken bireylerin dini algılarında farklılıklara sebep olmaktadır. 
Bu nedenle dini algıların doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için tüm bu 
etkenlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Ayrıca 
“İnsan sayısı kadar dini algı vardır.” ifadesinin din psikolojisi ve din sosyolo-
jisi alanlarında yapılacak akademik araştırmalarda objektif sonuçlara ula-
şılabilmesi için dikkate alınması gereken bir ön kabul olduğu söylenebilir.

Din algılarının şekillenmesinde toplumların iç dinamikleri kadar dış re-
feranslara dayalı yönlendirme ve etkilenmelerin de önemi göz ardı edileme-
yecek mahiyettedir. Özellikle hızla değişen, gündemin her an farklılaştığı, 
pek çok şey gibi değerlerin de hızla tüketildiği günümüz dünyasında kitle 
iletişim araçlarının hayatımıza etkisi oldukça yoğun hissedilmekte, görsel 
ve işitsel medyanın algı yönetimi, çağımızın en etkili silahlarından biri hali-
ne gelmektedir. Bu nedenle geçmişten günümüze uzanan misyonerlik faali-
yetlerinin günümüzde tüm hızıyla devam ettiği ancak medyanın da etkisiyle 
boyut değiştirdiği gözlemlenmektedir.

     Görsel ve işitsel medyada kullanılan algı operasyonu yöntemlerinden 
biri de gizli bir şekilde bilinçaltına yerleştirilmeye çalışılan subliminal mesaj-
lardır. Birçok kitle iletişim aracı; internet, film, şarkı, reklâm, kitap, gazete, 
televizyon, bilgisayar kısacası iletişim kurmak için kullanılan kanalların her 
biri belli bir amaca yönelik komutları beyine taşıyıp, istenilen şeyleri yaptır-
mak, bilinç ve bilinçaltını kirletmeye yönelik mesajlar göndermek için kul-
lanılabilmektedir (Küçükbezirci, 2013: 3). Özellikle çocukların ve gençlerin 
ilgi alanları olan çizgi film ve bilgisayar oyunlarında doğrudan veya 25. kare 
tekniği kullanılarak verilen dini ve cinsel içerikli bu mesajlar, genç beyinleri 
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İslam karşıtı ideolojiler ve cinsel öğelerle doldurmakta, yeni nesilleri kendi 
algıları doğrultusunda yönlendirebilmekte ve toplumlar üzerinde kültürel 
yozlaşmalara neden olabilmektedir.

Ancak her ne kadar bilinçaltı yönlendirmeler ilk anda olumsuz çağrışımlar 
yapsa da asıl itibariyle bilinçaltı nötr bir yapıya sahiptir. Bilinçaltı dışarıdan gelen 
yönlendirmeleri olumlu-olumsuz şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutmamakta 
ve aktarılan mesajları sorgulamadan kabul etmektedir. Ayrıca farkında olma-
dan bilinçaltına giren bu mesajlar, ilerleyen süreçte bireylerin duygu, düşünce 
ve davranışlarında değişimlere sebep olmakta ve hatta hayata bakış açılarını 
etkilemektedir. Oldukça ilginç bir yapıya sahip olan bilinçaltı bu özelliğiyle her 
türlü yönlendirmeye açıktır. Bu durumda yerleştirilecek doğru duygu ve düşün-
celerle bilinçaltı olumlu bir yönlendirme sürecine girebilmektedir.

Bu noktada genelde dünya Müslümanlarının özelde ise Türkiye’deki 
dindar kesimin ve yetkili kişi/kurumların bu gibi güncel meselelere yaklaşı-
mını gündeme getirmek yerinde olacaktır. “Dış referanslara dayalı görsel ve 
işitsel medyanın ürünü olan bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerde kullanılan 
subliminal mesajlar, gençlerin dini algı ve yaşantılarını nasıl etkilemekte-
dir?” sorusu bu bildirinin temel problematiğini oluşturmaktadır.

Bildiride somut birer örnek olarak bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerde 
verilen din dışı ve cinsel içerikli subliminal mesajların din algısına olumsuz 
etkileri üzerinde durulacak, milli ve dini değerlere dayalı görsel ve işitsel 
medyanın yeterliliği ve önemi gündeme getirilecek ve sosyal bir realite olan 
bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.

1.BİLİNÇALTI VE SUBLİMİNAL MESAJ

Bilinç ana rahmindeki bebeğin bazı uyarımları almaya başlamasıyla iş-
lerlik kazanan ve son nefeste biten farkında olma hareketidir ve insanın 
kendi benliği yanında, dış dünyadaki tüm maddi ve manevi varlıkları ve 
kavramları algılamasını sağlayan beyinsel anlama faaliyetlerinin tümüdür. 
Bilinçaltı ise bilincimizi ve pratik hayattaki hareketlerimizi etkileyen, fakat 
direkt olarak olayların farkına varmamıza izin vermeyen “üstü örtülü” alt 
bilinç; uyuyan bilinç, pasif bilinç ve derin bilinç olarak da adlandırılan bir 
alandır.  Bilinçaltı, en zayıf farkındalık durumudur (Sağlam, 1997: 33-34).

Bilinç karşılaştığı durumları, aldığı mesajları sorgular, anlamlandırmaya 
çalışır ve olumlu/olumsuz şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutar. Bu neden-
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le kişi, bilinç halindeyken olaylar, durumlar hakkında bir karar verir, ya bu 
durumları reddeder ya da kabullenir. Bilinçaltı ise sorgulamaz, tartışmaya 
girmez, olumlu/olumsuz şeklinde bir sınıflandırma yapmadan verilen me-
sajları kabul eder. Bilinçaltının kendine has yapısı iyi ve kötü yönlendirme 
süreçlerinde aynı çalışır. Yapılan kötü yönlendirmeler kişiyi huzursuzluğa, 
strese, yanlış düşünce ve davranışlara sevk ederken iyi yönlendirmeler de 
kişinin doğru düşünce ve davranışlara yönelmesini sağlamaktadır. Bilinçal-
tının bu işlevi nedeniyle kişiler, doğru düşünceleri yanlış, yanlış düşünceleri 
de doğruymuş gibi algılayıp kabullenebilmektedir.

19.yüzyılın sonlarına doğru keşfedilen bilinçaltının bu ilginç yapısı uzman-
ların dikkatini çekmiş ve ilerleyen süreçte toplumları etkilemek ve yönlen-
dirmek isteyen odaklarca da kaçırılmaz bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. 
Küreselleşmenin de etkisiyle tarihi süreç içerisinde gelişen kitle iletişim araç-
ları, bilinçaltı yönlendirmeler ve subliminal mesajların etkin birer aracı haline 
gelmiştir. Subliminal mesaj veya diğer bir ismiyle bilinçaltı mesaj ise başka 
bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal insan algı-
sı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır. 
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Subliminal_mesaj) Tanımdan da anlaşılacağı 
üzere subliminal mesajlar sadece görsel değil aynı zamanda işitsel de olabil-
mektedir. Günümüzde reklam, haber, film, dizi, çizgi film, bilgisayar oyunları 
gibi pek çok alanda kullanılan subliminal mesajların en önemli ve bildirimizi 
de yakından ilgilendiren amaçlarından biri de toplumlar ve kitleler üzerinde 
etkili olmak, kültürel farklılıkları ve çeşitliliği görmezden gelerek insanları tek 
tipleştirmek, kültürel yozlaşmaya sebep olmak ve tüm bu süreç sonunda is-
tediği gibi yönlendirip kontrol edebileceği kitleler oluşturmaktır. 

Peki ama farkında olmadan görsel veya işitsel olarak bilinçaltına giren 
bu mesajlar kişiler ve toplumlar üzerinde nasıl bu kadar etkili olabilmekte ve 
toplumları kültürlerinden uzaklaştırıp algı ve davranışları değiştirebilmekte-
dir? Hayatımız, inançlarımızın bir yansımasıdır. Ana rahmine düştüğümüz an-
dan altı yaşına kadar geçen sürede programlamalarımız bilinçaltında yerleşir. 
Bilinçaltına yerleşen bu bilgiler, çocuğu tüm hayatı boyunca etkiler. Dikkat 
çekilmesi gereken nokta ise bilinçaltının değerlerimizin ve inançlarımızın de-
polandığı bir alan olmasıdır ( kisiselgelisim.gen.tr, erişim tarihi: Ocak, 2017). 

Bilinçaltına yerleşen fikirler, bir süre sonra birey tarafından kabul edil-
mekte ve hatta içselleştirilmektedir. İçselleştirilen değerler, inançlar ise ki-

https://tr.wikipedia.org/wiki/Subliminal_mesaj
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şiyi o yönde tutum ve söylemlerde bulunmaya sevk etmektedir. Farkında 
olmadan önce düşünceleri sonra da davranışları değişen bireyler, bu tutum 
ve söylemleri alışkanlık haline getirmekte, sonuç olarak da yeni bir algıya 
sahip olmaktadır. Bireyler üzerindeki bu algısal değişim ise doğal olarak bu 
bireylerin oluşturduğu topluma yansımakta ve toplumlar bu durumdan dini, 
kültürel, ekonomik, siyasi, askeri olarak etkilenmektedir.

Bir silsile halinde ilerleyen bu sürecin ilk aşamasını bilinçaltı oluştur-
maktadır. Yetişkin bireyler üzerinde bile oldukça etkili olan bu bilinçaltı me-
sajların genç beyinler üzerinde nasıl bir etki yaptığını tahmin etmek çok da 
zor olmayacaktır. Ayrıca bir toplumun çok daha etkin ve kısa sürede de-
ğiştirilebilmesi yeni nesillerin algılarının değiştirilmesiyle doğru orantılıdır. 
Bu durumun farkında olan odaklar ise genelde tüm dünya üzerinde özelde 
ise Türkiye’de çocuk ve gençlerin ilgi alanları olan ve vakitlerini geçirdikleri 
çizgi film ve bilgisayar oyunlarında dini ve cinsel içerikli subliminal mesajlar 
vermektedir. Bu sayede yeni nesiller üzerinde tek tip bir zihniyet oluşturma-
ya ve toplumları kontrol etmeye çalışan bu dış referanslar, bazen doğrudan 
bazen de 25.kare tekniği ile bazen görsel bazen de işitsel olarak bilinçaltı 
mesajlarını planlı bir şekilde genç beyinlere sunmaktadır.

2. SOSYOLOJİK BAĞLAMDA BİLİNÇALTI MESAJLARIN DİN ALGISINA ETKİSİ

Bilinçaltı, değerlerimizin ve inançlarımızın depolandığı alandır. Değerle-
rimiz ve inançlarımız algılarımızı, algılarımız da davranışlarımızı yönlendirir. 
Bildirinin bu kısmında algıdan davranışa, bireyden topluma bilinçaltı me-
sajlarının etkisi, verilen mesajların neler olduğu, neden verildiği ve gençler 
üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

Bilinçaltının yönlendirmelere açık olan yapısının keşfedilmesiyle, bilin-
çaltı mesajlar da belli alanlarda etkin birer araç olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır. Bir markette alışveriş yapan insanları tüketime yönlendirmek için 
kullanılan müzikler, bir ürünün satışını artırmak için yapılan reklamlar, bir 
ülkenin diğer ülkeler üzerindeki etkisini artırmak ya da azaltmak için çe-
kilen filmler bilinçaltı mesajların verildiği alanlardan bazılarıdır. Bunlardan 
daha etkili ve tehlikeli olanı ise bilinçaltı mesajlarla bireylerin dini, cinsel ve 
kültürel algılarını değiştirme girişimleridir. 

Her ne kadar bu konuyu özelde Türkiye merkezli ele alsak da bilinçaltı 
mesajların dünya üzerindeki hemen her toplumda farklı şekillerde kültürel 
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ve dini yozlaşmaya neden olduğu gözlemlenmektedir. Bu durum aynı za-
manda toplumların kültürel çeşitliliğini ve çoğulculuğu yok etme ve toplum-
ları tek-tipleştirme üzerinde de etkili olmaktadır. Zira tek tip giyim, yaşam 
tarzı, algı, davranış örüntüsü, dünya görüşü toplumların karakteristik özel-
liklerine de zarar vermektedir. Ancak toplumlar kültürlerinden, milli ve dini 
değerlerinden bağımsız değerlendirilemez ve bir toplumu toplum yapan da 
kendine has duruşu, algısı ve davranış örüntüleridir.

Değerlerinden uzaklaşmış, aynı algılara sahip ve dış referansların iste-
diği şekilde yönlendirilen topumlar ise çok daha rahat bir şekilde kontrol 
altına alınabilecektir. Bu nedenle sadece yetişkinler değil küçük yaşlardaki 
çocuk ve gençler de olumsuz içerikli bilinçaltı mesajlara maruz kalmakta-
dır. Özellikle genç yaştaki bireylerin ilgi alanları olan çizgi film ve bilgisayar 
oyunlarında dini ve cinsel içerikli yönlendirmeler bulunmaktadır.

Çocukların zeka gelişimine yardımcı olması gereken çizgi filmlerde yan-
lış davranışların ödüllendirilmesi, yalan söyleme, dini mesajların çarpıtıla-
rak verilmesi, amaca giden yolda her türlü davranışın mübah görülmesi, 
masonik işaretler, Hıristiyan adetleri ve cinsel içerikli pek çok mesaj dikkat 
çekmektedir. Diğer yandan bilgisayar oyunlarında ise Müslümanların terö-
rist olarak tasvir edilmeleri, İslam ülkelerinin harabe, kurak, savaş alanları 
olarak gösterilmesi, oyunlardaki minarelerin, camilerin bombalanmasıyla 
puan kazanılması, öldürülen düşman ya da canavarların “Allahu Ekber” 
“La İlahe İllallah” diye bağırmaları, Arapça hadis yazan levhaların tuvalet 
gibi pis ortamlara yerleştirilmesi, Kuran-ı Kerim’in ayak altında olması ve 
Allah lafzının üzerinde müzik çalıp dans edilmesi bu kurguların tesadüfen 
oluşmadığını, bu oyunların açık bir propaganda aracı olarak kullanıldığını 
göstermesi açısından önemlidir. 

     Dünya çapında popüler olan bu firmaların sermayeleri milyar dolar-
lara, kullanıcı sayıları milyarlara ulaşmış durumda olup bu firmalar görün-
tü ve efekt olarak da oldukça kaliteli uygulamaları piyasa sürmektedir. Bir 
yandan ülkeleri için önemli gelir kaynakları oluşturan bu uygulamalar diğer 
yandan da toplumlar üzerinde kendi bakış açılarını hâkim kılmakta ve top-
lumların algı ve değerleri üzerinde değişikliklere neden olmaktadır.

Son zamanlarda cinayet, terör, çete suçlarının hızla artması, Müslüman-
lara ve İslam’a bakışın önemli değişimler geçirmesi, zihinlerdeki terörist 
imajıyla Müslüman imajlarının birbirine yakınlık göstermesi, sigara-alkol-
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uyuşturucu kullanma yaşının çok küçük yaşlara düşmesi, argo ve küfürlü 
söylemlerin yaygınlaşması, cinsel deneyim yaşının düşmesi gibi durumlar-
da bilinçaltı mesajlarının etkisi göz ardı edilmemelidir.

Bu meselelerin gündeme getirilmesinin gereksiz ve hatta gülünç oldu-
ğunun öne sürülmesine karşın verilen mesajların amaçsız ve tesadüfi ol-
madığı, çocuklardan yetişkinlere her birey üzerinde etkili olduğu, topluma 
giden yolun bireylerden geçtiği ve çarpık zihniyete sahip bireylerin çarpık 
zihniyette toplumları oluşturacağı dile getirilmelidir.

Küçük yaşlardan itibaren bilinçaltına gönderilen belli içerikteki kodlama-
lar bir süre sonra zihinlerde yer edinmekte, bu düşünceler algıya dönüşmekte 
ve algılar da kendini davranışlarda göstermektedir. Böylece algıdan davranı-
şa, bireyden topluma sistemli bir şekilde değişim ve dönüşümler gözlemlen-
mektedir. Bu noktada dini ve kültürel yozlaşmalara maruz kalmamak, milli ve 
dini değerlere sahip çıkmak için bilinçaltı mesajlara doğru ve olumlu içerikli 
kodlamalar yerleştirilmeli, görüntü ve içerikleri itibariyle doğru yönlendirilmiş 
mesajlar içeren çizgi film ve bilgisayar oyunları piyasaya sürülmelidir.

3. BİLGİSAYAR OYUNLARI VE ÇİZGİ FİLMLERDE BİLİNÇALTI MESAJ ÖR-
NEKLERİ VE ANALİZLERİ

 Bildirinin bu bölümünde sırasıyla çocuk ve gençlerin ilgi alanları olan 
çizgi film ve bilgisayar oyunu örnekleri ele alınacak, bildirinin temelini oluş-
turması nedeniyle bu uygulamalardan özellikle dini ve cinsel içerikli olan 
örnekler sunulacak ve bunlar üzerinden içerik analizleri yapılmaya çalışıla-
caktır. Bu bölümde kullanılan örneklerin tamamı çeşitli internet adreslerin-
den alınmıştır.

BİLGİSAYAR OYUNU ÖRNEKLERİ

Örnek-1:  “Counter Strike” adlı oyun ilk kez 1999 yılında piyasaya sü-
rülmüş ve ilerleyen yıllarda geliştirilmiş birinci şahıs nişancı türünde taktik-
sel aksiyon oyunudur.

Oyun, teröristler ve terörle mücadele ekibi olmak üzere iki takım halinde oy-
nanmaktadır. Oyunda “iyi adamlar” teröristleri öldürürken teröristler “Allahu Ek-
ber, La İlahe İllallah” şeklinde bağırmaktadır. Böylece “kötü adam” karakterindeki 
teröristler ile Müslümanların kullanmış oldukları sözcükler arasında bir bağlantı 
kurulmuş ve Müslümanlar terörist olarak gösterilmiştir. Müslümanların yoğun tep-
kisi üzerine üretici firma tarafından oyun güncellenmiş ve ses efektleri çıkarılmıştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_%C5%9Fah%C4%B1s_ni%C5%9Fanc%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Aksiyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Video_oyunu
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Örnek-2: “Call of Duty” adlı oyun ilk kez 2007 yılında piyasaya sürülmüş 
ve zamanla yeni sürümleri yapılmış  birinci şahıs nişancı türü aksiyon oyun-
ları serisidir.

Türkiye’de ve dünyada 2007 yılının en iyi oyunu seçilen bu oyunda, ha-
rabe bir evin tuvaletinde kirler içindeki bir klozetin üstünde Arapça harflerle 
“Allah güzeldir, güzeli sever.” hadisinin yazılı bulunduğu bir çerçeve yer al-
maktadır. Böylece kirli ortamlara yerleştirilen bu görüntüler sayesinde Arap-
ça ibare ve hadislerin itibarı düşürülmeye çalışılmaktadır. Tepkiler üzerine 
oyunda güncelleme yapılmış ve görsel oyundan çıkarılmıştır.

 Örnek-3: İlk kez 2005 yılında piyasaya sürülen “Devil May Cry” adlı oyun 
üçüncü şahıs ilerlemeli aksiyon oyunudur.

  Oyunda Müslümanların kutsal evi olan Kabe’nin kapısı şeytani güçlerin 
ve kötülüğün giriş kapısı olarak tasvir edilmektedir. Dikkatlice incelendiğin-
de şeytan kapısının üzerindeki Allah lafızları ve Arapça ibarelerin birebir 
Kabe kapısı üzerindeki ibarelerle aynı olduğu gözlemlenmektedir. 

Örnek-4: 2001 yılında piyasaya sürülen “Serious Sam” adlı oyun dünya-
yı istila eden uzaylılara karşı savaşma ve dünyayı kurtarma üzerine kurulu 
olan bir oyundur. 

Oyunda değişik görünümlere sahip yaratıklar, Hz. Ali’nin kabrinden türe-
mektedir. Bu nedenle oyuncular bu yaratıkları yok etme amacıyla ağır silah-
ları Hz. Ali’nin kabrine doğru tutmakta ve kabir saldırılara maruz kalmaktadır.

Örnek-5: 2007 tarihinde piyasaya sürülen “Guitar Hero” adlı oyun, eş 
zamanlı notalara basma ve müzik enstrümanı çalma oyunudur. Oyun, tü-
ründe rakipsiz ve popüler bir oyundur.

Oyunda karakterler, üzerinde “Allah” lafzı bulunan bir zemin üzerinde 
zıplayıp şarkı söylemekte ve dans etmektedirler. Böylece Müslümanların 
kutsalları hiçe sayılmakta ve bu ibareler oyuncuların gözünde itibarsızlaş-
tırılmaktadır. 

ÇİZGİ FİLM ÖRNEKLERİ

Örnek-1: “Gumball” adlı bu çizgi film Cartoon Network adlı çizgi film ka-
nalında yayınlanmaktadır. Ben Bocquelet tarafından yapılmış Amerikan-İngi-
liz çizgi dizisidir. İlk gösterimini İngiltere’de 2 Mayıs 2011’de, ABD’de 3 Mayıs 
2011’de, Türkiye’de ise 1 Kasım 2011’de Cartoon Network’te yapmıştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_%C5%9Fah%C4%B1s_ni%C5%9Fanc%C4%B1
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Bir balık, iki kedi ve iki tavşandan oluşan bu aile her bölüm farklı bir 
maceraya sürüklenmekte ve her bölümde farklı bir konu işlenmektedir. Bu 
bölümlerden birinde kader konusu işlenmekte ve “Eğer başınıza gelenlerin 
kaderiniz olduğuna inanmazsanız o olaylarla karşılaşmak zorunda kalmaz-
sınız.” mesajı verilmektedir.

Örnek-2: “Johnny Test” adlı bu çizgi film, Cartoon Network kanalında ya-
yınlanmıştır. ABD ve Kanada’da yapılmış olan bir çizgi film, Televizyonda ilk 
kez 17 Eylül 2005 tarihinde gösterime girmiştir.

Çizgi filmde ana karakter Johnny ve konuşma yeteneğine sahip köpe-
ğinin başından geçen maceralar anlatılmaktadır. Bu bölümlerden birinde 
karma inancı işlenmekte ve karma kelimesi sık sık tekrar edilmektedir.

Örnek-3: “Powerpuff Girls” adlı bu çizgifilm Emmy Ödülü kazanmış Cra-
ig McCracken tarafından yapılmış bir Amerikan animasyon serisidir. Tür-
kiye’de ilk kez 18 Mart 2002 tarihinde yayınlanmış olan çizgi filmin yeni 
versiyonu şu an Cartoon Network’te yayınlanmaktadır. 

Özel yeteneklere sahip ana karakterler her bölüm bir düşmanla müca-
dele etmektedirler. Düşman karakterlerden biri de yukarıda görülen şeytan 
karakteridir. Ancak tuhaf bir görünüme sahip bu karakter nedense “eşcin-
sel bir şeytan” olarak tasvir edilmektedir. Bu karakter -her ne kadar düş-
man olarak tasvir ediliyorsa da- çocukların bilinçaltında hem dini hem cin-
sel anlamda yanlış izlenimler oluşturmaktadır. Ayrıca böyle bir karakterin 
neden çizgi filmde yer aldığı sorusu da kafaları karıştırmaktadır.

Örnek-4: “Tom ve Jerry” adlı bu çizgi film,  William Hanna ve Joseph Bar-
bera tarafından yapılmış kısa filmler serisi halinde, ev kedisi Tom ile onunla 
aynı mekanı paylaşan ev faresi Jerry arasında geçen şiddetli ve komik mü-
cadeleleri anlatan animasyon serilerinin genel adıdır. İlk Tom ve Jerry ani-
masyonu 1940 yılında yapılmıştır. Ancak çizgi filmin yeni versiyonu Cartoon 
Network’de yayınlanmıştır.

Bir kedi ve farenin maceralarının anlatıldığı bu çizgi filmin yeni versiyonun-
da önemli değişimlerin olduğu gözlemlenmektedir. Bu bölümlerden birinde çiz-
gi filmdeki iki karakter birden sahnenin ortasında beliren gölge şeklindeki var-
lığa tapınmaya ve o varlığın önünde secde eder gibi eğilmeye başlamaktadır.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere kısa çaplı bir içerik analizi 
yapıldığında bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerde kullanılan bu İslam karşıtı 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://tr.wikipedia.org/wiki/Televizyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/17_Eyl%C3%BCl
https://tr.wikipedia.org/wiki/2005
https://tr.wikipedia.org/wiki/Emmy_%C3%96d%C3%BClleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Craig_McCracken
https://tr.wikipedia.org/wiki/Craig_McCracken
https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerikan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Animasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/William_Hanna
https://tr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Barbera
https://tr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Barbera
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1sa_film
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kedi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kedi_Tom
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ev_faresi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Jerry
https://tr.wikipedia.org/wiki/Komedi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Animasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/1940
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görüntü ve ses efektlerinin, dini ve cinsel içerikli mesajların tesadüfi olma-
yıp belli bir amaç doğrultusunda yerleştirildiği ortaya çıkacaktır. Bu uygu-
lamaların sadece Türkiye veya Müslüman ülkelerde değil dünya çapında 
popüler olduğu ve sayısı milyarlara ulaşan gençler tarafından takip edildiği 
dikkate alındığında verilen mesajların dünyadaki gençlerin dini algı ve ya-
şantılarına etki ettiği gözlemlenecektir. 

SONUÇ   

Bilinçaltı mesajlarının din algısına etkisi bağlamında çocuk ve gençlerin 
ilgi alanı olan bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerde kullanılan dini ve cinsel 
içerikli bilinçaltı mesajlarının konu edildiği bu bildiride somut örnekler üze-
rinden psiko-sosyo-teolojik boyutta içerik analizleri yapılmaya çalışılmıştır. 
Bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerde kullanılan “cinsel” içerikli bilinçaltı me-
sajlarının gösterilmesi uygun olmadığı için bu mesajlar sözlü olarak dile ge-
tirilmiştir. Ayrıca bildiride genel olarak algıdan davranışa, bireyden topluma 
ilerleyen sürece dikkat çekilmiştir.

Günümüz dünyasında toplumlar kitle iletişim araçlarının da etkisiyle 
filmlerden dizilere, çizgi filmlerden oyunlara, televizyon programlarından 
müziklere ve hatta görüntülerden seslere kadar hemen her an bir yönlen-
dirmeye maruz kalmaktadır. Özellikle çocuk ve gençlerin ilgi alanı olan çizgi 
film ve bilgisayar oyunlarındaki dini ve cinsel içerikli bilinçaltı mesajlar ve 
yönlendirmeler, küçük yaşlardan itibaren bireyler üzerinde etkili olmaktadır. 
Böylece önce algılar sonra da davranışlar, yapılan yönlendirmeler doğrul-
tusunda şekillenmektedir. Zira bilinçaltının nötr yapısı olumlu ve olumsuz 
yönlendirmelerde aynı işlemekte ve bilinçaltı, mesajların doğru ya da yanlış 
olduğuna dikkat etmeksizin sorgulamadan bu mesajları kabul etmektedir.

Tüm dünya üzerinde popüler olan ve izleyici sayısı milyarlara ulaşan bu 
programlarda görüntü ya da ses efekti şeklinde kullanılan bilinçaltı mesaj-
ları ise özellikle İslam karşıtı ideolojiler tarafından bilinçli bir şekilde ve-
rilmektedir. Müslümanların terörist olarak gösterilmesi, öldürülen düşman 
ve yaratıkların “Allahu Ekber” diye bağırması, Müslümanlar için kutsal olan 
ibarelerin kirli ortamlarda kullanılması, Müslümanların kutsal mekanları-
nın şeytan kapısı veya yaratıkların türediği mekanlar olarak gösterilmesi, 
oyuncuların “Allahu Ekber” yazısı üzerinde müzik çalıp dans etmeleri, bazı 
çizgi filmlerde kader konusunun yanlış işlenmesi, karma inancının empoze 
edilmeye çalışılması bilinçli bir stratejinin ürünleridir. 
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Bu sayede küçük yaştaki bireylerin bilinçaltına İslam’ın ve Müslüman-
ların kötü olduğu, savaşı, terörü desteklediği, Arapça ibarelerin ve Müslü-
manların pislik içinde bulundukları gibi mesajları gönderen dış referanslar, 
bir yandan dünya üzerinde İslamofobik algıların tırmanmasına ve Müslü-
manlara bakış açısının değişmesine diğer yandan da Müslüman ülkeler-
deki bireylerin dini ve kültürel anlamda yozlaşmalarına neden olmaktadır. 

Bu noktada özelde Türkiye’de genelde ise dünyada yetkili kişi/kurum-
ların ve Müslümanların bu meselelere yaklaşımını değerlendirmek yerinde 
olacaktır. Türkiye’de her ne kadar bilinçaltı mesajlar belli yasa ve kanunlarla 
yasaklanmış olsa da bu konu üzerinde yeterli bir inceleme yapılmamaktadır. 
Dünya çapında ise özellikle bazı bilgisayar oyunlarında kullanılan İslam karşı-
tı görüntü ve seslere Müslümanlarca tepki gösterilmiş ve bunun sonucunda 
bazı efektler oyundan çıkarılmışsa da Müslümanların bu durum karşısındaki 
tutum ve söylemleri savunma mahiyetinde kalmakta ve Müslümanlar kendi 
dini ve kültürel değerlerine uygun çizgi film ve oyunlar üretememektedir.

Bununla birlikte son zamanlarda bilinçaltı yönlendirmelerin gündeme 
getirilmesi sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı, bilgisayar oyunlarındaki İsla-
mofobik unsurların deşifre edildiği bir internet sitesi kurmuştur. Ayrıca uzun 
çalışmalar sonucu Çanakkale Savaşı’nın konu edildiği “Nusrat” adındaki 
Türk yapımı bilgisayar oyunu piyasaya sürülmüş böylece hem milli ve dini 
değerlerimize uygun hem de Çanakkale Savaşı’nın doğru anlatıldığı bir bil-
gisayar oyunu üretilmiştir.

Bildirinin sonuçları da dikkate alınarak şu önerilerde bulunulabilir:

1. Kullanıcı ve izleyici sayısı milyarlara, sermayeleri milyar dolarlara ula-
şan ve dünya çapında popüler olan bu uygulamalarla mücadele edebilmek 
ve kendi dini ve kültürel değerlerimize sahip çıktığımız uygulamaları piyasa-
ya sürebilmek için yetkili kişi ve kurumlarca gerekli alt yapı çalışmalarının 
hızlandırılması sağlanabilir.

2. Bildiride analiz edilen uygulamalar, medya tekniği açısından incelen-
memiştir. Gelecek çalışmalarda, iletişim uzmanlarının da içerisinde bulun-
duğu yeni çalışmaların medya tekniği açısından da ele alınması daha kap-
samlı değerlendirmeler yapılmasını sağlayabilir.

3. Bu uygulamaların psiko-sosyo-teolojik bağlamda yeniden yapılandı-
rılmaları için iletişim, ilahiyat, psikoloji ve sosyoloji fakültelerinden uzman-
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ların bir araya geldiği ortak akademik platformlar kurulabilir ve bu içerikte 
lisansüstü programları açılabilir.

4. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından özellikle gençlere yönelik bir far-
kındalık ve bilinçlilik platformu oluşturulup, bu konular daha sık gündeme 
getirilebilir.

5. Yine benzer bir şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından aile-
lerin bu konu hakkında bilinçlendirildiği toplantı ve konferanslar düzenlenebilir.

6. Din konusunda bir kamu otoritesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, basın
ve yayın kuruluşlarıyla bir araya gelip bu ve buna benzer konularda ortak bir 
çalışma grubu oluşturabilir.

7. RTÜK gibi bağlayıcılı ve yaptırımı olan bir kurulun/kurumun tesis edi-
lerek sinema, film, reklam, oyun gibi faaliyetlerin bu kurul/kurum vasıtasıy-
la piyasaya sürülmeden önce denetlenmesini sağlamak gerektir.
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Pakize KÖYTEPE: 

Küreselleşmeden ötürü hayatımızdaki önemi günden güne artan işitsel 
ve görsel medyanın subliminal mesaj yöntemiyle bilinçaltını etkilemeye çalış-
tığını arkadaşımızdan dinledik. Masum olarak görüp çocukların eğitimi ama-
cıyla izlettirilen çizgi filmlerin ne tür tehlikeli fikirleri içerdiğini arkadaşımızdan 
dinledik. Kendisine bu değerli tebliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sıradaki 
tebliğcimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Muham-
med Sinan Karabıyık. Kendisi Yeni Dinî Hareketler: Amerika’da The Nation of 
Islam Hareketi isimli tebliğini sunacaktır. Sayın Karabıyık buyurun söz sizde.
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http://www.posta.com.tr/cizgi-film-itfaiyeci-samde-kuran-i-kerime-hakaret-haberi-355755
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“DİN SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA YENİ DİNİ HAREKETLER: 
AMERİKA’DA THE NATION OF ISLAM HAREKETİ”

MUHAMMED SİNAN KARABIYIK

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ö. Öğrencisi.  E-mail: krbyk65@gmail.com)

Özet

Amerika’da Müslümanların varlığının hem Müslüman toplumlar hem de Ameri-
ka Birleşik Devletleri açısından tarih boyunca tartışmalı olarak varlığını sürdürdüğü 
görülmektedir. Genel olarak Amerika’da İslâm’ın tarihi Afrika’dan Amerika’ya köle 
ticaretinin başlamasından 20. yüzyılın ortalarına kadar olan Afro-Amerikan Müslü-
manların tarihini kapsamaktadır. Gerçi Kolomb öncesi Amerika’da Müslümanların 
var olduğuna dair birtakım iddialar söz konudur. Dr. Abdullah Hakim Quick’in İbn 
Fadlullah el-Ömeri’den aktardığına göre; Mali’li II. Sultan Abu Bakr 1310 yılında Batı 
Afrika’nın Senegambia bölgesinden Meksika Körfezine seyahat edildiğine inan-
maktadır. Bu da Müslümanlar veya Avrupalı fatihlerden önce Kuzey-Güney Ameri-
ka’da Müslüman olduklarına inanılan insanların var olduklarına işaret etmektedir.

ABD’de İslâm’ın tarihine bakmak için oluşmaya başlayan Birleşik Dev-
letler ve Müslüman dünya arasındaki kısaca bazı bağlantıları incelemek 

mailto:krbyk65@gmail.com
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önemlidir. 1792’lı yıllarda Müslüman dünya üzerine tarihler, Hz. Muham-
med (a.s.)’in biyografileri, rivayetlerin ışığında şiirler, hikâyeler, Binbir Gece 
Masalları’nın ilk Birleşik Devletler baskısı gibi pek çok edebî eserin baskısı 
Amerika’da yapılmıştır. Bu edebiyatın amacı Amerika’nın sadece Avrupa’ya 
değil İslâm dünyasına da üstünlük kurduklarını göstermektir. Bu tutum 19. 
yüzyılın erken dönemindeki Trablusgarb savaşıyla kuvvetlendirmiştir. ABD, 
Avrupalı güçlerin hiç birinin yapamadığı İslâmî “despotluk ve korsanlık” 
güçlerin mağlubiyetinin gerçekleştirilebileceği kanaatine varmıştır. Bunun-
la birlikte ABD’de kölelikle ilgili gerçeklere bakıldığında daima Müslüman 
dünyaya üstünlük duygusunu baltalamaktadır. Tarihin süre gelen dönemle-
rinde muhtemelen yüzde 40 ile 60’ı Müslümanlardan oluşan milyonlarca 
Afrikalı Amerika Kıtasına zorla sürgün edilmişlerdir. 

20. Yüzyılın erken döneminde Afro-Amerikan tecrübesinde İslâm’a ba-
kıldığında ise yeniden yapılanma sonrası yıllarda Güney’den Kuzey’e yapı-
lan Büyük Göç (1915–1930) Afro-Amerikan halkı için sarsıntılı yılları ifade 
etmektedir. Bu yıllar köy yaşamının olduğu güneyden şehir hayatı olan kuze-
ye yoğun bir şekilde insanların yurtlarından sürgün edildiği pek çokları için 
bir geçiş dönemiydi. Temelde Büyük Göç korkunç ve ırk ayrımının yapıldığı 
Zenci mülteci bir nüfus oluşturdu. Polisin işkence ve idamların uygulanma-
sına izin verdiği ırkçılık nedeniyle olan ayaklanmalar hadım etmeler ve teca-
vüzlerle ırkçılığın şiddeti insanları Amerikan korkularından farklı bir kimlik 
arayışına itti. İnsanlar anlamsız ve şiddetle kaosa bürünmüş bir dünyada 
amaca ulaşmada kendilerine yardım edebilecek bazı şeyler araştırıyorlar-
dı. Bu yabancılaştırma durumu pozitif bir kimlik ve gerçekler için bir arayış 
içerisinde olmanın şartlarını sağladı. The Moorish Science Temple ve The 
Nation of Islam bu aramanın bir mahsulü olarak ortaya çıkmışlardır.

Amerika’da yaşanan politik gelişmelerle birlikte halen güncelliğini ko-
ruyan Amerika ve Müslümanlar tarihsel dikotomisi bizi Amerika’da ortaya 
çıkan bir yeni dini hareket olarak The Nation of İslam hareketini yeniden 
okumaya ve değerlendirmeye yöneltmiştir. Bu çalışmada yeni dini hareket-
ler bağlamında Amerika’da yaşayan Müslüman toplulukları anlama çabası 
olarak The Nation of İslam hareketi sosyolojik boyutlarıyla incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Afro-Amerikan, The Nation of İslam, ABD, Yeni Dini 
Hareketler, Din Sosyolojisi
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Giriş

Dünyada önemli bir dönüm noktasına işaret eden 1950’li yıllar sonrası 
sanayileşmiş Batılı toplumlarda “küresel bir olgu” olarak birçok yeni dinî ha-
reket ortaya çıkmıştır.  Bu anlamda ortaya çıkan bu yeni dinî oluşumların sayı-
ları binlerle ifade edilse de, bu tür oluşumlara yönelen insan sayısının beş ila 
on milyon arasında olduğu tahmin edilmekte ve bu sayının da toplam olarak 
çok fazla bir yekun teşkil etmediği görülmektedir. Yani dene bilir ki  bu gruplar 
bir marjinalliği ifade etmektedir.  Her ne kadar marjinal kabul edilse de, küre-
selleşen dünyada dinî alanda bir takım değişmeler ve farklılaşmaların mey-
dana gelmesinde etkili bir faktör olan yeni dinî hareketlerin anlaşılması ve 
açıklanması sosyal hayat bağlamında oldukça önemlidir (Kirman, 2003: 27).

Yeni dinî hareketlerin çok yönlü ve çok karmaşık olan yapılarının an-
laşılması ve açıklanması için türlü çeşit tanımlamalar yapılmıştır. Mesela 
yeni dinî hareketlerin “yeni dinler”, “kült”, “yeni dindarlık tarzları”, “zararlı 
birliktelikler”, “yeni dinî hareketler” ya da “sekt” gibi oldukça farklı kavram-
larla tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir.  Her ne kavramla tanımlanırsa 
tanımlansın bu yeni oluşumun sosyolojik bir anlamı vardır. Toplumu ilgilen-
dirmesi sebebiyle sosyoloji ve sosyologlar bu konuyla ilgilenmekle doğru-
dan mükellef durumundadırlar. Tam da bu bağlamda sosyoloji biliminin bir 
alt disiplini olan din sosyolojisinin çalışma alanı olarak yeni dini hareketler 
inceleme alanı bu noktaya temas etmektedir. 

Bu çalışmada sosyoloji biliminin konuya ilişkin ilgileri, din sosyolojisi di-
siplininin konuya yaklaşımı ve konuyu kavrama tarzı irdelenecektir. Ardından 
bir yeni dini hareket olarak Amerika’da The Nation of İslam hareketi yeni dini 
hareketler bağlamında sosyolojik boyutuyla ele alınıp incelenecektir. 

Sosyoloji Bilimi ve Bir Alt Disiplin Olarak Din Sosyolojisi 

Din Sosyolojisi disiplini morfolojik ve epistemolojik boyutuyla ele alına-
cak olursa bu disiplini oluştan iki kavram olan ‘Din’ ve ‘Sosyoloji’ kavramları 
arasındaki ilişkinin bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Öyle ki kavramlar 
insanların varlıklar üzerinde tefekkür etmeleriyle, düşünmeleriyle ürettikleri 
tahayyüllerdir. Arslantürk’ün (2015: 11) ifade ettiği gibi “sosyoloji, sosyal var-
lık alanı ile ilgili insanların ürettiği bilimsel bilginin; din ise, aşkın varlıkla insa-
nın kurduğu ilişkinin insandaki tezahürüdür. Sosyolojinin bir alt disiplini olan 
Din sosyolojisi ise, din olgusu ile toplum arasındaki ilişkiden doğan olay ve 



534  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

olguların bilimsel olarak anlama ve açıklamasından doğan bilimsel disiplinin 
kavramsal adı olmaktadır.” Din sosyolojisi çalışmalarında dinleri, sadece sos-
yolojik perspektiften, yani tevlid ettikleri sosyal tesirler bakımından mütalaa 
etmekte olduğumuzu belirtmek (Freyer, 1964: 50) gerekmektedir. 

Din insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Hans Freyer’in (1964: 
31) ifadesiyle “İnsanlığın ne kadar kadim tarihine, ne kadar önceki devirlere 
inersek inelim, daima din vakıası ile karşılaşırız. Fert, nasıl en iptidai kültürler-
de bile birtakım sosyal guruplar içerisinde yaşamışsa, bir dinde de yaşamıştır. 
Bu devrede de insanüstü bazı varlıkların mevcudiyetine inanmış, onlarla temas 
edebilme çarelerini aramış, ölümden sonraki hayat üzerinde kafa yormuştur.”

Bizler sınırlı olan bilgilerimiz dâhilinde evreni ancak iki şekilde; fizik ve me-
tafizik alanlar olarak kategorize edip tanımlayabilmekteyiz. Metafiziksel alan 
felsefe ve dinin konusudur. Bu alandaki konular deneye tabii olmayan test 
edilemeyen, doğruluk ve yanlışlıkları hakkında kesin yargılarda bulunamadı-
ğımız konulardır. Yine de metafiziksel alanlardan bizlere ulaşan bilgileri bizler 
hiçbir zaman tamamen reddedememekteyiz. Evrenin bir diğer alanı olan bili-
min alanı ise fiziksel alandır. Fizik alan, insanlar tarafından gözlenebilir ve bu 
gözlemlerden hareketle hakkında düşünce üretebildiği alandır. Bu bağlamda 
bilimin alanı içerisindeki Sosyoloji ve din sosyolojisi alt disiplini insanla ilgili 
bilimlerdir. Sosyoloji bilimi varoluşu gereği sosyal olanı inceler. Bir şeyin sos-
yal olabilmesi için en az iki kişi tarafından karşılıklı bir etkileşim ve paylaşı-
mının olması gerekmektedir. Bu anlamda sosyoloji tek bir kişinin dünyasıyla, 
davranışlarıyla ilgilenmediği gibi din sosyolojisi disiplini de dinin tek bir insan 
üzerindeki tezahürüyle ilgilenmez bunlar sosyolojinin ve din sosyolojisinin ça-
lışma alanları dışındadır.  Sosyoloji sosyal olanla ilgilenir ve bu sosyallik en 
az iki kişi arasında kalıplaşmış ve modelleşmiş ilişkileri içerir. Toplumsal var-
lık alanı, insan birlikteliklerinden ve sıkı organizasyonlarından oluşan, sosyal 
davranış kalıplarını içerisine alan bir sosyo-kültürel yapıyı ifade eder. Bu yapı 
bir sistemi işaret eder ki bu da sosyal sistemdir. Sosyolojinin odak noktası 
tam olarak sosyal yapı ve sosyal sistem etrafında şekillenmektedir. 

Sosyoloji disiplininin sınırlarını belirlemeden din sosyolojisinin sınırlarını 
belirleyemeyiz. Nitekim sosyoloji bilimi toplumsal olguların var olan biçimiy-
le yani gözlemlenebilir olanını incelemekle yükümlüdür. Toplumda olması 
gerekeni ancak politikacılar tespit etmekle yükümlüdürler. Ayını şekilde din 
sosyolojisi de din ile sosyal olanın karşılıklı etkileşimini ve bu etkileşimden 
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doğan davranış tipleri ve modellerini tasvir eder; olması gerekeni değil ola-
nı araştırır (Arslantürk, 2015: 17). 

Din Sosyolojisinin Çalışma Alanı Olarak Yeni Dini Hareketler

Yeni dini hareket kavramı, genel kullanımı itibariyle 1950’lerden sonra 
ortaya çıkan, 1970’lerden itibaren de yaygın bir ilgi görmeye başlayan ve 
söylemlerinde coşkun bir dinsel, ruhsal ve düşünsel bir hayat vaat eden 
birbirinden farklı oluşumları ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Yeni dini 
hareketleri, çağdaş dünyadaki özel ve kamusal alanlar arasındaki sınırları 
kaldırma sebebi olarak kavramsallaştırmak da mümkündür. Ayrıca konu-
nun uzmanları, yeni dini hareket kavramı bağlamında, son yıllarda sayısı 
hızla artan “din değiştirme” (ihtida, conversion) olaylarının da ele alınması 
gerektiğini, çünkü bu olayların da insanların yeni dini hareketler veya diğer 
dini oluşumlar içerisinde nasıl ve niçin girdiklerinin belirlenmesiyle doğru-
dan ilgili olduğunu belirtmektedirler (Kirman, 1999: 223).

Bodur’a (2003: 13-14) göre bu tür dini oluşumlara yönelik bilimsel ça-
lışmalar, bunların kitle iletişim vasıtalarıyla gündeme getirilmesi ve popüler 
karakterdeki değerlendirişleri, kişiliği, aileyi ve kamu sağlığını tehdit edici 
yüzlerinin ortaya konulması, kamuoyundaki yansımaları ve bu hareketlerin 
her türlü araçtan yararlanarak kamusal görünürlüklerini artırma çabaları, 
dolayısıyla meşruluk elde etme yönündeki çabaları nedeniyle artmıştır. 

Batıda ortaya çıkan yeni dini hareketlerin daha iyi anlaşılması için çeşitli 
tipoloji denemeleri yapılmıştır. Mesela bu hareketler üzerine önemli çalışma-
ları bulunan Robbins ve arkadaşları, daha önce söz konusu hareketlerle ilgili 
olarak yapılan tekçi yaklaşım yerine monistik ve düalistik şeklinde ikili bir tasnif 
yapmışlardır. Buna göre birinci grupta “monistik” olarak isimlendirilen ve kariz-
matik liderlere tam bir teslimiyetle bağlanma suretiyle aydınlanmaya ulaşılaca-
ğı vaadinde bulunan hareketler yer alır ki, bunların en önemli özelliği, hayatın 
her alanını ilahi kurallara göre düzenleme konusunda tavizsiz bir ısrar içerisin-
de olmalarıdır. Oldukça katı ve normatif bir söyleme sahip olan bu hareketle-
re örnek olarak Church of Scientology, Hare Krishna ve Divine Light Mission 
verilebilir. İkinci grupta yer alan Children of God ve Unifıcation Church (Moon) 
hareketleri ise, hem Tanrı hem de insan merkezli bir ahlaki düalizmi kabul et-
tikleri için “düalistik” olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca bu hareketler modern 
kültürün karmaşıklığına, göreceliliğine ve serbestiyetçiliğine karşı oldukları için 
“karşı hareketler” olarak da nitelendirilmektedir (Kirman, 1999: 224-225).
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Bu karşıt hareketleri ortaya çıkaran sebepler nelerdir diye sorgulandığın-
da oldukça farklı faktörlerin sebep olduğu görülmektedir. Batıda ortaya çıkan 
yeni dini hareketlerin oluşum sebepleri değerlendirilirken de farklı yorumların 
yapıldığını görmekteyiz. Bu çerçevede yeni dini hareketler, genellikle; bilimin 
ve politikanın çözemediği pek çok problemin bulunduğu, bu arada aile mü-
essesinin ve Kilisenin çökmeye yüz tuttuğu Batı toplumunda aradığı huzur ve 
refahı bulamayan, nükleer savaş ve çevre kirliliğinin gelecek endişesine sevk 
ettiği, insana ve topluma dair mekanist-materyalist görüşlerin kimliksizleştir-
diği tatminsiz ve huzursuz insanlar için bir kaçış yolu ya da teselli kaynağı ola-
rak görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, yeni dini hareketler, konunun uzmanları 
tarafından sosyo-ekonomik problemlerden ve modern hayatın baskısından 
bir kaçış yolu olarak kabul edilmektedir  (Kirman, 1999: 226).

Yeni dini hareketlerin Batılı ülkelerde ortaya çıkışı modem çağın hızlı, 
derin ve geniş toplumsal değişmeleriyle eş zamanlıdır. XIX. yüzyılda yaşan-
maya başlayan sanayileşme ve şehirleşme süreçlerine bağlı olarak cere-
yan eden değişim ortamında ortaya çıkmaya başlayan yeni toplumsal ha-
reketlerin özel bir türünü oluşturan yeni dini hareketler, daha ziyade XX. 
yüzyıla özgü bir dini toplumsal olgu olarak kabul edilmektedir. Bu durumu 
izah ederken kullanılan temel argüman şu şekilde özetlenebilir: I. Dünya 
Savaşı’nın akabinde 1940’lı yılların sonunda II. Dünya Savaşı’nın Avru-
pa’nın tamamına getirdiği ekonomik çöküntü, yüksek işsizlik ve toplumsal 
huzursuzluk Batı toplumlarını gelecek hakkında karamsarlığa sevk etmişti. 
Ancak bu durum çok uzun sürmedi ve 1950’lere gelindiğinde yerini belirgin 
bir canlılık ve ümide bırakmıştı. 1960’ların ortalarında ise, yeni ümitler ve 
değerlerle beraber yeni bir nesil yetişmişti. Bugün ise, başta gençler olmak 
üzere, yeni dini hareketlere katılanların sayısı artık milyonlada ifade edil-
mekle birlikte, aslında, bu hareketlerin bir kısım potansiyellerinin sol siyasi 
partiler tarafından absorbe edildiği veya başka yöne kanalize edildiği için 
çok daha büyük bir kitleyi harekete geçirebilme yeteneklerini tam olarak 
sergileyemedikleri de ifade edilmektedir (Kirman, 1999: 227-228).

Bir Yeni Dini Hareket Olarak Amerika’da The Nation of İslam Hareketi

Batılı toplumlarda ortaya çıkan dini hareketler üzerine çalışan uzmanlar, ço-
ğulcu ve hızlı sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerin yaşandığı değişken ka-
rakterli toplumların, bu tür hareketlerin ortaya çıkması ve gelişmesi için oldukça 
elverişli bir ortam oluşturduğu söylemektedirler. Nitekim değişken ve çoğulcu 
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bir karaktere sahip olması nedeniyle yeni dini oluşumlar için çok uygun ortam 
sunduğu söylenen ve bu çerçevede “yeni dini hareketlerin süpermarketi” ola-
rak nitelenen Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni dini hareket çalışmalarında 
özel bir konumu vardır. Çünkü bu ülkede dini inanç ve kanaatlerini açıklama ve 
bunları serbestçe yaşama gibi iki önemli özgürlük Anayasal koruma altındadır. 
1? Belki de bu nedenle olsa gerek, bugün demokratik, çoğulcu ve değişken 
bir karaktere sahip Amerika’ da sadece Hristiyan cemaatlerin sayısının 2550 
olduğu, bunların dışında yaklaşık 600 civarında da Hristiyanlık dışında yeni dini 
cemaat bulunduğu ifade edilmektedir (Kirman, 1999: 228).

Güney’den Kuzey’e yapılan Büyük Göç (1915–1930) Afro-Amerikan 
halkı için sarsıntılı yılları ifade etmektedir. Bu yıllar köy yaşamının olduğu 
güneyden şehir hayatı olan kuzeye yoğun bir şekilde insanların yurtların-
dan sürgün edildiği pek çokları için bir geçiş dönemini ifade etmektedir. Te-
melde Büyük Göç korkunç ve ırk ayrımının yapıldığı Zenci mülteci bir nüfus 
oluşturmuştur. Polisin işkence ve idamların uygulanmasına izin verdiği ırk-
çılık nedeniyle olan ayaklanmalar hadım etmeler ve tecavüzlerle ırkçılığın 
şiddeti insanları Amerikan korkularından farklı bir kimlik arayışına itti. İn-
sanlar anlamsız ve şiddetle kaosa bürünmüş bir dünyada amaca ulaşmada 
kendilerine yardım edebilecek bazı şeyler araştırıyorlardı. Bu yabancılaştır-
ma durumu pozitif bir kimlik ve gerçekler için bir arayış içerisinde olmanın 
şartlarını sağladı. The Moorish Science Temple ve The Nation of Islam bu 
aramanın bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır (Farajae, 2014: 273).

Georgia’dan göç etmiş olan Elijah Muhammed bir işçi olarak hayatını ida-
me ettirmekteydi. 1932’un ilk yıllarında hanımı Clara Muhammed, onu Wali 
Fard Muhammed ile tanıştırdı. Clara Muhammed’siz Nation of Islam hareketi 
başlamayabilirdi. Wali Fard Muhammed’in kökleri bir sır olarak örtülü kal-
mıştır. Kendisinin Tanrı olduğuna inanılan Fard, Afro-Amerikalıların “esasında 
Asya’nın zenci halkı olan Shabazz Kabile-si” neslinden olduklarını ve onla-
rın aslında Afro-Asya “milletinden” olduklarını yitirdikleri gibi orijinal dinleri 
olan İslâm’ı da kaybettiklerini öğretti. Onun teolojisinde beyazların nesli çılgın 
bilim adamı Yakub tarafından geliştirilen genetik bir mutasyondandı. Daha 
sonra Fard’in başarılı bir halefi olan Elijah Muhammed Nation of Islam’ın 
başına geçti ve Fard’in öğretilerini İslâm’ın bazı uygulamalarıyla karıştırarak 
harmanladı. Tabi ki bu dönem içerisinde Amerikan Hükü-metinin Nation of İs-
lâm’ı yakın takibe aldığını söylemeye gerek bile yoktur. 1940 yılı başladığında 
FBI, zenci Müslümanların evlerine ve camilerine saldırılar düzenledi. Bununla 



538  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

birlikte 1952’li yıllarda Nation of Islam, Birleşik Devletleri’nin tamamına yayı-
larak ülkede İslâm’ın sesi oldu. Nation of Islam, ulusal ticaret ağları ve Clara 
Muhammad Schools adıyla bilinen birçok okul kurdu.

Okullar kurmaları bir dini hareket olarak kurumsallaştıklarının önemli 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Nation of Islam, FBI ve CIA’nın işkenceleri altında yılmadan ayakta kaldı, 
direndi ve Afro-Amerikalılara pozitif kimliklere sahip olmalarını inşa etmele-
rine yardım etmek için bazı şeyler öğretme girişimlerinde bulundu. Nation 
of Islam sayesinde Malcolm X uluslararası ilgiye ulaştı. Malcolm X yaklaşık 
onbeş yıl Nation of Islam’ın görünen yüzü oldu. 1964 yılında Malcolm X, 
Nation of Islam’la olan tüm bağlarını kopardı ve Sünnî İslâm’ı benimsedi. 
Ayrıca Malcolm X sayesinde Afro-Amerikalılar mücadelelerinde dünyada 
emperyalizm karşıtı özgürlük mücadeleleri veren diğer halklarla da ilişki-
lerde bulundu. Malcolm X veya hayatının son zamanlarında bilinen diğer 
ismiyle Malik el-Şahbaz pek çok kim-senin İslâm’ı benimsemesinde ilham 
kaynağı olmaya devam etti. Malcolm X’in hayatını filme aktaran Spike Lee 
ABD’nin popüler kültüründe de el-Hac Malik el-Şahbaz’ın konumunu sağ-
lamlaştırdı ve Mekke’de haccın farklı imajlarını sunarak ülkede milyonların 
bilinçlenmesini sağladı.

Söz konusu dini hareketin tarihinde önemli şahsiyetler olmuştur. Bu dini 
hareketliliğin şüphesiz önemli isimlerinden birisi de Malcolm X’dir. 

1975 yılında Elijah Muhammed’in ölümüyle oğlu Varisuddin Muhammed 
Nation of Islam’ın başına geçti. O, Nation of Islam’ın ilahiyat anlayışını yü-
rürlükten kaldırarak Sünni İslâm’ın usulünü benimseme sürecini başlattı. 
Organizasyon birkaç farklı isimleri resmen kabul ederek “The World Com-
munity of al-Islam in the West” ile başlayan değişik isimler kullanmaları şu 
an “The Ameri-can Society of Muslims” şeklinde bir ismi tercih ederek son 
bul-muştur. Elijah Muhammed’in kardeşi John Muhammed World Commu-
nity’yi kabul etmedi ve kendisini Nation of Islam’ın en yük-sek başkanı ilan 
ederek kardeşi Elijah Muhammed’in öğretilerini vaz etmeye devam etti. 1978 
yılında Louis Farrakhan, the World Community’den ayrılarak Nation of Islam’ı 
yeniden kurduğunu bildirdi. Son yıllarda Farrakhan ve Varisuddin her ikisi de 
toplantılar da bir arada görünmektedirler ve gruplar arasında barış ve uzla-
şıdan bahsetmektedirler. Her iki grup uluslararası Müslüman dünyayla çok 
yakın ilişkiler içerisinde bağlarını muhafaza etmek-tedirler. Bununla birlikte 
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bu gruplar ümmetle ilişkileri bakımından sadece Birleşik Devletler’e özgü 
Müslüman toplulukları değildirler  (Farajae, 2014: 274-275).

SONUÇ

Son tahlilde şunu söylemek mümkündür ki marjinal olarak tanımlanan 
yeni dini hareketler bağlamında kendini İslami olarak atfetmesi bakımından 
Nation of İslam hareketi de İslam dini içerisindeki diğer dini hareketlere kı-
yasla marjinalliği güçlü bir biçimde temsil etmektedir. Diğer dini hareketler 
gibi bir takım kurumsal örgütlenmeleri, yapılanmaları olmakla birlikte te-
mel inanç esasları ya da akideleri bakımından bu yeni dini hareketin İslam 
dininin öğretileriyle tam olarak uyuşmadığı görülmektedir. En nihayetinde 
bu yeni dini hareketin “beyaz adam” düşmanlığı ve ırk temelli açıklamaları 
Malcolm X gibi birçok önemli takipçilerini yitirmesine neden olmuştur. 

Malcolm X, daha hacca gitmeden önce E. Muhammed’in öğretilerinin 
İslâmiyet’ten ne kadar uzak olduğunu anlamaya başlamıştı. Özellikle onun 
Fard’ı Tanrı bilmesi, âhiretin gerçek olmadığını söylemesi, kendini peygam-
ber ilân etmesi ve İslâmiyet’i zencilere mahsus bir din olarak tanıtması gibi 
hususlar yanlış bir yolda olduğunu açıkça gösteriyordu. E. Muhammed, 
nutuklarında ve yazdığı kitaplarda Hıristiyanlığı sert biçimde eleştirmesine 
rağmen Kur’ân-ı Kerîm’den çok Kitâb-ı Mukaddes’ten nakillerde bulunur 
ve Kur’an’ı kendi yanlış ve temelsiz fikirlerine göre yorumlardı (İsam, 2017: 
50). Bu örnek çerçevesinde yeni dini hareketleri marjinal olarak tanımla-
yanların haklılıklarının kanıtlandığını söylemek mümkündür. The Nation of 
İslam hareketi gibi dini hareketlerin ortaya çıkmasında sosyo-ekonomik ve 
siyasi şartların etkili olduğu oranda yeni dini hareketin marjinal olma dere-
cesini de belirlediği söylenebilir. 
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“21. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE CEMAATLERİN MANİPÜLE ETTİĞİ 
İSLAMİ TERİMLERİN TASAVVUFİ ANALİZİ”
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(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam 

Bilimler / Tasavvuf ABD Yüksek Lisans Öğrencisi)

Özet

İslami cemaatlerin oluşumu, kitle ve bireyleri harekete geçiren muha-
tabın ihtiyaçları ve tepkisinin sonucu olarak ortaya çıkan bir araya gelme 
halidir. İhtiyaçların değişmesi veya farklı gösterilip hakikatin vuku bulması 
durumunda bazı terimlerin istismara uğradığı görülmektedir. Bu faaliyetler 
masum kimlik altında gerçekleşmektedir. Yapılan her eylem kendi hüviye-
tinin taşıdığı terimlerin faydaları veya bu terimlerin istismarları ile hareket 
etmektedir. Yaşanan bu acı hadisenin örneğine geçmişte pek çok kez rast-
lanılmıştır. Ayrıca her asrın kendi bakışı ile gelişen sosyal, kültürel, ticari ve 
fikri etkileri ile terimler bazen mevcudiyetini koruduğu gibi bazen de üzerine 
bir şey eklenerek ya da içi boşaltılarak kullanılmaya devam etmiştir. İstis-
mara uğrayan terimlerden bazıları; tarikat-cemaat-hareket, inabe, icazet, 
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şer-i hüküm, çile, riyazet, himmet ve Mehdi-Mesih vb. olmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: İstismar edilen bazı İslami terimler, tasavvuf, tarikat 
ve cemaat.

Sufism Analysis of Islamic Terms Which is Manipulated by Congregati-
ons in the 21th Centurtry’sTurkey

Abstract

The formation of the Islamic congregation emergent as a result of the 
needs and reactions of the addressee is the state of coming together to 
activate the individuals and groups. In the case of the needs change or the 
emergence of the truth it seen that some terms are manipulated. These 
activities are being actualized under the innocent identity. Each act moves 
the benefit or the exploitation of the terms which provide its own identity. 
The instances of this upsetting event have been observed many times in 
the past. Furthermore, as the presence of the terms are protected, someti-
mes the meaning of the terms are changed by the social, cultural, political, 
and intellectual influences of the each periods. Some of the terms which 
are manipulated are tariqah (the path), congregations, new religious move-
ment, inabe (promis), icazah (graduation), Islamic jurisprudence, chila (the 
erbain), riyazah, himmah, Mehdi-Massiah etc.  

Key words: Some manipulated Islamic terms, tarikah, congregation, 
new religious movement.

Giriş

Din; akıl sahibi, şuurlu insanlara baskı olmaksızın kendi hür iradeleri ile 
dinin gerektirdiği inanç esaslarına dünya ve ahiret saadetini ahlâkî zemine uy-
gun deklare eden ilahi bir buyruktur. Kur’an-ı Kerim’de “Allah katında tek din İs-
lam’dır…”1  doktrininden anlaşılacağı üzere İslam geçmişten günümüze ulaşan 
tahrif olunmamış halleri ile gönderilen tüm peygamberlerin tebliğleridir. İnsan-
lar kendi menfaatleri doğrultusunda gerek dinin taleplerinden kaçmak gerekse 
kendi algılarındaki ideallere ulaşmak amacıyla dinin içeriğini dönüştürme çabası 
içerisine girmişlerdir. Algı; bireysel başlamakta, toplumun ikna ve kabulü ile de-
vam etmektedir. Günümüzde ise bu durum dinlere alternatif din olarak ortaya 
çıktığı gibi mensubiyeti olunan din üzerinde yeni dini akımlar ile hareket ettiği de 

1. Ali İmran, 3/19.
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görülmektedir. Yeni dini hareketler olgusu, sekülerleşme, çağdaş dünyada din, 
din özgürlüğü, din değiştirme, misyonerlik gibi konular üzerinde araştırma yapıl-
masına zemin hazırlamış,2 bu konular zamanla kültürel, toplumsal, tradisyonel, 
ticari ve fikri anlamda toplumların ve bireylerin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. 
Bu durum Türkiye’deki cemaatlerde de görülmektedir. Türkiye’de ki cemaatlerin 
beslenme kaynağı tarihi zeminde tarikata ve modern zamanda dini hareketlere 
dayanmaktadır. Metotları bir gibi görünen değişim ve dönüşüme açık, aktif rol oy-
nayan bu iki yapıda tasavvuf insanın ihtiyaç duyduğu karakteristik özelliğine göre 
ahlaki zemin üzerinde dinin hedefine yani Tevhîd’e uygun şekilde zikir vermekte, 
nefisle mücadelesinde bireyin zafiyetlerini gidermeye çalışmaktadır. Ancak yeni 
dini hareketler ve cemaatler kişinin menfaatine dayalı ya da mensubiyetine al-
ternatif modern özellikler ile oluşum sağlamaktadır. Yeni dini hareketler Batı’da 
20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış siyasi, kültürel ve ekonomik gelişme-
lere dayanmaktadır.3 Etkileşim, bireyin dini algılama ve uyarlaması üzerinden 
gerçekleşmekle birlikte iyi niyetli yapılanmalar olduğu gibi istismar etmek üzere 
yapılanmalar da bulunmaktadır. Bu yazıda ise istismar ve tahrif edilen kısımlar 
tasavvuf nazariyesinde nereye tekabül ettiği incelenecektir. Konular kapsayıcı ve 
günümüzde istismar edilen kavramları gösterebilmesi için detaylara girilmeden 
temel ayrım ve benzerlikleri ile verilecektir. 

Tarikat ve Cemaat

Tarikat ve cemaat terimleri günümüzde kendi kullanım alanlarına göre 
şekil almış terimlerdir. Bu terimlerin detaylı olarak açıklanmasından ziyade 
karşılaştırmalı bir metot ile anlatılması, aralarındaki farkı anlamayı kolaylaştı-
racaktır. Tarikat kelime manası ile “yol”, terimsel anlamda ise “Allah’a giden 
yol” anlamında kullanılmaktadır. Şeyh adı verilen öğretici kontrolünde tâlib 
ya da mürîdin Allah’a ulaşma yani Allah’a tefekkür ve Allah bilincini kazan-
ma konusunda riayet ettiği usule4 tarikat denilmektedir. Cemaat ise sözlük 
anlamda “insan topluluğu”5 anlamına gelmekle birlikte fıkıhta ise “namazı 
imamla birlikte kılan topluluk”6 olarak ifade edilmektedir. Günümüzde ise ta-

2. M.Ali Kirman, Yeni Dinî Hareketler Sosyolojisi, Birleşik Kitabevi, Ankara, 2010, s.15.
3. Kirman, Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi, s.16.
4. Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Otto Yayınevi, İstabul, 
2014, s.474.
5. İbrahim Paçacı, “Cemaat”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, İsmail Karagöz (ed.), Ankara, 
2015, s.92.
6. Mustafa Uzunpostalcı, “Cemaat”, DİA, cilt:07, s.288.
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rikat veya tasavvuf cemaat anlamında da kullanılmaktadır. Ancak cemaate 
tarikat ya da tasavvuf denilmesi sistemli ve tarihi kaidelere mensup kurum 
olma hüviyeti açısından sorun teşkil etmektedir. Türkiye’deki tarikatlar şer-i 
şerifleri ön planda tutmaları yani dinin vecibelerine riayet ettikleri gibi nafile-
ler hususunda kendilerine has metotları, nefsi tezkiye ya da ruhu tasfiye gibi 
başlangıç noktaları ile edep ve disipline olma çabası içerisindedirler. Sistem-
leri ve otokontrol sınırları belirlenen bu kurumlara cemaat denilmesi, cemaat-
lerinde tarikat gibi algılanmasına yol açmakta ve bu ise cemaatlerin tarikat ri-
tüellerinin intihalini kolaylaştırmakta ve kendi idealleri için manipüleye zemin 
hazırlamaktadır. Örneğin tarikatlar da seyr ü sülûk için gerekli olan şartlardan 
birisi şeyhe olan bağlılık ve teslimiyettir. Müridin şer-i hükümlere aykırı olma-
mak kaydı ile şeyhine karşı nefis mücadelesi ve ruh tasfiyesi amacı ile itiraz 
mekanizmasını kapalı tutması gerekmektedir. Ancak bu durumun cemaatler 
tarafından kullanılması, cemaatin ya da dini hareketin siyasi, ticari veya fikri 
yapılanmasına yardımcı olabilecek nitelik kazandırmaktadır. Nitekim benzer 
suistimal tarikat mensupları üzerinde de görülebilmekte, izledikleri yolun dı-
şına çıkmalarına da rastlanılabilmektedir. 

Tarikat ve cemaat arasında ki farkları şu şekilde sıralayabiliriz; giriş 
için tarikatlarda istihâre, tevbe ve bey’at vb. ibtida gerekmektedir. Hadis 
ilmindeki senet misali tarikat silsilesinin kırılmaması önem arz etmekte ve 
mürşidin üstadından icazet (hilâfetnâme) alması gerekmektedir.7 Mürşid 
ayrıca şeyh, pîr, dede, halife olarak da isimlendirilmektedir. Zikir kişinin 
meşrebine, ihtiyacına ve çeşitli safhalara göre değişiklik göstermektedir. 
Çile, halvet ve erbaîn gibi eğitim usulleri, tarikat kıyafetleri, tekke âdâbı ve 
edebiyatı mevcuttur. 

Cemaatler ise tarikat silsilesinin kırılması ile oluşabileceği gibi yeni bir 
dini grup olarak da başlangıç gösterebilmektedir. Girişte talep edilirse kayıt 
alınmakta, maksadı ya da kurucu ismi ile isim alabilmektedir. Kişinin birey-
sel zikrinden ziyade toplu ilgi ve hareket söz konusudur. Çile ya da erbain 
yerine kamp adı altında kendi vizyonlarına göre hareket edebilmektedirler. 
Kendilerine has kıyafetleri olmayıp üstat gördükleri karizmatik liderin mo-
dasına girebilmektedirler. 

Bazı Cemaatlerin İstismar Ettiği Durumlar 

7. İlk dönemler de icazet verilmediği bilinmekte ancak müteşeyyihlerin (sahte şeyh) oluş-
ması bu şekilde tedbir alınmasını gerektirmiştir.
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iyi niyeti kötüye kullanma ve sömürme anlamına gelen istismar terimi 
Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Birey ya da toplumun kendi menfaatleri doğ-
rultusunda zarar vermeye veya faydalanmaya yönelik bir eğilim olmakla be-
raber fiziksel, psikolojik, cinsel, siyasal, dini vb. istismar çeşitleri bulunmak-
tadır. Muhatabın zafiyetlerine göre de bu tasnif artırılabilmektedir. Örneğin 
Tevbe suresinde “Muhakkak ki sadakalar (zekatlar) Allah’tan bir farz olarak 
ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam’a ısındırı-
lacak olanlarla köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış 
yolcular içindir…”8 ayeti zekatın verilebileceği kimselere işaret etmektedir. 
Ancak bu vasıflara kendilerini uyarlama çabası içerisine giren ve dini vecibe-
den istifade etmek isteyen kişi ya da gruplar insanların duyguları ile oynayıp 
menfaat sağlama çabasına girebilmektedir. Tarikat, cemaat ve dini hareket-
lerde de benzer durumlar söz konusudur. Yararlanmak için bazen disiplinler 
arası geçişten benzer şekilde faydalanılmaktadır. Aşağıda her bir paragrafta 
farklı istismar şekilleri açıklanacak, tasavvuftan devşirilen bir sisteme analiz 
ederek insanların duygularının sömürülmesine örnekler verilecektir. 

İnâbe; tevbe edip dönmeyi, pişmanlığı ifade eden terimdir. Manevi eği-
timi arzulayan bireyin mürşide bağlanmasına denir.9 İslam’ın yasaklarını 
işlemeyeceğine dair bir biattir. Bu akit farz değildir, dinin ihsan boyutunu 
yaşamada kişinin manevi yaşam koçu tercihi ile ilgilidir. Biat edilen yani 
intisap edilen mürşitler icazetli, İslamı yaşama noktasında zafiyetleri olma-
yan kişiler olmalıdırlar. Bu bağlılık akdi hususunda abi, abla veya hocaefen-
di gibi vasıflar adı altında şeyhe intisap edilmişçesine itaat istenmektedir. 
Karizmatik liderin otoritesini sağlamlaştırması, kendini sorgulanamaz hale 
getirmesi, cemaat ve liderin ideallerine göre şekillenmektedir. Özellikle is-
tismara yatkın olan liderlerin –dini, kendi menzilleri için araç edinenlerin- 
bu süreçte kişilik bozukluğu olan narsistik özelliği artırmakla birlikte kişinin 
hayalinde, davranışlarında üstünlük duygusu, beğenilme isteği ve duygu-
daşlık yapmama hali10 karakteristik özelliklerindendir. Karizmatik liderde 
de siyasete, ticarete, sanata ve farklı alanlarda kendine pay çıkarmaktadır. 
Bazı cemaatlerdeki karizmatik liderler de yeni bir sosyolojik yaklaşım olan 
parçalanıp farklı şekillere sokulabilen legolar gibi dinde kendileri için ta-

8. Tevbe Suresi, 9/60.
9. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.240-241.
10. Nevzat Tarhan, “Şiddetin Psikososyopolitik Boyutu”, Şiddet Karşısında İslam, Bünya-
min Erul (Ed.), DİB Yay., İstabul, 2014, s.80.
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kipçilerine farklılık ve esneklik sunmaktadırlar. Lego Teorisi ise çocukların 
parçaları birleştirmek suretiyle ev, araba veya uçak yapabildikleri parçaları 
kendi diledikleri şekil haline getirmeleridir. Geleneksel dinlerin tek bir mo-
del sunuyor11 olmaları cazip gelmezken dini hareketler ve cemaatler bazı 
durumları kişilerin taleplerine göre takipçilerin sayılarını artırabilmekte ve 
takip ettiklerine yapmış olduğu kolaylık veya esneklik ile bağlılıklarını artır-
maktadırlar. Nitekim bağlılığı artan cemaat üyeleri liderlerinin dilediği hali 
ifa edebilecek kıvama gelmekte ve bunu din adına devam ettirmektedir. 
Bunun sonucu ise liderin kendisine göre cemaatini şekillendirmesidir. 

Öte yandan cemaatlerin bidayetinde şer-i hükümlere uyma şartları yok-
tur, bu ise söz konusu dini yardım ya da dini yüceltme anlayışının zafiyet-
lerinden birsidir. Denetleme kurumu ya da izlenilen vizyon ve misyonun sı-
nırlanırının belirgin hale getirilmemesi yapılacak davranışların istismara yol 
açabileceği durumlardan birisidir. Tarikatların esaslarından olan şeriat ve 
tarikat disiplini, cemaatlerde bulunmamakla birlikte kendilerine ait tahal-
luk12 ve tahakkuk13 kavramlarına da rastlanılmamaktadır. Şeriatın göz ardı 
edilerek dini yaşam çabası kişilerde vicdan rahatlatma dışında kendileri 
için farklı fayda sağlamayacaktır. Bu durumu ise İmam Malik şu şekilde 
ifade etmektedir “Kim, fıkıh öğrenmeden tasavvuf yoluna girerse zındık 
olur…”14 Tarikatlar ki şer-i hükümlere vakıf olamayanlar için bakış açısı bu 
şekildedir. Eylemin muhtelif olması her ne kadar öznel algılanmasına se-
bep olsa da dini içeriden tahrif etmektedir.

Tarikatlar da şeyhin üstadının müsaadesi ile irşada başlaması mürşidin 
icazetini ve şeyhin niteliğini beyan etmektedir. Ancak günümüzde medyanın 
varlığı kaliteden ziyade tanıtım ile güç kazandırmaktadır. İcazet almaksızın 
veya üstadı ile görüşülmeksizin toplumun önde gelenleri adına da oluşturu-
labilmektedir. Bu durum belgelendirilmeden yapılan bir işlem olması kariz-
matik lider tarafından suiistimal kapısı aralamaktadır. Bir zamanlar Hizmet 

11. M. Ali Kirman, Yeni Dini Hareketler Sosyolojisi, s.117.
12. Tahalluk; ibadet ve ahlaka dair olan hususlar hakkındadır, örneğin; ibadet, takva, 
vera, tevbe, zikir, murakabe, sıdk, ihlâs, sabır şükür, rıza, zühd, kanaat vb. kavramlardır.
13. Tahakkuk; kalbi ve vicdana dair olan hususlardır, örneğin; seyr ü sülûk, şeyh-mürşid, 
mür’id ve salik, semâ ve ayin, sohbet, mücâhede ve riyâzat, halvet, uzlet, arif, veli ve 
velayet vb. kavramlardır. Ayrıca, tahalluk ve tahakkuk kavramlarının açıklamalarına bkz. 
Hasan Kamil Yımaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, 2015.
14. Ahmet İbn Zerruk, İslam Tasavvufunun Temel Esasları, çev.Ali Pekcan ve diğerleri, 
Gelenek yay., İstanbul, 2015, s.27.
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Cemaati olarak bilinen ve darbe teşebbüsüne kadar cüret eden Fethullah 
Gülen hareketi, kendilerini Nur Cemaati’nin alt kolu olarak lanse ettirmiş15 
kitapları bir dönem okunmuş ve okutulmuş, istenilen gücün devşirilmesi ile 
ivme kazanan cemaat, gerekli şartların hazırlanmasının ardından takiyyele-
rini terk edip hedefine dönmüşlerdir. İki cemaat liderinin birbirlerini görme-
den alt kolu tanıtımı ile kendisini lanse etmesi ve dini menfaatlerine araç 
edinen bir cemaat örneği olarakta değerlendirilebilir. 

Bir diğer husus da tarikatlardaki çile terbiyesi üzerinden insanların dini 
yaşayanlara karşı olan muhabbetlerini devşirmektir. Çile eğitimi, uygulan-
ması için hazırlık eğitimini de gerekli kılmaktadır. Halvet ve erbain olarak da 
isimlendirilen çile, kırk anlamına gelen “çihilden” düzenlenen bir terim olup, 
dervişin şeyh gözleminde yalnız başına az yemek-içmek ve uyumak sureti ile 
bolca ibadet etmesidir.16 Bu riyazetin bazı cemaatlerde ki izdüşümleri, nefis-
le mücadele adı altında yaptırılmakta ve istediklerini menfaatlerine uygun 
hedeflere karşı karizmatik liderin direktifleri ile yönlendirilmektedir. Riyaze-
tin farklı isim üzerinden insanlar ile nefs mücadelesi adı altında kullanımına 
yukarı da bahsedilen Gülen cemaati üzerinden örnek vermek mümkündür. 
Kendi masraflarını azaltmak için riyazet adına ışık evlerinde ve yurtlarındaki 
öğrencilere az yedirmekte ve bunun Allah için olduğu zannedilmekteydi. As-
lında esnafa karşı öğrencilerin bu şekilde tanıtılması hedeflenilmiştir. Bunun 
yanında kendi istedikleri alanlara kendi adamlarını yerleştirmek için ihtiyaç 
duydukları alanlardan uzman kişiler eşlik ettirilmiş zor geldiği noktada ne-
fisle mücadele ve ülkenin ihtiyaçları desteklenmesi için denilerek zafiyetler 
kullanılarak olay milli ve dini duygular ile desteklenilmiştir. Riyazetin bir par-
çası olan ölüm rabıtası da kendilerini keyif yapmıyor göstermek için tek kişilik 
sedir yatak isimlerine “tabut” ismi vererek indirgenen boyutta reklam yaptık-
ları, İslam adına lanse edilen uygulamalarından birisidir. Bu genel kuramın 
adı ise “kamp” adı altında verilmiştir. Ancak yapılan bu sahtekârlık örneğinin 
uzun sürmemesi riyazetin inceliklerini bilmeyen eğitimsiz farklı alan uzmanı 
kişiler tarafından gerçekleştirilmesi, gösteriş yaparak insanların duygularını 
öğrenciler, esnaflar, memurlar vb. kişi ya da meslek grupları üzerinden kendi 
idealleri doğrultusunda yönlendirmiş olmaları, insanların duyguları ve dinin 
istismarını kanıtlamaktadır. Ayrıca gerçekleştirilmeye çalışılan riyazet sistemi 

15. Hüseyin Arslan, Dinî Gruplar ve Siyaset -2 Fetö/Pyd, Ankara Okulu, Ankara, 2016, s.22.
16. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.115.
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zor olması hasebiyle, yeme-içmenin azaltılmasının aksine lüks oteller, açık 
büfeler ve motivasyonlarını artırıcı, beyinlerini yıkayabilecekleri şekle daha 
sonradan uyarlanılmış esneklikler getirilmiştir. Bu anlatılanlar ise tarikatların 
ağır şartlarının ardından yeni akım olan dini hareketlere geçişi sağlamıştır. 
Yeni dini hareketler ile de dinde esneklik sağlanmıştır.

Bazı cemaatler, kendi menfaatlerine uyduğu takdir de rüşvet ve faiz uy-
gun görülüp, “bizim adamlarımızın geçmesi daha iyi” inancı ile liyakat ve dü-
rüstlüğün göz ardı edilmesine ve adam kayırmaya sebep olabilmektedir. Şer-i 
hükümlerin göz ardı edilmesi ile devam etmektedir. Bazen de minareye göre 
kılıf ayarlanırken toplum kutuplaştırılarak cihat kavramı ile aynı ülke içerisin-
de menfaatlerine uygun olanı, olmayana kırdırmaktadır. Nisâ suresinde “Al-
lah, size, emanetleri mutlaka sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında 
hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder…”17emri göz ardı 
edilip kabilecilik zihniyeti devam ettirilmektedir. Ayrıca günümüz de bazı tari-
katların da sapkınlaştığı şeriatta ki ihmalkârlıkları ile kolaylıkla tespit edilebil-
mektedir. Karizmatik liderin gerekli niceliği elde etmesiyle Mehdi ve Mesihlik 
inancında kendilerine pay çıkartmaları kolay olacaktır. Devlet sistemlerinden 
birini desteklemeleri diğer devlet tarafından destek görmesini kolaylaştıraca-
ğı için gayeleri ekmek veren için çalışmaktır. Himmet kavramı ile de finansal 
ihtiyaçları giderilebilmektedir. Bu örneklere günümüzde rastlayacağımız gibi, 
geçmişte de benzer örneklerine rastlanılmaktadır. Bu kişiler ciddiye alınacak 
derece de toplulukları peşlerinde sürüklemektedirler. Peygamberlik iddia-
sında bulunan Müseyleme’denTv kanalında Mesihlik işaretlerinin kendinde 
toplandığını düşünen Adnan Oktar’a kadar bireylerin ikna ve kandırma ile 
desteklerini almışlardır. Halk arasında ise bu durum şeytanın sağdan yaklaş-
ması olarak nitelendirilmektedir.

Sonuç olarak maslahatları uğruna dini ve farklı alanları menfaatleri doğ-
rultusunda kullanan bazı cemaat örnekleri verilmiştir. Dini istismar eden 
yapılar ele alınırken tarikat ve cemaatlerden de Allah’ın rızası, vatan, millet 
ve toplumun ihtiyaçlarını gözetenler göz ardı edilmemelidir. Din üzerinde ki 
manipüle cemaatlere has olmayıp tamamını ve fazlasını tek bir cemaatin 
dahi yapabiliyor olması hasebiyle cemaat tercih edilmiş olup tarikat ve dini 
hareketlerde de benzer durumlara rastlanılmaktadır. Cemaatler bunları ya-
parken geçmiş tecrübesiyle tarikatlardan, modern tecrübesi ile yeni dini 

17. Nisâ Suresi,4/58.
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hareketlerden beslenmesi açısından homojen yapıya sahiptir. Bu yapı ise 
emellerinin ilk adımlarda belli olmayacağını gösteren durumlardan birisidir. 
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Pakize KÖYTEPE: 

Mustafa Salih Edis’e değerli sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. 
Oturumumuzun birinci kısmı tamamlanmıştır. İkinci kısmı olan müzakere 
kısmına geçiyoruz. İlk iki tebliği müzakere etmek üzere Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi ve 
İlamer mezunu Aygün YILMAZ hocamızı kürsüye davet ediyorum. 



ARŞ. GÖR. AYGÜN YILMAZ

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve 
Sanatları Anabilim Dalı)

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli öğrenci arkadaşlarım, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Müzakereye geçmeden önce kısa bir teşekkür ile konuşma-
ma başlamak istiyorum. Şunu belirtmek isterim ki geçen sene bu vakitlerde 
öğrenci olarak tebliğ sunma heyecanı yaşarken, bu sene araştırma görevlisi 
olarak müzakereci olma heyecanını yaşıyorum. Bunun için de buralara gel-
meme vesile olan tüm hocalarıma teşekkürü borç bilirim. 

Şunları da ifade etmem gerekiyor ki bu tür faaliyetlerin öğrencilere ufuk aç-
masında, vizyon ve misyon belirlemesinde, yol, yöntem, metot öğretmesinde, 
tecrübe kazandırmasında gerçekten katkısı yadsınamaz. Bunun için öğrenci-
lere bu fırsatı sunan başta Prof. Dr. Eyüp BAŞ hocamız olmak üzere, bu orga-
nizasyonda emeği geçen tüm hocalarıma ve öğrenci arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Yedi yıldır geleneksel olarak düzenlenen sempozyumda her konu 
başlığı çok değerliydi, fakat bu sene belirlenen konu başlığı oldukça manidar 
ve çok kıymetli. Çünkü baktığımız zaman tarih ilminin amacı sadece geçmişte 
yaşanan olayları aktarmak değil aynı zamanda bu olayların sosyolojik, psikolo-
jik, politik, ekonomik, siyasî açıdan tahlilini yaparak günümüze ve geleceğe et-
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kisini göstermektir. Geçmişin yaşanmışlığını ve tecrübesini sunan, günümüze 
ve geleceğe ışık tutan tarih ilminin yeri ve katkısı yadsınamaz. Bu nedenle bu 
üst başlıkla beraber aslında şunu da fark etmiş oluyoruz ki maalesef toplumu-
muzda “yaşadığımız an” çok da gündemimizde olan bir durum değil. Aslında 
gündemimizde olması gereken ânı geçmişe takılarak, geçmişte kalmış olaylar 
üzerinde yoğunlaşarak farkında olmadan yaşayıp gidiyoruz. Bu belirlenen ko-
nularla bir bakıma günümüzde yaşanan olayları anlama ve  tahlil etme açısın-
dan, geçmiş ve bugünle bağlantı kurması açısından  oldukça önemli. 

Müzakere kısmına geçecek olursak ben Furkan Öcal ve Kübra Okçu arka-
daşlarımızın tebliğlerini müzakere edeceğim. Öncelikle her iki arkadaşımızın 
da emek vererek hazırlamış olduğu tebliğlerinden ötürü teşekkür ediyorum. 
İlk olarak Sayın Furkan Öcal’ın metnini müzakere edeceğim. Sayın Öcal, “Din 
Anlayışlarındaki Farklılıkların Sonuçlarından Birisi Olarak Sinema: The Sunset 
Limited (Günbatımı) ve Bab ‘Aziz Filmleri Örneği” başlıklı metnini sundu biz-
lere. Karşılaştırmalı olarak farklı iki filmi The Sunset Limited ve Bab’Aziz film-
lerinden bahsedip bu iki film üzerinden din anlayışlarındaki farklılıkların dini 
anlamada nasıl etkili olduğunu bizlere aktarmaya çalışmıştır. Kendisini tebrik 
ediyorum, teknik bakımdan gayet tertipli bir metin hazırlamış. Metnin içeriği-
ne bakacak olursak öncelikle toplumu değiştirmede ve yönlendirme de büyük 
paya sahip olan sinemanın bilinçaltına olan etkisiyle giriş yapan Sayın Öcal, 
problem kısmında Batı ve İran sinemalarında dini algının nasıl verildiğine dair 
bilgilendirmede bulunmuştur. Burada benim dikkatimi çeken husus problemi 
açıklarken başlıkta vermiş olduğu iki filme değinmemiş olması. Sayın Öcal  the 
Sunset Limited ve Bab ‘Aziz filmlerini bir problem olarak nasıl gördüğünü ifade 
etmiş olsaydı giriş kısmını ve problem başlığını daha anlaşılır kılabilirdi. Daha 
sonra sunumun amacını açıklayan Sayın Öcal, Hristiyan ve İslam dinini temsil 
eden iki farklı film çerçevesinde karşılaştırmalı analizlerle ve sebep-sonuç da-
iresi içerisinde sinema ve din anlayışlarında ki kolektif bağı somut maddelerle 
ortaya koyacağını ifade etmiştir. Metinde kullandığı yöntemin ise yapısalcılık 
ve karşılaştırmalı analiz olduğunu söylemiştir. Sayın Öcal’ın buraya kadar or-
taya koymuş olduğu metin giriş mahiyeti ve biraz tekrar niteliği taşımaktadır 
. Okunduğu zaman aynı şeylerin söylendiği hissi uyanabiliyor. Belki bu kısım 
yeniden gözden geçirilerek daha akıcı hale getirilebilir ve tekrar ifadelerinden 
arındırılabilir. Bundan sonra Sayın Öcal, metnin asıl konusu olan filmlerin anali-
zine geçmektedir. Burada şunu söylemem gerekir ki analizlerden çok filmlerin 
içerikleri hakkında bilgiler mevcut. Tabiki metnin anlaşılması için filmlerdeki 
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olay örgülerinden bahsedilmesi gerekiyor, ancak Sayın Öcal filmlerin içeriğini, 
yapacağı analizlerin önüne geçirmiş gibi. İki film arasındaki karşılaştırmayı ak-
tarmada sıkıntı ortaya çıkmış diyebilirim. Filmlerin içeriklerinden detaylıca bah-
setmek yerine, kıyaslama yaparken örnekleme şeklinde olaylardan bahsetse 
daha güzel olabilirdi. Bu nedenle de metin amaç ve yönteminden dışarı çıkmış 
ya da vermek istediğinde yetersiz kalmış gibi duruyor. Bunlar düzeltildiği takdir-
de Sayın Öcal’ın metninin daha da iyi olacağını düşünüyorum.  

Son kısımda Sayın Öcal’ın sunmuş olduğu öneriler İslami sinemanın ge-
liştirilmesi hususunda dikkate değer maddelerdir. Özellikle Teoloji fakülteleri 
bünyesinde din ve medya ilişkilerini inceleyecek, bu alanda çalışmalar yapa-
cak, akademik destek sağlayacak bölümler, anabilim dalları açılması tavsiyesi 
önemli bir nokta. Biz ilahiyatçılar kendi alanımızla alakalı çalışmalara odakla-
nıp,  diğer alanları gözden kaçırabiliyoruz. Günümüz dünyasında ideolojilerin, 
fikirlerin, görüşlerin yayılmasında büyük etkiye sahip sinema, müzik, tiyatro gibi 
her türlü sanatsal aktivitenin yer aldığı görsel ve işitsel medyadan haberdar 
olmalıyız, bilinçli davranmalıyız. Ben Sayın Öcal’a teşekkür ediyorum. Önemli 
bir konuya akademik bir üslup ile dikkat çekerek, buradaki dinleyicilere bir far-
kındalık oluşturdu. Katılımları ve katkıları için sayın Öcal’a teşekkür ediyorum. 

İkinci tebliğimiz Kübra Okçu arkadaşımızın. Sayın Okçu, “Bilinçaltı Mesajların 
Din Algısına Etkisi: Bilgisayar Oyunları ve Çizgi Film Örnekleri” başlıklı tebliğisini 
sundu bizleri. Başlıktan da anlaşıldığı üzere Okçu, tebliğinde bilgisayar oyunları 
ve çizgi film örnekleri üzerinden bilinçaltı mesajlarının din algısına olumsuz et-
kilerinden bahsediyor. Şunu söylemem gerekirki gayet tertipli, düzenli bir tebliğ 
hazırlamış kendisi ve dikkat çekilmesi gerekilen bir mevzuyu ele almış. Ayrıca 
yapmış olduğu sunum ve görsellerle konusunu desteklemesi yerinde olmuş. İlk 
olarak giriş kısmında Sayın Okçu, günümüzde gelişen teknolojiyle beraber görsel 
ve işitsel medya aracılığıyla insan zihnine yerleştirilmeye çalışılan subliminal me-
sajların bilinçaltına olan etkilerinden bahsetti. Özellikle çocukların ve gençlerin 
ilgi alanları olan çizgi film ve bilgisayar oyunlarında doğrudan veya 25. kare tek-
niği kullanılarak verilen dini ve cinsel içerikli bu mesajların genç beyinleri İslam 
karşıtı ideolojiler ve cinsel öğelerle doldurduğunu yeni nesilleri kendi algıları doğ-
rultusunda yönlendirdiklerini ve toplumlar üzerinde kültürel yozlaşmalara neden 
olduğunu ifade etti. Çünkü bilinçaltı nötr bir yapıya sahip, bu nedenle de dışar-
dıdan gelen herhangi bir yönlendirmeyi olumlu ya da olumsuz diye sınıflandırma 
yapmamaktadır. Sayın Okçu’nun da dediği gibi bilinçaltının yönlendirmelere açık 
olan yapısının 19. yüzyıldan itibaren keşfedilmeye başlanmasıyla birlikte, bilinçal-



  553 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

tı mesajlar da belli alanlarda etkin birer araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Birçok alanlarda bilinçaltına etki edecek müzikler, oyunlar, reklamlar aracılığıyla 
istenilen doğrultuda yönlendirmeler söz konusudur. 

Bilinçaltının yapısına, işlevselliğine değinen sayın Okçu, metnin asıl konusu 
olan çocuk ve gençlerin ilgi alanları olan çizgi film ve bilgisayar oyunu örnek-
lerini ele aldı. Bu uygulamalardan özellikle dini ve cinsel içerikli olan örnekle-
ri sundu. Bunları sunarken analizlerine de yer vereceğini söyledi sayın Okçu, 
fakat bazı oyun ve çizgi filmlerde içerik analizlerine yer verirken, bazılarında 
sadece bilgi verip geçmiş. Verdiği bilgileri detaylandırmış olsaydı yapmış olduğu 
analizleri daha anlaşılır kılabilirdi. Belki bu hususa biraz dikkat edebilir. Örneğin 
“Johny Test” çizgi filminin karma inancına yer verdiğini söyleyip geçmiş. Bu çizgi 
filmin, karma inancını nasıl işlediğine, çocuklar üzerinde nasıl bir etki bıraktığı-
na dair daha ayrıntılı bilgiye yer vermesi çizgi filminin ne gibi olumsuzluklara yol 
açtığı daha net anlaşılabilirdi diye düşünüyorum. Örneğin yine “Gumball” isimli 
çizgi filminde kader inancının işlendiği ifade ediliyor, fakat bu kader inancının 
ele alınmasının çocuklar üzerinde sebep olacağı olumsuzlukların neler olabile-
ceğine değinilmiyor. Bu kısımlar biraz yüzeysel geçilmiş sanki. 

Teknik ve içerik bakımından gayet başarılı bir metin. Sayın Okçu’nun sunuş 
biçimini de ayrıca takdir ettiğimi belirtmek isterim. Gerek dipnotlarıyla gerek ko-
nuyu bilimsel bir ifade ile ele alışı güzeldi. Önerileri de gayet yerinde olmuş fakat 
benimde naçizane tebliğ ile alakalı önerim olacak. Peki çocukların ve gençlerin 
zihin dünyasına zarar veren, dini ve kültürel yozlaşmalara sebep olan çizgi film ve 
bilgisayar oyunları hususunda ailelere nasıl bir sorumluluk düşüyor, ne gibi yakla-
şımlarla ailede bu bilinç oluşturulabilir? Çünkü bu mesele ciddi bir problemdir ve 
toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. İslam karşıtı ideolojilerle 
oluşturulan, çocukların ve gençlerin ahlaki yozlaşmasına sebep olan her türlü  
görsel ve işitsel mesajlar karşısında tedbirler alınmalıdır Bu hususlara daha de-
taylı değinirse Sayın Okçu, daha da güzel bir metin ortaya koyar. Benim müzake-
rem bu kadardı. Her iki arkadaşıma şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Beni dinlediğiniz için siz dinleyicilere de teşekkür ederim.

Pakize KÖYTEPE: 

Değerlendirmelerinden dolayı Sayın Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Şimdi 
son iki tebliği müzakere etmesi için Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Merve ÇINAR 
hocamızı kürsüye davet ediyorum. 



ARŞ. GÖR. MERVE ÇINAR

Ankara Üniveritesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Müzakereye geçmeden evvel iki 
gün önce çok kıymetli hocamız İbrahim Sarıçam’ı kaybettik. Allahtan kendi-
sine rahmet diliyorum, geride kalan sevenlerine ve ailesine de baş sağlığı ve 
sabırlar diliyorum. Müzakereme geçmeden önce yine arkadaşlarımın hepsi-
ne teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Benim müzakere kısmında olmasa 
da özel olarak Kübra Okçu’ya sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Ger-
çekten çok bilgilendirici ve güzel bir sunum oldu. İlk önce Muhammed Sinan 
Karabıyık arkadaşımızın müzakeresini yapacağım. “Din Sosyolojisi Bağlamın-
da Dini Hareketler Nation of Islam Örneği” başlıklı tebliğiyle buradaydı kendi-
si. Sosyolojinin bir alt başlığı olarak, bir alt disiplini olarak din sosyolojisinin 
tanımıyla tebliğine başladı. Burada benim metni okurken dikkatimi çeken din 
sosyolojisi üzerinde yoğun olarak durmuş olması önemliydi fakat konunun 
çerçevesini oluştururken bir tebliğde istenen şeylerden birisi bir tartışma ol-
ması, bir problemin olmasıdır. Din sosyolojisine çok fazla yer ayırıp konunun 
önemli yerini oluşturan asıl kısmının Nation of Islam hareketine daha az ve 
sonuç kısmında birkaç değerlendirmeyle yer vermiş olması dikkatimi çekti. 
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Belki bu denge tam tersi bir şekilde sağlanabilirdi. Din sosyolojisinin anlatı-
mından ve tarihsel gelişiminin arkasından yeni dini hareketlerle ilgili bir de-
ğerlendirme ve tanım yaptı kendisi. Yine tarihsel sürecine değindi. Biraz önce 
de söylediğim gibi bunlar tabiî ki gerekli bilgiler çünkü tebliğinizin içeriğini 
başlıkta da belirtiyorsunuz fakat asıl kısma geçiş yaparken bu önceki metin-
leri biraz daha bilgilendirici ve konuyu aydınlatıcı şekilde ve sizi asıl konuya 
hazırlayıcı şekilde sunmanız yeterli olacaktır. Sizin tebliğinizin asıl bölümünü 
oluşturan bu örneğin üzerinde durmak, tanımını ve tahlilini yapmak gerekir-
di. Tanım kısmını çok iyi yaptınız fakat bunu değerlendirme safhasında da 
sadece sonuç kısmında birkaç cümleyle ya da bir iki paragrafla değil de bu 
yeni dinî hareketler içerisinde Nation of Islam hareketinin önemi nedir ya 
da Amerika’da şu anki durumu belirttiniz fakat çıkan çatışmalardan Ame-
rika’daki dini hareketler arasındaki konumu, politikaya nasıl etkisi, zenciler 
arasındaki statüsü bu gibi hususlara daha çok değinmenizi isterdim. Yine 
de çok teşekkürler, çok güzel bir tebliğ olmuş ellerinize sağlık. Bir de bu baş-
lıkla içerik arasındaki uyumun durumu açısından biraz önce de belirttiğim 
gibi tanımdan ziyade bir tahlil ya da analiz olması gerekir eğer bu örneklik 
sağlanıyorsa neden bu konuyu seçtiniz yani sizin din sosyolojisi üzerinden 
bu hareketi değerlendirmenizin amacı neydi? Bunlar üzerinde durulabilirse 
gerçekten çok güzel bir tebliğ olacak. Katılımınız için de teşekkür ederim.

İkinci tebliğ Mustafa Salih Edis arkadaşımızın. 21. Yy Türkiye’sinde Ce-
maatlerin Manipüle Ettiği İslâmî Terimlerin Tasavvufî Analizi isimli tebliğiydi. 
Benim açıkçası başlığa baktıktan sonra içerik ile bağlantılı olarak kafama ilk 
takılan şey tasavvufî analizi kısmı oldu. Başlığı okuduktan sonra şu şekilde 
düşünürsek 21. Yy Türkiye’sinde cemaatlerin manipüle ettiği İslâmî terimler 
aslında sizin tebliğinizin içeriğini yeterli ölçüde tanımlayan bir başlık oluyor 
kanaatimce. Tasavvufi analizden neyi kastettiğinizi açıkçası ben çok fazla 
anlamadım ki tebliğinizde çok fazla yer almadı yanılmıyorsam ya da ben çok 
fazla derinlemesine anlayamadım. Çünkü tasavvufi analiz dediğimizde neyi 
kastettiğiniz net değil. Tasavvufta bu terimlerin ne anlama geldiğini mi ve 
sonradan ne hale geldiği mi yoksa karşılaştırılmalı bir bakış açısı mı olduğu 
net değil. Bu konu hakkında başlıkta sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İçerikte 
istismara uğramış terimlerden bahsettiniz. Bu istismara uğramış terimleri se-
çerken hangi ölçü kullanılmış, hangi terimler hangi cemaatler tarafından is-
tismar edilmiş veya gerçekten kendi manasıyla algılanabilmiş mi bunlar üze-
rinde biraz daha durulabilir başka terimler de varsa onlar da eklenebilirdi. Bir 
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de özellikle içerikte başlıklandırma konusunda şu dikkatimi çekti. Mesela bir 
başlıkta bazı cemaatlerin istismar ettiği durumlar diye bir başlık kullanmışsı-
nız. Fakat bu ister tez olsun ister makale, ister tebliğ olsun akademik çalışma-
lardaki net ifadeler her zaman tehlikeli ve açıkçası çok fazla da istenmeyen 
terimlerdir. Biraz daha açık, net kullanılması gerekir. Bazı cemaatler derken 
siz hangi cemaatleri kastettiniz? Ya da istismar edilen durumların ne olduğu 
çok net bir şekilde ortaya konulsa da başlığa da böyle bir açıklayıcı unsurun 
eklenmiş olması bekleniyordu gerçekten. Son olarak en çok kafama takılan 
gassalın önündeki ölü tabiri oldu. Buna tarikatta şer’i hükümlere ters düş-
meyecek şekilde uygulandığında bir sorun teşkil etmediğine ama cemaatler-
de bunun istismar edildiğini söylediniz. Bir müridin mürşidi önünde gassalın 
önündeki ölü şeklinde olması şer’i hükümler dâhilinde nasıl olur bunu merak 
ediyorum. Bunların haricinde genel olarak benim anladığım çok sorunsuz bir 
tasavvuf, tarikat ve çok sorunlu bir cemaat çerçevesi çizildi. Bu kurduğum 
cümleden tasavvufun tamamını sorunlu olarak gördüğüm veya cemaatlerin 
hiçbirinin sorunsuz olmadığını düşündüğüm anlaşılmasın. Fakat cemaatlerin 
olumlu-olumsuz yanlarından bahsedilirken tek ölçüt olarak tasavvufun alın-
ması yerine daha çok İslam olarak çerçeve çizilmesi belki doğru olabilir. Sizin 
bu şekilde yaklaşımınızın da tasavvufî analiz başlığından kaynaklandığınızı 
düşünmekteyim. Son olarak şunu söyleyebilirim tebliğiniz gerçekten çok gü-
zeldi. Sadece okurken somut örneklere ihtiyaç duydum birkaç örnek sundu-
nuz fakat bu terimler hangi cemaatler tarafından kullanıldı diye düşündüm. 
Çünkü tasavvufta tarikatlarda cemaatlerde çok fazla ve hepsinin belirlediği 
yol, izlediği yol çok farklı. Örneklerde bunların hangisi hangileriyle karşılaş-
tırıldı belirtilmemişti genel olarak. Eğer bir karşılaştırılma yapılıyorsa içerik 
olarak da bunların unsurları belirlense iyi olurdu. Benim söyleyeceklerim bu 
kadar. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
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Özet

Ruhnâme, Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın 
1997-2001 yılları arasında yazdığı bir kitabın adıdır. Türkmenbaşı, Türkmen 
toplumuna bu eserle dinî, ahlâkî, tarihî ve millî yeni bir şuur kazandırmayı hedef-
lediği nakledilmektedir. Eser, Türkmenistan’da “Mukaddes Ruhnâme” olarak 
bilinmektedir. Türkmenler Sovyet döneminde kaybettikleri kimliklerini onunla 
yeniden kazanmışlardır denilebilir. Ruhnâme’de ahlâkî değerler öne çıkarılarak 
Türkmen’in değerler dünyası tasvir edilir, Türkmen’in maddî ve manevî değer-
leri üzerinde durulur. İşte bu sebeple de Ruhnâme’nin bugünün oluşmasında 
çok önemli rolü olan ve geleceği de şekillendirecek bir etkisinin olduğu açıktır. 

Biz tebliğimizde bu kitabın Türkmenlerin din anlayışına etkisini ele ala-
cak,  ehliyet sınavı sorularına varana kadar bu kitaba bakan Türkmen halkı-
nı dini bakımdan ne denli etkilediği üzerinde yoğunlaşacağız. 
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Anahtar kelimeler: Saparmurat Türkmenbaşı,  Ruhnâme, Türkmenistan.

RUHNAMA’S INFLUENCE TO TURKMENISTAN’S RELIGIUS LIFE 

Abstract:

Ruhnama, written by the President of Turkmenistan Saparmyrat Turk-
menbaşy between the years of 1997-2001, is considered to be a significant 
book among the Turkoman people. The aim of the book is to provide the 
Turkoman society with a religious, ethical, historical, and national consci-
ousness. It is known as the “Secred Ruhnama” in Turkmenistan. As a result 
of the influence of Ruhnama, the Turkomans have regained their identity, 
which they almost lost during the Soviet period. The book describes both 
the material and spiritual values of the Turkomans by giving special emp-
hasis to their world of values. Therefore, Ruhnama is obviously an effect 
which has a crucial role in the formation of the present, and which will 
shape the future.

Key words: Saparmurat Turkmenbashi, Ruhnama, Turkmanistan.

A-Giriş

Ruhnâme,1 Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın 
Türkmen Devleti bağımsızlığa kavuştuktan sonra yazdığı önemli bir kitaptır. 
Ruhnâme’nin Türkmen milleti için önemi ancak Türkmenistan’da anlaşıla-
bilir.2 İki cilt halinde kaleme alınan Ruhnâme’de Türkmenlerin tarihi, devleti 
ve milleti ile ilgili önemli bilgiler ve Türkmen halkına bundan sonraki hayat-
larında düstur edinecekleri bazı nasihatler bulunmaktadır. Bu eser, Türk-
men kimliği üzerinde yarattığı etki nedeniyle sosyolojik açıdan incelenmesi 
gereken önemli bir kaynaktır. Türkmenlerin, Rusya’nın yıllarca uyguladığı 
genel politikaları sebebiyle milli kültürlerine olan yabancılığı, milli kimlik 
kavramı üzerinde yoğunlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü Türkmenle-
rin tarihi hafızalarının bastırılması ve Rusya’nın Sovyetleştirme gibi asimi-
lasyon politikaları, milli kimlik probleminin derinleşmesine sebep olmuştur. 
Bütün bunlar dikkatle incelendiğinde “Ruhnâme”nin Türkmen kimliğini ve 
ulus devletini yeniden inşa etmek üzere hazırlanmış sosyolojik bir kaynak 

1. Ruhnâme, yazımı 2001 yılında tamamlanmış, oldukça yeni bir kitaptır. Aynı yıl Türkçe 
baskısı da yapılmıştır. Hakkında bu konuda gazete ve dergilerde yazılmış küçük makale-
ler dışında henüz çok ciddi bir çalışmalar yapılmış değildir.
2. Enver Uysal, “Ruhnâme ve Ahlaki Boyutu”, UÜİFD, 2003, c. 12, s. 2.
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olduğu anlaşılmaktadır. Bir ülkenin tarihi açısından bakıldığında çok yakın 
bir geçmişte kaleme alınmış olan bu eser, Türkmenlerin hem iç dünyasını 
hem de dış dünyasını etkilemiştir ve etkilemeye de devam etmektedir. 

Bu tebliğ metninde Ruhnâme’den hareketle, Türkmenlerin dini anlayışı 
belirlenmeye çalışılmış, Ruhnâme’nin Türkmen toplumunun önüne koydu-
ğu ideal anlamda dinî, ahlâkî ve toplumsal değerler üzerinde durulmuş, 
ancak konunun pratiğe yansıması üzerinde durulmamıştır. Araştırmamızın 
yöntemi, “Alan araştırması” ile “Literatür İncelemesi”ne dayalıdır. 

Tebliğimize geçmeden önce, Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmu-
rat Türkmenbaşı ve Türkmenistan hakkında kısa bilgiler vermenin de hem 
önemli, hem de tebliğimizin bütünlüğü açısından gerekli olduğunu düşünü-
yoruz. Bu açıdan sözlerimizin başında bu konulara yer vermek istiyorum. 

B- Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı:

Saparmurat Niyazov 1940 yılında bir işçi ailesinin çocuğu olarak dün-
yaya geldi. Babası II. Dünya Savaşı’nda, ailesinin diğer fertleri ise 1948 
yılında meydana gelen Aşkabat depreminde hayatını kaybetti. Önce yetim-
hanede, sonra uzak aile fertlerinin evinde büyüdü. Leningrad Teknik Üniver-
sitesi’nden enerji mühendisi olarak mezun olarak Aşkabat yakınlarındaki 
Bezmein enerji tesislerinde çalışmaya başladı. 1985 yılında Türkmenistan 
Milletvekilleri Konseyi Başkanlığı’na 13 Ocak 1990 tarihinde de Cumhuri-
yetin yüksek yargı organı olan Yüksek Sovyet başkanlığına atandı. 27 Ekim 
1990 günü yapılan seçimlerde Türkmenistan’ın ilk Cumhurbaşkanlığına 
seçildi. 21 Haziran 1992 yılında yeni bir anayasanın kabulü için yapılan 
yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların %99.9unu alarak tekrar Cum-
hurbaşkanı oldu. 21 Aralık 2006 tarihinde de hayatını kaybetti.3

C- Bağımsızlık Öncesi Türkmenistan’da Dini Durum

Bağımsızlık öncesi Türkmenistan’da Sovyetlerin İslam politikasının şim-
dilerde olduğundan çok farklı olduğu bilinmektedir. Bu konuda öncelikle 
ifade edilmesi gereken husus, Orta Asya Türk devletlerinde iskân faaliyet-
leri sırasında İslamiyetin kısıtlanmış olmasıdır. Çünkü kısıtlayan kimselerin 
anlayışına göre “İslamiyet gericiliğin simgesidir, insanları ilerlemekten alı-

3. http://www.biyografi.net.
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koyan uyuşturucu bir afyondur.”4 Teoride laik olan Sovyet rejimi, inanç öz-
gürlüğü konusundaki kanun ve kararlarında, dinin devletten ve eğitimden 
ayrılmasını esas aldığını ifade ederken, uygulamada farklı bir pratik ortaya 
koymuştur.5 Bu dönemde Türkmenistan’da takip edilen iskân ve koloni si-
yasetleri halk tarafından her zaman büyük bir tehlike olarak görülmüştür.6

Bu çalışmalar içerisinde dini idarelerin kurulmasına engeller çıkarılma-
sı,  cami yapımının Rus Valilerin iznine bağlanması, imamların Rus yetkililer 
tarafından tayin edilmesi bu uygulamalardan sadece birkaçıdır. 

Dini idare, devlet makamlarının denetimi altına alınmış, tabi bu uygula-
malar Müslüman halkın büyük tepkisiyle karşılaşmış ve Sovyet hükümeti 
bilinçli bir yumuşama politikası ile bu dönemi kendisi açısından tehlikesiz 
bir şekilde atlatmayı başarmıştır.7

Bu uygulamaların bir meyvesi olarak 1911’de Türkmenistan’da 481 
cami ibadete açık iken, 1978’de sadece 5 caminin açık olması bunu en 
güzel şekilde gözler önüne sermektedir.8 

D- Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan’da Dini Yapı

Türkmenistan 27 Ekim 1991 tarihinde yapılan halk oylamasıyla ba-
ğımsızlığını ilan etmiş, laik niteliğe sahip bir devlet olmuştur. Türkmen’ler 
1991’de bağımsızlığını kazandıktan sonra dinlerini yaşama özgürlüklerine 
de kavuşmuşlardır. Türkmen toplumu Saparmurat Niyazov’un9 liderliğinde 
dağılmış olan köklerin birleştirilmesiyle tarihte sahip olduğu yeri almaya ça-
lışmaktadır. Bağımsız Türkmenistan, Sovyetler Birliği zamanında bazı değer-
lerinin bozulmaya yüz tutmuş olması sebebi ile her şeyin yeniden ihya edil-
mesi gerektiği kanaatinden hareketle bir kültür politikası oluşturulmuş,10 

4. Durmuş Tatlılıloğlu, “Türkmenistan’da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Dini Hayat”, CUÜİFD, 
S. 3, (Sivas 1999), ss. 6.
5. Adem Sağır, “Kimlik İnşası Bağlamında Sosyolojik Bir Derinlik: Türkmen Kimliği ve 
Ruhnâme”, Akademik Bakış Dergisi, S. 17, (Kırgızistan 2009), s. 7.
6. Seyfettin Erşahin, “Sovyet Türkistan’ında İslam ve Dindarlık”, İslami Araştırmalar, 
XI/1-2, (1998), ss. 127-137.
7. Durmuş Tatlılıloğlu, “Türkmenistan’da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Dini Hayat”, CUÜİFD, 
S. 3, (Sivas 1999), ss. 205-210.
8. Durmuş Tatlılıloğlu, Türkmenistan’da Dini ve Tarihi Ziyaret Yerleri, Sivas 2012, ss. 54-58.
9. Saparmurat Atayeviç Türkmenbaşı, 1991-2006 yılları arasında 15 yıl boyunca Türk-
menistan Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştır.
10. Vejdi Bilgin, “Türkmenistan’ın Dini Hayatında Geleneksel Kültürün Hâkimiyeti”, 
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Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov (Türkmenbaşı), Ruhnâme adlı kitabın-
da yeni bir maneviyat anlayışı empoze etmeye girişmiştir.11

Hayatiyetini Sovyet dönemi boyunca devam ettirebilen ve sosyal ilişkile-
rin düzenlenmesinde önemli işleve sahip olan geleneksel değerlerin Sovyet 
Birliği sonrasında ortaya çıkan millî dirilişte önemli bir kurucu rol oynağı söy-
lenebilir. Dinle yoğrulmuş geleneksel değerler, Sovyetlerin çözülüş sürecinde, 
‘hâkim millet’ olan Ruslar karşısında kendilerini ikinci sınıf vatandaş hisse-
den Türkmenistan Müslümanları için millî özgüveni besleyen ana kaynaktır. 
Bu süreçte millî kimliğin kültürel ve ahlakî kaynağı olarak İslâm yeniden keş-
fedilmiş, aynı zamanda sosyalizmin geçerliliğini yitirmesi karşısında oluşan 
ideolojik boşluk hızla İslâm’ı yanına alan milliyetçilik ile doldurulmuştur.12

Sovyetlerin egemenliğinden çıkan ulusların temel sorunu, milli kültürle-
rine olan inancının “milli kimlik” kavramıyla sentezlenerek ön plana çıkar-
tılması ihtiyacıdır. İşte Ruhnâme, Türkmen toplumunda bu ihtiyacın gide-
rilmesine yönelik hazırlanmıştır. Türkmenistan, devlet politikası olarak bir 
taraftan uluslararası siyasi ve ekonomik entegrasyonu geliştirmeye çalışır-
ken diğer taraftan da “ata yadigârı”13 olarak bilinen tarihi ve milli değerleri-
ni yeniden canlandırmaya ve bugüne taşımaya çalışmaktadır.14 

Türkmenistan’da dini yapının bugünkü durumunu ele alırken bazı hususları 
göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu bağlamda bağımsızlık sonrasın-
da İslâm’a doğru; dinî,  siyasî oluşumlar dâhil, ciddi bir yöneliş yaşanmıştır.15 
Bağımsızlıktan sonra gözle görülür bir değişme ve dine yönelme görülmekle 
beraber hala eski yönetimin etkileri de gözlenmektedir. Türkmenistan’da ba-
ğımsızlıktan sonra kadrolardaki değişiklik ve halk düzeyinde İslamî bir ilginin 
ortaya çıkmasının sebebi, özlerinde olan dine bağlığın bir sonucu olarak görü-
lebilir. Kısmen daha serbest bir ortama kavuşan halk, elinden geldiğince İslamî 
hayatın canlanması yolunda çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların en göze 
çarpanları cami ve mescitlerin yapımı ve açılan Kur’an-ı Kerim kurslarıdır.16 

SDÜİFD, ss. 552-555.
11. Erşahin, “Türkistan’da Din Devlet İlişkilerinde Yeni Arayışlar Resmî Dinî/İslâmî Ku-
rumsallaşma (Diyanet)”,  İslam Araştırmaları Dergisi, S. 1, c. I, (2008), s. 47.
12. Erşahin, “Türkistan’da Din Devlet İlişkilerinde Yeni Arayışlar”, s. 46.
13. Baba tarafından dedeye “ata”, anne tarafından dedeye “baba” denilmektedir.
14. Sağır, “Kimlik İnşası Bağlamında Sosyolojik Bir Derinlik: Türkmen Kimliği ve Ruhnâme”, s. 12.
15. Erşahin, “Türkistan’da Din Devlet İlişkilerinde Yeni Arayışlar”, s. 47.
16. Tatlılıloğlu, Türkmenistan’da Dini ve Tarihi Ziyaret Yerleri, Sivas 2012, ss. 54-57.
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Türkmen toplumu açısından konunun alt yapısına dair bilgiler verdikten 
sonra şimdi de izninizle tebliğimizin konusu olan Ruhnâme adlı kitap hak-
kında bilgiler vermek istiyorum. 

E- Ruhnâme

75 yıllık Sovyet hâkimiyeti ile yaşanan sosyalist rejim, aynı bloğa bağlı 
diğer milletleri olduğu gibi Türkmen milletini de hem maddî hem de manevî 
açıdan etkilemiştir. Ruhnâme, Türkmen milletini hem maddî hem de ma-
nevî açıdan yeniden motive edecek, Türkmenbaşı’nın ifadesiyle; “Türkmen 
milletindeki manevî üreticilik kabiliyetlerini uyandıracak ve onları görülme-
miş yüksek seviyede çalışkan hale getirecek bir kitaptır…”17

Ruhnâme, farklı birtakım siyasî, sosyal ve kültürel sebeplerle kimliğini, 
tarihini, dinini, ahlâkî ve kültürel değerlerini unutmaya mahkûm edilmiş bir 
topluma yeniden bir kimlik ve tarih bilinci kazandırmayı, kültürel değerleri 
yeniden canlandırıp hayata taşımayı hedeflemiştir. Ruhnâme’nin misyonu-
nu yine Ruhnâme’ye dayanarak açıklamak en doğru yöntem olur zannede-
rim. İşte Ruhnâme yazarının dilinden Ruhnâme; 

“Komutan eli silahlı, şair eli kalemli, tabip ise eli ilaçlı olur. Devlet Başka-
nı, tarihî şahsiyet ise kendi talimatını yazıp, onunla öne çıkar. Benim ana ta-
limatım Ruhnâme’dir. Bir dünya görüşü sistematiği olarak Ruhnâme, benim 
ileri sürdüğüm bütün hedeflerimin, hayatın bütün yönleriyle ilgili, medenî 
içerikli programlarımın esasıdır.”18 

“Ruhnâme, Türkmen’in kendisi hakkındaki kitabıdır.”19

“Ruhnâme, Kur’an’dan sonra Türkmen’in başucu kitabıdır.”20

Türkmenbaşı amacını ifade ederken ise; “Sovyet egemenliği döneminde 
manevi dünyası boşaltılmış, ecdadıyla ilişkisi kesilerek aslı unutturulan Türk-
menler, artık şahsiyetini milli değerleriyle süslemelidir. Ferdin gönlündeki te-
mel duygu; milli gurur duygusu, ferdin bilincindeki temel düşünce; dünyayı 
Türkmence görme düşüncesi, ferdin ahlakındaki temel değer; Türkmen ah-
lakı, ferdin haysiyeti; milli haysiyet, ferdin manevi inançları arasındaki esas 

17. Saparmurat Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 76.
18. Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 20.
19. Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 25.
20. Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 243.
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inanç; Türkmen Halkı’nın inançları olması gerekir. Kısacası, ferdin ruh por-
tresini milli 6 değerler şekillendirmelidir.”21 İfadesini kullanmakta ve Ruhnâ-
me’nin tam da bu amaca hizmet ettiğine vurgu yapmakta ve eklemektedir; 

“Ateist bir devlette yaşamamıza rağmen Türkmen halkı dininden, mescidin-
den, medresesinden uzaklaştırılsa da Allah’tan uzaklaşmamıştır. Bağımsızlığı-
nı kaybedip başkalarının egemenliği altında yaşasa da toprağını, ata vatanını 
sevmekten uzak kalmamıştır. Hürriyetini kaybetse de iradesini yitirmemiştir.”22 

Bu bağlamdan hareketle Ruhnâme’de kullanılan Türkmen kimliği, Müs-
lüman Türkmen imajıyla tanımlanır. İslam dini, Türkmenlerin bütün sosyal 
hayat şartlarına ve değerlerine sinmiştir. İslâmiyet, aynı zamanda, Sovyet 
sonrasındaki manevi boşluğun doldurulmasında güvenilir tek milli kaynak-
tır.23 İslam dininin kültür üzerindeki belirleyiciliği çekildiği zaman Türkmen 
kimliği anlamını ve değerini kaybeder. Ruhnâme’de, din ile ilgili bahislerde 
İslam dininin ve inançlarının Türkmen kimliğinin oluşmasında oynadığı rol 
ortaya koyulmaktadır.24 “İslam dini, Türkmen milletinin ruhuna sinmiştir”.25 
“Türkmen halkı İslam dinine bütün kalbiyle yüreğiyle inanmış, onu geçmiş-
ten gelen inançlarıyla, örf ve adetleriyle birlikte ruhuna sindirmiştir”. 26 Bi-
lindiği üzere insan ruh ve beden bütünlüğünden ibaret bir varlıktır. Ama 
Ruhnâme’de insanın ruhî yönü üzerinde daha fazla durulur. Çünkü Ruhnâ-
me’ye göre, “tabiatı, toplumu, şahsiyeti harekete geçiren güç ruhtur. Millet 
ruhtan ve onun maddîleşmiş hali olan medeniyetten başlar. Herhangi bir 
toplumu-halkı millete dönüştürmek için, ilk olarak ruhî bütünlük sağlanma-
lıdır. Ruh hayatın ‘bismillâh’ıdır, yani başlangıcıdır.” Türkmenbaşı’nın, bu 
önemli eserine Ruhnâme27 adını vermesi de, “ruh” kavramını öne çıkarma-

21. Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 202-203.
22. Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 395. 
23. Seyfettin Erşahin, “Türkistan’da İslamiyet Çalışmalarında Bakış Açısı Sorunu”;  Orta 
Asya’da İslam: Temsilden Fobiye, Ed. M. Savaş Kafkasyalı; Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay. 
; I. Cilt; Ankara-Türkistan; 2012; 437-454, s. 443.
24. Sağır, “Kimlik İnşası Bağlamında Sosyolojik Bir Derinlik: Türkmen Kimliği ve Ruhnâ-
me”, s. 7.
25. Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 107.
26. Saparmurat  Türkmenbaşı, Ruhnâme-Türkmen’in Manevi Zenginliği-II. Cilt Ruhnâme, 
2004. s. 380.
27. Türkmenbaşı’nın eserine ad verdiği ruh (529) kelimesi, inanç (52) la ilgili kelimelerin 
başını çekmektedir. Bir devlet adamı olarak Türkmenbaşı’nın milletin önemli değerlerin-
den dine ciddî bir önem verdiği görülmektedir. İnançlı ve ahlaklı bir toplum yapısı ortaya 
koymaya çalıştığı gözlenmiştir. Bkz: Fatih Kirişçioğlu, “Ruhnâme’nin Kelime Kadrosu”.
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sı ve ona yüklediği toplumsal, kültürel ve ahlâkî içerik ve misyon nedeniy-
ledir. Bu içeriği ve misyonu göz önüne alındığında “Ruhnâme”deki “ruh”u 
kısaca; “bir toplumun manevi dinamikleri, bir toplumu ‘millet’ yapan bütün 
değerleri” olarak tanımlamak mümkün görünmektedir. “Ruhnâme” ise bu 
ruhu ele alan, onu gerçekleştirmeyi amaçlayan kitabın adıdır.28

Ruhnâme, sistematik bir ahlâk kitabı olmamakla beraber, insanı daha 
iyi insan, Türkmen’i daha iyi Türkmen yapma çabasında, Türkmen’e gurur 
duyacağı bir kimlik ve hayat tarzı kazandırma hedefindedir. Bunun için de 
bilgiden çok, duygusal boyutu ağır basmakta, okuyucu belli bir duygu at-
mosferine sokulduktan sonra sık sık öğüt ve tavsiyelere de yer verilmekte-
dir. Beş bölümden oluşan Ruhnâme’deki bölüm başlıkları şunlardır: 

a) Türkmen
b) Türkmen’in Yolu
c) Türkmen Milleti
d) Türkmen’in Devleti 
e) Türkmen’in Manevî Dünyası

 İkinci ciltte ise Türkmenlerin manevi dünyası ve kültürel mirası üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Ruhnâme’de Türkmenlerin günümüze kadar kurduğu bütün 
devletler hakkında geniş bilgi verilen ve bu konuda kaynak kitap eserde geç-
mişten günümüze kadar olan süreçte dünyanın dört bir yanında kurulmuş olan 
Türkmen devletlerinin adları ve kuruluşları hakkında geniş bilgi yer almaktadır.

Adem Sağır’ın ifade ettiğine göre;  “Ruhnâme, tarihi seyirden elde edini-
len tecrübelerin, millete ve milli kimliğe mal edilmesi, tarihten bugüne taşı-
nan kültürel değerlerin Türkmen toplumuna emanet edildiği bir kaynaktır. 
Türkmen milletinin dününü bugününe bağlayan, bugününü de yarına bağ-
layacak olan Ruhnâme, Türkmenlerin millî kültür ve tarihini milli bir kimliğin 
temel değeri yaparak, gelecek kuşaklar için bir kaynaktır.”29

Ruhnâme’de insanın yaratılışına, yaratılış gayesine ve ona lütfedilen ni-
metlere ısrarla vurgu yapılır. İnsan, tabiatı ve kendisini daha iyi tanıyıp daha 
iyi insan olmaya davet edilir. İnsan kendi âlemini tanıyıp yaşadığı sürece 
insandır. Nitekim o biraz düşündüğünde, Allah’ın, kendisine olan sevgisini 

28. Uysal, “Ruhnâme ve Ahlaki Boyutu” , s. 121.
29. Sağır, “Kimlik İnşası Bağlamında Sosyolojik Bir Derinlik: Türkmen Kimliği ve Ruhnâ-
me”, s. 9.
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her adımda hisseder. Birbirinden farklı renk, koku ve güzellikteki nimetler, 
Allah’ın insana sevgisinin göstergesidir. Allah bu dünyayı, içindeki bütün 
nimetleriyle, insan için yaratmıştır. Varlık, Allah’ın sevgisinin tecellisidir. İn-
san, kendisinin de Allah’ın sevgisinin eseri olduğunu düşünmeli ve bu engin 
sevgiye layık olmaya çalışmalıdır. Türkmen toplumu, Türkmenbaşı’na göre 
bu değerleri yeniden oluşturabildiği, “değerler yaratan bir halk” olduğu için 
yüce bir toplumdur. Türkmen’in ruhunda, kanında, bağrında da beş bin yıl-
da oluşan mayanın bulunduğu ifade edilir.30

Türkmenbaşı der ki, “Biz insanî ve dinî değerleri hafife almıyoruz, onları 
hayatımızdan koparıp atmıyoruz. İnsanî ve dinî değerler millîliğimizi ne de-
recede pekiştiriyor ise, bizim için o derece değerlidir.31

Türkmen’in ahlâkının ve ahlâkî değerlerinin kaynağının ise Kur’an olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla Kur’an, dinin kaynağı ve ahlâkî değerler için be-
lirleyici konumdadır32. Ruhnâme’de de Kur’an layık olduğu yere konmuştur:

Türkmenbaşı’nın ifadesiyle; “Türkmenlerin Ruhnâme’si dinî kitap değil-
dir. Kur’an-ı Kerim -Yüce Tanrı’nın kitabı- bütün Müslümanların arasında 
Türkmenlerin de baş kitabı, insanlar için hayatlarını düzene koyacak başu-
cu kitabıdır. Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim mukaddestir, o hiçbir kitapla 

Ruhnâme’yi değerlendirirken, yoktan bir millet “icat etme” gibi bir amacının 
olmadığı görülür. Ruhname33 bu kimliğin şekillenmesinde itici güç olmuştur.

F- SONUÇ

“Ruhnâme” üzerine yapmış olduğumuz bu inceleme sonucunda gördük 
ki, Ruhnâme’de bütün değerleri yok olma noktasına gelmiş Türkmen mille-
tinin maddî ve manevî değerlerini yeniden diriltmeyi ve onları hayata aktar-
mayı amaçlamış, özellikle ahlâkî değerler üzerine ısrarla durulmuştur. Ruh-
nâme’nin yazılış amacı İslam dini hakkında bilgi vermek olmasa da, kendi 
benliklerini ve kültürlerini tekrar hatırlatmak için yazılmış olduğunu düşü-

30. Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 67.
31. Türkmenbaşı, Ruhnâme, Aşkabat, 2001, s. 203.
32. Enver Uysal, “Ruhnâme ve Ahlaki Boyutu”, UÜİFD, 2003, c. 12, s. 12.
33. Ruhnâme’de, Türkler herhangi bir savaş sonucunda değil, kendi arzularıyla, gönüllü
olarak Müslüman oldukları için “Türkmen” isminin “Türk” ve “İman” kavramlarının bir-
leşimiyle olduğu kabul edilir: “Türk: asıl, İman: nur demektir. Buna göre Türk İman yani
Türkmen: ‘Aslı nurdan’ anlamına gelir.” Ruhnâme, s.10 ve 79.
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nüyoruz. Bu özelliğiyle Ruhnâme, Türkmen toplumuna, kökü geçmişte olan, 
ama geleceğini de sağlam kurarak yarınına güvenle bakan yeni bir ruh verme 
çabasındadır. Türkmenbaşı, toplumuna bir yandan unutulmuş tarihi ve ah-
laki değerlerini tekrar kazandırmaya çalışırken, öte yandan da Türkmenlerin 
kültürünü hatırlatmaya çalışmıştır. Ruhnâme’yi bir dini kitap olsun diye yaz-
madığını bunun bir ahlak kitabı olduğunu vurgulayan Saparmurat, halkına 
bıraktığı bu eserle unuttukları manevi kültür ve dini yaşatmayı amaçlamıştır. 

Türkmenistan’da yaşayan insanları anlayabilmek ve onlarla ilgili dü-
şüncelerimizi doğru bir çerçeveye oturtabilmek için önce orada yaşayan in-
sanların toplumsal yapısını anlamak, burada yaşanan hayatı tarihi gelişim 
içinde bilmek ve insan davranışlarını bu çerçevede ve bakış açısı içerisinde 
değerlendirmek gerekmektedir. Bu ülkenin sosyal şartları ve bölge insanı-
nın psikolojisini bilmek, toplumsal yapısını ve özelliklerini tespit etmek bize 
daha sağlıklı bilgiler verecektir diye düşünüyoruz. 

Ruhnâme’nin Türkmenistan’ın dini hayatına etkisini ele aldığımız çalış-
mamızda son söz sadedinde; günümüzde Türkmenistan’da din eğitiminde 
kısmî bir canlanma başlamışsa -ki böyle bir ön kabul söz konusudur- bunda 
Ruhnâme’nin yadsınamayacak bir etkisinin/katkısının olduğu söylenebilir.
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“TOPLUMSAL FARLILIKLARIN DİNİ AYRIŞMAYA ETKİSİ: IĞDIR 
ÖRNEĞİ”

AYDANUR MERT

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet

Bu çalışmada Iğdır’daki kültürel ve toplumsal çeşitliliğin arka planında 
yatan Caferi ve Sünni realiteleri ele alınacaktır. Caferi ve Sünni’lerin kendile-
rine ait camileri, ezanları, bayramları bulunmaktadır.Örnek olarak: Caferiler 
muharrem ayını yas ayı ilan edip bu ayda siyah giyinir düğün, sünnet gibi kut-
lamalar yapmaz ve aşure dağıtırken; Sünniler ise muharrem ayında günlük 
hayatlarına devam edip sadece aşure dağıtımında bulunurlar. Günümüzde 
Sünnilerin kürt; Caferilerin ise azeri olarak yaşamakta oldukları ığdırın köyleri 
Azeri ve kürt diye ayrılmaktadır. Bu çalışmada Caferi ve Sünni kesim üzerin-
den toplumsal farklılıkların dini ayrışmaya ve topluma etkileri ele alınacaktır.

Giriş

Resulullah (sav) hayatta iken vahyin kontrolünde onun hukuki  problem-
leri hallediş metodu tek mezhep olarak gerçekleşmiş; doğrudan doğruya 
veya Resulullahın emir ve müsaadesi ile hüküm ve fetva vermiş, içtihat et-
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miş olan sahabe fakihlerinin içtihat ve fetvaları, istişare kurulundaki görüş 
ve kanaatları Resulullahın tasvibine iktıran  etmişse geçerlilik kazanmış, 
aksi taktirde keenlemyekun olmuştur.1

Hz peygamber (sav) in vefatını takiben karşılaşılan bir takım siyasi, iti-
kadı, içtimaı ve benzeri hadiseler hakkında muhtelif şahısların kendi görüş-
lerini ortaya koymaya başlamaları ve bu faaliyetleri zamanla ’’ zümrüleşme 
‘’ şeklinde neticelenmesi fırka dediğimiz İslamiyet’in ‘’siyasi ve itikadi’’ Dü-
şünce ve ekollerin nüvesini teşkil etmiştir. Geniş anlamda fırka, belli bir 
şahıs o şahsa uyan, daha doğrusu görüşleri etrafında birleşen topluluğun, 
İslam’ın ana esasları olan kuran ve sünneti anlayış şekillerini yansıtır.2

Kuran ve sünnetin farklı açılardan yorumlanması farklı yorum ve fırkala-
rın doğmasına yol açmıştır. Bu durumdan dolayı fırkalar din, ibadet, yaşayış 
açısı  bakımından birbirlerinden farklı durumlar gösterir Bu duruma örnek 
olarak Caferi ve Sünni realiteleri ele alınacaktır.

Caferilerin  bir kısmı muhtelif tarihlerde Kuzey ve Güney Azerbaycan’dan 
göçlerle gelen Azeri Caferiler bugün Türkiye’nin Kars, Iğdır illerinin değişik yer-
leşim merkezleriyle pek sınırlı olarak Ağrı’nın Taşlıçay ve birkaç köyünde ya-
şamakta olup, 1960’lardan sonra bir kısmı batıya yapılan iç göçlerle büyük 
şehirlerin değişik muhitlerinde hayatlarının sürdürmektedir. Toplam nüfusları 
en çok bir milyon olduğu tahmin edilen adı geçen topluluğun Kars merkez il-
çede iki; Iğdır merkez ilçede on dolayında, anakarada iki, İstanbul’da yirmi beş 
dolayında tamamen Caferi fıkhına göre ibadet edilen camisi olup ,köylerdeki 
cami  ve mescitlerle birlikte bu sayı daha artan bir yeküne ulaşan bir fırkadır.3 

Ehl-i sünnet ve’l-cemaat, resululllah (sav) ashabı ve sonraki neslin (tabiun) 
dini uygulamalarına uyan ve müslüman yöneticiye (halife, emir-i iman ) itaat 
eden çoğunluğun dini anlama, açıklama, yorumlama ve yaşama biçemidir.4

Günümüzde dünya üzerindeki %83’lük bir oran ile en büyük mensubu-
nun bulunduğu mezhepler grubudur.

1. Yusuf Kılıç, İslam Fıkıh Mezheplerinin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler, İstanbul: Emre
matbaası, 1997, s.287.
2. Bkz. Ethem Ruhi Fığlalı, İslam Mezhepleri Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problem-
ler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları,1985.
3.Ayrıntılı bilgi için bkz.İlyas Üzüm, İnanç Esasları Bakımından Türkiyede Caferilik (basıl-
mamış doktora tezi), İstanbul, 1993,s.83 vd.,s.351.
4.. Editörler: Onat hasan, kutlu sönmez, İslam mezhepleri tarihi kitabı.
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Toplumsal farklılığa götüren ve bunun sonucu dini ayrışmada rol oynayan, 
Iğdır’daki Caferi ve Sünni kesimin; yaşayış şekillerinin alt başlıklar şeklindedir.

Iğdır’da yaşayan Caferi ve Sünni kesimi

A)ibadet durumu: 

A-1) Ramazan Ayı boyunca okunan ezan farkının sebebi:

Birçok farklı etnik grubun yaşadığı Iğdır da ramazan ayı iftar vaktinde iki kez 
ezan okunur.Diyanet işleri başkanlığının belirlediği saate akşam ezanı okunuyor.

Akşam ezanı ile birlikte Sünni vatandaşlar iftarını açarken, Caferi vatan-
daşlar ise beklemektedirler.

Caferi kesim Sünni kesimde 7 dk. sonra iftar açmaktadırlar.

Çünkü Caferi inancına göre akşam ezanının okunması için havanın ta-
mamen kararması beklenilir.

Havada bulunan kızıllık ehl-i sünnet için vaktin girdiği habercisi isede; Ca-
feriler için bu kızıllığın akşam ezanını vaktinin girmesine engel teşkil eden 
bir durumdur. Caferilerin iftar edebilmesi için kızıllığın kaybolması gerekiyor.

B-1) Caferi ve Sünnilerin namaz kılma şekli

Caferiler namaz kıldıkları zaman Efendimiz’in (sav) ve ashabının namaz 
kılarken yere, yani kum ve toprak üzerine secde ettiklerini, halı, kilim gibi 
şeylerin secde olamayacağını söylemişlerdir.

Bundan dolayı Caferiler namazda secdenin ancak toprak yada taş cin-
sinden bir şey üzerine yapıla bilir görüşünü benimsemişlerdir. Genellikle 
kerbelada getirdikleri  Mühür (taş) üzerine secde ederler. 

Caferiler bu durumu şu şekilde delindirirler:

Hişam b. Hakem diyor ki: iman sadık(as)’a üzerinde secde edilmesi gere-
ken şeylerin ne olduğunu sorunca, Hazret şöyle buyurdu “ secde sadece yer ve 
(yiyecek ve giyecek dışında) yerden bitenler üzerine caizdir.’’ Dedim ki : ‘’canım 
sana feda, bunun sebebi nedir?’’  Hazret şöyle buyurdu: ‘’ secde Allah karşı-
sında huzu etmek (küçülmek) demektir. Bu yüzden giyecek ve yenilecek şeyler 
üzerine secde doğru değildir. Dünya düşkünü insanlar, yedikleri ve giydikleri 
şeylerin kuludurlar. Hâlbuki insan secde anında, Allah’a ibadet etmektedir. O 
halde secde halinde aldanmış dünya düşkünlerinin ilahi olan şeylerinin üzerine 
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alnını koyması doğru değildir, yerin üzerinde secde etmek daha uygundur.Zira 
Allah’a karşı tevazu ve huzu içinde olmaya çok daha uygundur.5 Hz peygamber  
(sav) şöyle buyuruyor: yeryüzü bana secde yeri ve temizleyici kılınmıştır.6 Başka 
hadisinde iman Cafer sadık (a.s)  şöyle buyurmuştur: ‘’sadece yere ve yerden 
biten, ama yenilip giyilmeyen şeye secde etmek caizdir.’’7

Caferiler bu delilleri göstererek Sünnilerde farklı olarak kerbelada ge-
tirdikleri Mühür taşı üzerine secde ederler. Sünniler ise böyle bir mühür 
kullanmazlar, secde edilecek yerin temiz ve secde edilebilecek sertlikte ol-
masını yeterli görürler.

B-2)Iğdır’da yaşayan Caferi ve Sünnilerin ibadet mekânları:

Türkiye’deki Caferi toplumu, dini açıdan azınlık olmalarının da getirdiği 
psikoloji ile Şiilik’in Sünnilik’ten ayrıldığını konuları zaman zaman günde-
me getirip sorgulamaktadır. Sorgulamaların daha çok tek yönlü olarak yani 
Caferi alimlerle görüşerek gerçekleştirmeye çalışıyorlar.8 Bir de bu duruma 
örnek Caferiler; Sünnilerden  farklı olarak Sünnilerin kıldığı beş vakit nama-
zı üç vakte indirerek cem ederler. Bu uygulamayı öğle ile ikindi namazını bir, 
akşam ile yatsı namazını birleştirerek kılarlar.

Caferiler bu uygulamalarını ‘’ günün iki tarafında ve gecenin ilk yarı-
sında namaz kılın”9 göründüğü gibi bu ayette öğlen ile ikindi ve akşam la 
yatsı namazlarının vakitlerinin birlikte açıklanmıştır. Çünkü günün ilk tarafı 
sabah namazı vakti, ikinci tarafı ise öğleyle ikindinin vaktidir.Gecenin ilk 
yarısıda akşam ile ytsının vaktidir. O halde bu ayette Ehl-i  Beyt’ten  nakledi-
len görüşün doğruluğu ortaya çıkmaktadır ’’diyerek Caferi kesim bu görüşü 
benimsemiştir.(Röportaj)

Ayrıca İbn-i Abbas’tan naklen şöyle diyor:’’ Resulullah (s), bir korku ve 
sefer durumu söz konusu olmaksızın öğle ile ikindi ve akşam ile yatsıyı bir-
likte kıldı’’10 hadisinide delil olarak kabul ediyorlar.

5. Bihar’ul-Envar, c.85,s.147,ilel’üş-şerayi’den naklen
6. Salih-i Buhari: Kitab’us salat s.91
7. Vesail’uş şia, c.3,s.591,Kitabus-salat, Ebvab-u  Ma Yüscedü  Aleyh
8. İlyas Üzüm, geleneksel inançlar Bağlamında türkiyede gayr-ı sünni kesimlerin inanç 
problemleri Bizim büro  yayınları Erzurum 2001
9. Hud 114
10.  Ahmet b Hanbel, el müsned adlı kitabın 1828 numaralı hadisinde ibni Abbas’tan 
nakledilmiştir.
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Sünniler Caferilerden farklı olarak Hud süresinin 114. ayetinin tefsiri; 
ayette geçern‘’zülef: zülfenin çoğuludur ve Arapçada çoğul en az üç sayıdan 
oluştuğu için bu ayetteki ifadeden anlaşılan sonuç, ikisi gündüzün tarafla-
rında, üçüde gecenin eteklerinde olmak üzere tam beş vakit namaz em-
redilmiş olduğu açıkça bellidir ‘’11 anlayışına sahipler ve Caferiler de farklı 
olarak bu ayetin tefsirini bu şekilde benimseyerek namazları üç vakit delil-
de beş vakit şeklinde kılarlar.

Ayrıca; ibn Abbas (r.a) anlatıyor: Resulullah (sav) buyurdular ki: Cibril (Ceb-
rail) bana kabenin yanında   iki gün imamlık yaptı. Bunlardan birincide öğleyi, 
gölge ayakkabı bağı kadarken kıldırdı (yani, güneşin gökyüzünde çıktığı en 
yüksek noktadan batıya doğru meyletmeye başladığı anda) Sonra, ikindiyi 
her şey gölgesi kadarken kıldırdı. Sonra akşamı güneş battığı ve oruçlunun 
orucunu açtırdığı zaman kıldırdı. Sonra yatsıyı, ufuktaki aydınlık (şafak) kay-
bolunca kıldırdı sonra sabahı şafak sökünce ve oruçluya yemek haram olun-
ca kıldırdı. İkinci gün yine geldi ve bana imam oldu. Bu defa öğleyi, önceki 
günkü ikindinin iki misli olunca kıldırdı. Sonra akşamı öncehi vaktinde kıldırdı 
sonra yatsıyı gecenin üçte biri gidince kıldırdı. Sonra sabah yeryüzü ağarınca 
kıldırdı.Sonra  Cibril (as) bana yönetip: ‘’Ey Muhammed!’’ dedi; bunlar sen-
den önceki peygamberlerin vaktidir. (yani, kadı Ebu Bekir el-  Arabi’nin açıkla-
masına göre, namaz vakitleriyle ilgili benzeri bir genişlik, bütün peygamberle-
re tanınmıştır. Namaz vaktinde bu iki vakit arasında kalan zamandır! Dedi12

Bu hadisten de hareketle Sünniler namazlarını beş vakit olarak kılarlar.

Caferi ve Sünni kesimin ibadet konusunda birbirinden farklı olan bu uy-
gulamaları Iğdır’da Caferi ve Sünnilere ait farklı ibadet mekânlarını camile-
rinin mescitlerinin oluşmasını ve her kesimin kendisine ait bir din görevlisi-
nin olduğu durumu beraberinde getirmiştir.

2-A)Iğdır da yaşayan Caferi ve Sünnilere ait camiiler 

Caferilerin ve Sünnilerin hayat tarzlarının farklı olması münasebetiyle 
birbirlerinden farklı olarak gösterdikleri ibadetleride kaynaklık ederek Iğ-
dır’daki Caferi ve Sünni kesimin kendi vatandaşlarına ait camileri bulun-
maktadır. Türkiye’de 70’i İstanbul’da olmak üzere Caferilere ait 300 civa-

11. Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır, Kuran-ı kerim tefsiri; Hud 114. Ayet tefsiri
12. Tirmizi salat, 1; Buhari, Mevakitu’s- Salat, 1
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rında cami yâda mescit var.1314 Bunun yanında Iğdır’da Caferi ve Sünnilerin 
ibadet mekânlarının ayrı olduğu bilinmekle birlikte Caferi kesimine ait cami 
sayısı 150 civarı olduğu biliniyor. Bunun yanında ibadet farklılığından dolayı 
Iğdır’daki Sünni kesime ait camilerde bulunmaktadır. Caferi ve Sünnilerin 
ibadet mekânlarının daha farklı olması iki kesimin kaynaşmasına engel 
teşkil edip, Iğdır’da farklı toplulukların oluşmasının sonucunu doğuruyor. 
Böylelikle din anlayışında görülen farklılıkların toplumsal ayrışmaya dolaylı 
etkileri görünmektedir. Toplumda oluşan farklı kesimlerde dolayı, dini ayrış-
ma sorunları oluşuyor ve birlik, bütünlük önemini yitirmiş oluyor.

Iğdır daki Caferi ve Sünnilerin muharrem ayına karşı tutumları 

Birçok konuda olduğu gibi muharrem ayına karşı Caferi ve Sünnilerin tu-
tumları birbirinden farklılık gösteriyor şöyle ki; Caferilerin inancına göre: mu-
harrem ayı boyunca yas tutulur Caferi kesim bu evre boyunca eğlence, düğün, 
sünnet gibi sevinç verici bir etkinlikte bulunmazlar ve bu dönem Caferiler için 
hüzünle geçirilir şöyle ki; Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği başkanı Veli Beder, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz Hüseyin’in bir çok topluma örnek ol-
duğunu ifade ederek,” kerbelada şehit edilişi öncesinde yaptıkları, ezilmiş, 
hor görülmüş Müslüman ve Hristiyan birçok topluma örnek olmuştur’’ dedi.

Ayrıca ‘’Hz Hüseyin, İslamın ayakta durması ve yapılan zulümlere dur 
denilmesi için 72 yaveriyle şehit edilmiştir.  Muharrem  ayı islamın kanayan 
yarasıdır.Muharrem ayı bizler için yas ayıdır. Peygamber efendimizin toru-
nu imam Hüseyin kerbelada Yezit ve ordusu tarafından susuz bırakıldıktan 
sonra peygamber torununa yapılmayacak işkenceler sonucu şehit edilmiş-
tir. Bu nedenle bu ayı biz Müslümanlar hüzün, matem ayı olarak kabul ede-
riz 2 ay boyunca evlenme, sünnet ve düğün gibi işler yapılmaz. Süs ve nefse 
hitap eden davranışlardan uzak durulur. Cennet gençlerin efendisi olan Hz 
Hüseyin ve şehit düşen Ehlibeyt sevdalıları için evlerde mersiyeler okutulur. 
İmam Hüseyin için yas tutulur.’’  Ayrıca Beder, siyah kıyafetler giyen deste 
grupların akşam vakitlerinde Caferilerin ibadet ettiği 150’ ye yakın camide 
toplanarak, Hz Hüseyin’e yakılan ağıtlar eşliğinde ‘’sine vurma’’ gibi yas 
törenleri yaptıklarını, yas törenlerinin 2 ay boyunca devam edeceğini kay-
detti.15

13.Ensonhaber.com, 15 Ocak 2014,saat: 17: 23
14. Al-monitor/www.al-monitor.com – 16 Mart 2014.
15. Muhabir Emrah Kocabey, Yayıncı: Emine Konuk- Iğdır.
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Caferi taraftarların bu tutumları ve Sünni kesimin ise bu durumu benimse-
yişlerinden dolayı Caferi ve Sünniler farklı yerlerde ibadet eder, genellikle birbir-
lerinden iki kesim pek haz etmez, ayrıca Azeri olarak bilinen Iğdır da yaşayan 
Caferiler ile Kürt olarak bilinen Iğdır da yaşayan Sünniler arası bu kadar çok 
uyuşmayan noktanın yanı sıra bu iki kesim muharrem ayında birbirlerine saygı 
göstermeye çalışırlar. Sünniler ve Caferilerin muharrem ayındaki tutumları ne 
kadar birbirine benzemese de; her iki kesimde bu ayda aşure yapıp dağıtırlar

Iğdır da yaşayan Caferi ve Sünnilerin yerleşim yerleri:

Iğdır şehir merkezinde karma bir yerleşim görülmesine rağmen Iğdır’ın 
çevre köylerinde bu durum pek görülmez. Iğdır’ın köylerinde özellikle ya Ca-
feri kesim ya da Sünni kesimden bir tanesi o köyde daha baskındır. Baskın 
olan kesim hangi kesim ise o köy genellikle o kesime ait olarak bilinir, köy-
ler ya Caferi yani Azeri, yada Sünni yani Kürt köyleri olarak bilinir. Genellikle 
bu durum Iğdır’ın yerlileri tarafından bilinir.

‘’Caferi kitle içerisinde bu anlamda mezhep değiştiren ve bunu ilan 
eden kimse yok gibiydi.’’

Esasen sosyal hayatının bir parçasını teşkil eden mezhebi kimlik toplum-
da genel olarak sürmekle birlikte burada işaret edilmek istenen husus belli 
kesimlerde belli konulardaki problemlerin gündeme pek getirilmeksizin sessiz 
bir şekilde devam ettiği hususudur. Sonuç itibariyle Türkiyedeki Caferi toplumu 
Caferiliğin hakim İslamdan ayrıldığı temel inanç konularında daha problemli, 
daha sorunlu, kabulde daha tereddütlü olduğu görülmektedir.16 Bu ayrım Iğ-
dır’daki Caferi topluluk üzerinde  etkisini göstermektedir. Ayrıca Iğdır’daki Cafe-
ri ve Sünni kesimin bu kadar farklılık teşkil etmesinin sebepleri arasında: 

1- Kuran-ı kerim bazı ayetleriyle Hz peygamberin bir kısım hadislerinin 
anlam ve yorumları üzerindeki tartışma ve görüş ayrılıkları.

2- Kimi hadislerin Hz Peygambere nispeti, yani bazı hadislerin gerçek-
ten Hz peygamber tarafında söylenmiş olup olmaması başka bir değişle 
hadislerin sahih veya mevzu(uydurma) olup olmaması konusundaki tartış-
malar ve bunların sonuçları.

3- Müslümanlarla başka din mensuplarıyla arasındaki tartışmalarda, 

16. İlyas Üzüm, Geleneksel İnançlar Bağlamında Türkiyede Gayr-ı Sünni Kesimlerin 
İnanç Problemleri, Bizim Büro Yayınları s. 308, 310.
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yani islamın diğer din ve inançlara karşı savunulmasında benimsenen kela-
mi ( teolojik ve felsefi ) metotlar ile yorumlar 

4- Yeni olaylar, hayatın yeni icap ve şartları karşısında bilgilerin görüş
ve içtihatları.

5- İslam devletinde başkanlık ( o devrin değimiyle hilafet ) konusu ile
ilgili siyasi ve idari düşünceler ve Kanaatlar.17 Gösterilebilir ‘’ zaman zaman 
mezhep çatışmaları yüzünden islamın emrettiği birlik bozulmuş, dirlik ve 
düzenlik yerine kargaşa ve anarşi gelmiştir.’’

Bu durumları yaşamamak adına bütün Müslümanların kardeş olduğu 
unutulmamalı, mezheplerimizde farklı yorum ve içtihatlar bulunsa dahi aynı 
kıbleye yöneldiğimiz ve aynı tanrıya dua da bulunduğumuz unutulmamalı-
dır ayrıca  bir toplumda herkesin aynı görüşte ve bütün Müslümanların tek 
mezhebe bağlı olması şart değildir. Üstelik buna imkân yoktur.18Onun için; 
Bugün ki Iğdır’daki Caferi ve Sünni kesimi aynı çatı altında birleştirmeye 
çalışmak doğacak kargaşaların ötesine gidilemeyecektir. Her mezhepte 
oldu gibi Iğdır’daki Sünni ve Caferiler arasında da benzerlik ve farklılıklar 
bulunmaktadır. Unutulmamalıki Iğdır’daki farklı görünen kesimler aynı 
milletin evlatlarıdır. Kuran-ı kerim de buyurduğu gibi, ‘’müminler ancak 
kardeştirler.’’19 Caferiler ve Sünniler kardeştir. Her ikiside Müslümandır.
Aradaki farkın güzel bir nedeni vardır – Allah peygamberini (sav) o kadar 
çok sevdi ki, onun sünnetini sonsuza denk muhafaza etmek istedi.20

SONUÇ

Dünyada milyarlarca insan yaşamaktadır. Bu kişilerin yaşadıkları coğ-
rafya, kültürler,sosyal hayat etkileri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu 
farklılıklar ise insanların inançları üzerinde etkiye sahip olmakla beraber 
ucu açık bazı konularda farklı anlamlar, farklı inançlar doğurmuştur

Iğdır’daki Caferi ve Sünni kesim aynı tanrı ve peygamberi kabul etmekle 
birlikte tabi oldukları mezhep anlayışları birbirinden farklılık göstermekte-
dir. Mezhep mensuplarının mezhepler arasındaki farklara takılmamaları 

17. Abdulkadir Şener, makaleler  tebliğler ve diğer yazılar, izmir İlahiyat fakültesi, Vakıf
Yayınları İslamda Mezhepler ve Hukuk Ekolleri;s.181,182 AÜİFD. 1983. C:XXVI s. 371,  406
18. İslam’da itikadi ve Ameli Mezhepler, Diyanet Aylık dergi, Ekim 1995, s.58, s.4-7
19. Hucurat 10
20.Muhammet Hamidullah, Sorunlar  Sorular ve Cevaplar, , S,40.
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gerekir.Aksi taktirde bu durum bir kargaşadan öteye gitmez.

Genel paradigmaya baktığımızda Resulullah döneminde ayrılıklar görül-
mesi pek mümkün değilken günümüzde ise her yorum nesilden nesile aktarı-
lırken yeni bir anlayışı beraberinde getirmiştir.Bu farklı anlayışların doğruluğu 
konusunda hüküm verecek olan şüphesiz  Allah’tır. Bu yüzden farklı mezhep 
anlayışlarına karşı her daim saygı çerçevesi içinde hareket edilmelidir.
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“HADİSLERİN İTİBARSIZLAŞMASININ DİN ANLAYIŞINDAKİ 
FARKLILAŞMAYA ETKİSİ:  MEALCİLER ÖRNEĞİ”

ABİT YAMAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Lisans 2.sınıf, İlamer Arap Dili ve 
Belağat Araştırma Grubu öğrencisi)

Özet

Hadisin otorite meselesi ilk dönemden beri tartışılmıştır. Kur’an bize yeter 
anlayışı üzerinden hadislere yaklaşım ilk dönemde uydurma hadislerden dolayı 
mesafeli durulurken,  günümüzde daha çok Kur’an’ın anlaşılmasına engel teş-
kil eden bir akım halini almıştır. Kur’an’ın anlaşılmasına engel teşkil edeceği 
anlayışı genel olarak Kur’anniyun ekolünün ortaya attığı bir söylemdir.

Türkiye’de ise bu söylemi daha çok radikal mealciler benimsemişlerdir. 
Hazırladığımız bu tebliğde genel olarak radikal mealcilerin hadislere bakışları 
olacaktır. Çünkü Türkiye’de iki grup mealci vardır. İlk grup Hadislere şüphe 
ile yaklaşırlar ve her konuda Kur’an’ı ön plana çıkarıp az da olsa eserlerinde 
hadislere yer verirler. Diğer grup ise hadisleri tamamen reddenlerdir.

Konunun genişliği, sayfa ve süre kısıtlılığı sebebiyle bu tebliği 3 başlık 
altında yazmayı uygun gördük. Bu tebliğde daha çok, radikal mealci dedi-
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ğimiz hadisleri tamamen reddeden gruplar üzerinde durmaya çalışacağız. 
Bu tebliğimizde mealcileri kast ederken, “Kur’an İslamcılığı” “Kur’an bize 
yeter” söylemlerini kullanmayı uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Hadis, Mealciler. 

Giriş

Tebliğimizi 3 başlık altında şunları incelemeyi hedefliyoruz. 

Kur’an İslamcılığının Hz Peygamber’den günümüze kadar olan tarihçe-
si, tarihsel arka planı. Bu bölümde Kur’an İslamcılığın tarihçesi hakkında 
bilgi vermeye çalıştık.

Kur’an İslamcılığının hadislere bakışları. Bu bölümde mealcilerin neden 
hadislere karşı mesafeli durdukları ya da reddettikleri, ana sebepler, öneri-
leri üzerinde durmaya çalıştık.

Mealcilerin fıkıh anlayışı. Bu başlığı tercih etmemizin sebebi, İslam hu-
kukunda ikinci şerî delil olan sünneti ret edip, salt Kur’an’dan hareketle 
ibadetler, cezalar, evlilik, boşanma vb konulara nasıl yaklaştıkları, nasıl bir 
yol izledikleri, sünnetten farklı olarak neler öne sürdükleri üzerinde durduk

Bu tebliğde üzerinde durduğumuz bir diğer yöntem radikal mealciler ile 
sünneti ve hadisleri savunan gruplar arasında bir karşılaştırma şeklinde 
ele aldık. Her iki grubun hadisler hakkında görüşleri, gerekçeleri, delilleri 
ve ilkelerini yazmaya çalıştık. Bu şekilde yapmamızın sebebi, bu tebliğin tek 
taraflı olarak ele almaktan kaçınıp her iki grubun düşüncelerini objektif bir 
şekilde sunmaktır.

Radikal mealci gruptan en çok Edip Yüksel’in eserlerinden yararlanma-
ya çalıştık. Geniş bir konu olduğu için kısıtlama açısından bu şekilde ele 
almayı uygun gördük. Edip Yüksel’in düşüncesinden hareketle radikal me-
alcilerin düşüncelerini yansıtmaya çalıştık.

Mealcilik konusunda ise en çok Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün eserlerin-
den yararlanamaya çalıştık. 

KUR’AN İSLAMCILIĞININ TARİHÇESİ

Kur’ancılık veya mealcilik akımların çıkış sebebi, ilk dönemde ortaya 
çıkan hadis merkezli tartışmalarının günümüze kadar getirdiği bir takım so-
nuçlar olduğu görülmektedir.
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“Kur’an bize yeter” “Kur’an İslamcılığı” söylemlerinin tarihsel olarak ele 
alındığında, ilk dönemde ortaya çıkan bir takım, sosyal ve siyasal olayların 
sebep olduğu ve bu olayların akabinde ortaya çıktığı görülmektedir. Hz Pey-
gamber ve dört halife dönemimde hadislerin yazılmasının yasak olması, 
daha sonraki dönemlerde, hadis ilminin tenkide tâbi tutulmasına neden ol-
muştur. Kur’an bize yeter söyleminin ilk dönemde var olduğunu göstermek 
açısından bazı hadisler delil olarak gösterilmiştir. Örnek olarak Erike hadisi 
verilir. Erike( koltuk) hadisi olarak meşhur olan bu hadis, o dönemde bu 
söylemin olduğu göstermek açısından önem teşkil etmektedir.

Bana Kur’an verildi, bir de beraberinizde onun gibisi (sünnet) verildi. 
Yakında karnı, tok kotlu-ğuna kurulmuş birisi size” size Kur’an yeter, O’nda 
neyi helal buluyorsanız, onu kabul edininiz. O’nda neyi haram bulursanız, 
onu da haram biliniz” diyecek. Biliniz ki Allah Resulü’nün haram kıldığı da 
Allah’ın haram kıldığı gibidir.1 Bu konu hakkında önem teşkil edecek bir 
diğer hadis de İmran bin Husayn’in “Bana Kur’an yeter” sözü hakkında ver-
diği cevaptır. Günümüzde mealci ve geleneği savunan kişilerin, aralarında 
ki tartışmalarına çok benzemektedir. Ma’mer bin Raşid (153) ‘in El Camii 
adlı eserinde gecen rivayette; İmran bin Husayn ilim müzakeresiyle meşgul 
olduğu sırada adamın biri çıkıp” Sadece Kur’an’da bulunan konular hakkın-
da konuşun” dedi. Bunun üzerine İmran’da şöyle dedi: Doğrusu sen ahmak 
bir adamsın, sen öğle namazının dört rekât, ikindi namazının dört rekât 
olduğunu ve bu namazlarda kıratın cehri yapılmayacağı bilgisini Kur’an’da 
rastladın mı? Aynı şekilde akşam namazının üç rekât olduğu ve bu namazın 
iki rekâtında açıktan bir rekâtın da sessiz kıratın gerekli olduğunu bilgisine, 
Kur’an’da rastladın mı? Hasılı bütün bu hususların tafsilatını sünnet orta-
ya koymuştur.2Bu iki hadisi senedini veya metnini tenkide tabii tutulduğu 
zaman zayıf olarak kabul edilse bile o dönemde bu söylemin var olduğunu 
gösterir. Aynı şekilde o dönemde bu söylemin karşısında olanlar daha çok 
Kur’an’ın mücmel olan konular içerdiği ve bu konuların anlaşılması için Hz 
Peygamber’in sünneti ve hadisleri aracılığıyla öğrenileceğini savundular. 

Hadislerin tedvini Ömer bin Abdülaziz (ö101) döneminde geçilmiştir. O 
dönemde hadis uydurmanın çoğalması, hadis âlimlerinin vefatlarından dola-
yı hadislerin kaybolma endişesi, hadislerin yazıya geçilmesi gerektiğine karar 

1. Ebu Davud, Sünne, No: 6 4604-4605  cilt.V,  s. 10-12.
2. Ma’mer bin Raşid, El-Camii,  Cilt No: XI. 20473, s. 255.
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verilmiştir. İlk dönemde hadislere mesafeli yaklaşmalar, beraberinde hadis 
savunuculuğunu da ortaya çıkartmıştır. Hicri ikinci asırda yaşayan İmam Şafii  
(ö204)  El-Umm adlı eserinde bu konu hakkında belli bir bölüm ayırmıştır.

Müslümanların 19.yy. Batılı devletler karşısında aldığı yenilgiler sonu-
cu Kur’an İslamcılığı söylemi tekrardan gündeme gelmiştir. 1852’de Hint-
Pakistan’ın alt kısmının İngiliz hâkimiyetine, 1789’da Mısır’ın Fransızlar, 
1882’de İngilizler tarafından işgal edilmesi sonucu bazı entelektüel Müs-
lümanları Kur’ancılık fikrine itmiştir. Batılı devletler karşısında alınan bu 
yenilgilerin sonucunu bazı entelektüel Müslümanlar faturayı geleneğe, 
sünnete kesmişlerdir.

Hindistan’da Seyyid Ahmed Han’ın öncülük ettiği Kur’ancılık ekolü 
daha sonra Mısır ve Tür-kiye’de kendini göstermeye başlamış. Hindistan 
ve Mısır’da Kur’ancılar, Türkiye’de Mealciler diye adlandırılan bu grupla-
rın, Müslümanların bu denli geri kalmasının temel sebebini, tarih boyunca 
Kur’an’ın yanlış anlaşıldığını, bundan önceki âlimlerin ortaya koydukları 
metodlar, Kur’anın tek başına anlaşılmayacağı gibi sözler olmasındandır.

Türkiye’de mealci grubun en radikal ismi olan Edip yüksel bu konu hak-
kında yazdığı bir eserde Kur’an’ın anlaşılmasının önündeki en büyük enge-
lin, Kur’an’ı Kur’an dışındaki kaynaklardan öğrenileceği sözü olmasındır. 
Yıllar önce İlahiyat fakültesinde, bazı öğretim görevlilerin katıldığı bir açık 
oturuma dinleyici olarak katılmıştım. Oturumun konusu ”Kur’an’ın anlaşıl-
ması” üzerineydi. Oturuma katılan fıkıh hocası: “Fıkıh bilinmedikçe Kur’an 
anlaşılmaz” dedi. İslam tarihi hocası” İslam tarihi hocası da aynı şekilde 
Kur’an’ın anlaşılması için İslam tarihinin bilinmesi gerektiğini, Hadis hocası 
ve tasavvuf hocası da, Kur’an’ın anlaşılması için hadis ve tasavvuf bilinme-
si gerektiğini savundular.  Fıkıh, hadis, tasavvuf ve İslam tarihinin anlamak 
ve doğruyu yanlıştan, ayırmak için Kur’an’ın her şeyden önce Kur’an’ın bi-
linmesi gerektiğini söylemek yerine, tam tersi bir yolla Kur’an’ın önünü yüz-
lerce ciltlik külliyatının ve çelişki dolu uydurmalarını koyuyor.3

Türkiye’de mealcilik akımı 1960-1970 yılları arasında kendini göstermeye 
başlamış. Kur’an meallerin artması, sol hareketinin yaptıkları faaliyetler ve sı-
nıfsal yapı, sosyal adalet, eşitlik gibi sloganlar4, Müslüman aydınların gündemi-

3. Edip Yüksel, Türkçe Kur’an Çevirilindeki Hatalar, s. 8. 
4. Mustafa Öztürk, Çağdaş Bir Dini Söylem Olarak Kur’ancılık, s. 203. 
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ne taşınmış. 1960-1970 yılları arasında sol hareketinin söylemleri karşısında” 
Kur’an bu konu hakkında ne diyor” düşüncesi üzerinden hareket etmeleri ve o 
dönemde Seyyid Kutub’un Fi’Zilal tefsirinin Türkçeye çevrilmesi genç aydınların 
düşüncesine uygun bir dayanak elde etmiştir. Türkiye’de mealcilik akımın en 
önemli temsilcisi olan Mehmet Akif Ersoy ile başlayan bu akım daha sonra 
“Kalem” dergisi etrafında,  yazılan yazlar sonucu yayılmaya başladı.

MEALCİLERİN HADİSLERE YAKLAŞIMLARI

Mealcilik kendine has bir lehçesiyle Türkçede temayüz etmiş bir dini 
söylem tarzıdır.5 Her me-al okuyan grup mealcidir söylemi, yanlış bir söylem 
tarzıdır. Kur’an mealleri Osmanlı’nın son dön-emlerinde başlamıştır. Meal-
cilik ise 1960-1970 yılları arasında başlamıştır. Mealcilik Kur’an’ı ana met-
ninde anlamak ve okuma üzerine yapılan bir faaliyettir. Bu ekol kendisiyle 
beraber hadis ve sünnete karşı mesafeli bir yaklaşıma sebep olmuştur. 

Türkiye’de mealcilerin hadislere bakışı Hindistan’da olduğu gibi tama-
men reddeden ve mesafeli yaklaşanlar olarak iki gruba ayrılır. Raşid Ha-
life’den etkilenen Edip Yüksel gibi mealciler hadisi tamamen reddetmek-
tedirler. Kur’an’ı sadece Kur’an ile anlamamız gerektiğini, bunun dışında 
başka kaynağa gerek olmadığını savunurlar. Gerekçesi ise hadislerin tama-
men uydurulmuş bir şekilde bize intikal ettiğini bu yüzden hadislere güven-
mememiz gerektiğini ifade ederler.

Tıpkı Yahudiler gibi Müslümanlarda Muhammed Peygamber’in ölü-
münden sonra uydurdukları binlerce yalanı, Peygamber’e yakıştırdılar. Çok 
ilginçtir ki bu uydurma dini kuralları, tıpkı Yahudiler gibi hadis ve sünnet 
olarak adlandırdılar6. Diğer grup ise hadisleri tamamen reddetmeyip, ge-
nel olarak mesafeli yaklaşmışlardır. Hadislerin daha çok Kur’an’a arz edil-
mesi gerektiğini, Kur’an’a aykırı olan hadislerin ayıklanması gerektiğini 
savunmuşlar. Bundan dolayı İslam hukukunda zinanın cezası olan recim, 
Kur’an’da olmadığı için terk edilmesi gerektiğini savunmuşlar. Bu yüzden 
her iki grupta hadislere şüpheli yaklaşmışlardır.

Mealci grubunu hadislere mesafeli yaklaşmaları veya tamamen reddet-
melerinin sebebi, geçmişten günümüze kadar devam eden hadis merkezli 
tartışmalardır. Hz Peygamber ve dört halife döneminde hadislerin yazılma-

5. Mustafa Öztürk, Meal Kültürümüz, s. 113.
6. Edip Yüksel, Müslüman Din Adamlarına 19 Soru,  s. 21.
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sının yasak olması, Hz Peygamber’in vefatından yaklaşık olarak 200 yıl son-
ra yazıya geçilmesi, bu süre boyunca hadislerin şifai olması, hadis yazımını 
yasaklayan rivayetler, Kur’an’daki bazı ayetlerin Kur’an’ın yeterli olduğu gibi 
yorumlanması ve hadislerin teknik açıdan problemli olduğunun iddia edilme-
si, hadislere karşı mesafeli bir yaklaşım içinde olmalarına sebep olmuştur. 

Hadislerin uzun bir dönemden sonra yazılması ve bu süre içinde Ravi-
lerde yanılma, eksik bırakma, kendilerince ekleme, uydurma gibi bazı ku-
surları içinde barındırma ihtimaline karşı, en sağlam kaynak Kur’an olduğu 
için İslam dininin tek kaynağı Kur’an’dır sonucuna vardırlar. Kur’an’ın apa-
çık ve yeterli olduğu ve bunun delilerini Kur’an’daki bazı ayetlerinin işaret 
ettiğini savundular.” Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık7. Sana her 
şeyi açıklayan, Kur’an’ı indirdik8. Bugün sizin için dininizi tamamladım9, Yaş 
kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın10. Bu ayetlere daya-
narak Kur’an’ın apaçık olduğunu ve bu yüzden Kur’an’ı anlamak ve hayatta 
tatbik etmek için başka kaynağa ihtiyaç olmadığını savundular. Bu görü-
şün karşısında olanlar;  ise Kur’an’da her şey vardır, bunu geniş bir şekilde 
açıklamıştır, söylemleri gerçek dışıdır. Kur’an Hz Peygamber aracılığıyla tüm 
insanlara inmiştir. Kur’an’daki birçok mücmel konular, şayet açıklanmış ol-
saydı Kur’an ciltler dolusu ansiklopedik bir kitap olurdu. Müslümanlar gün-
lük hayata ilişkin yaşantıları, ibadetleri, sosyal, siyasal ve ekonomik durum-
lar Kur’an’da ince ayrıntısına kadar verilmemiş.

Hadis külliyatına bakıldığı zaman bazı hadislerin Kur’an’a aykırı rivayet-
lerin var olduğu görülmektedir. Ancak geleneği savunanlar bu hadislerin 
Kur’an’a tam bir uygunluk içinde olması gerektiğini ilk dönem âlimleri tara-
fından, ortaya konulan metotların ilki, Kur’an’a uygunluk içinde olma şartı 
koymuştur. Hz Peygamber’in sünneti tarafından getirilen bir takım açıkla-
maların reddedilmesi için yeterli sebep teşkil etmez. Öte yandan sünnetin 
Kur’an ile tam bir uyum içinde olmasının zorunlu olduğu kabul edilecek 
olursak-ki biz bu görüşteyiz- bu durumda sünnetin, Kur’an’a karşı ona ters, 
hatta ona rakip bir kaynak şeklinde değerlendirmesi ve sünnete olumsuz 
bir şekilde yaklaşması da anlamsız olacaktır.11

7. En’am 38.
8. Nahl 89.
9. Maide 3.
10. En’am 59. 
11. M. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, s. 134. 
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Hadislere mesafeli bir yaklaşım beraberinde Peygamber’in dindeki duru-
mu tartışmasını, gündeme getirmiştir. Peygamber sadece vahyi alıp, insanlara 
ulaştıran12, bunun dışında herhangi bir bir görevi olup olmadığı, hadislerinin 
dindeki konumu, Hz Peygamber’in helal ve haram koyma yetkisinin olup ol-
madığı, bu konu hakkında mealciler ile geleneği savunanlar arasında tartışma 
konusu olmuştur. Mealcilerin Kur’an bize yeter, Kur’an İslamcılığı Peygamber’in 
sadece vahiy alıp, insanlara ileten bir Peygamber tasavvuru oluşturmuştur. Bu 
anlayış dinde hadislerin itibarsızlaşmasına ve farklı bir din anlayışına neden 
olmuştur. Hz Peygamber’in görevi Allah’ın tekelindeki dini aldığı vahiyleri, Hz 
Peygamber’i ikinci bir ilah gibi Allah’ın yanına koyup, onu da bir din koruyucusu 
biçiminde göstermek, Hz İsa’yı Allah’ın oğlu diye tanıtan kilisenin yaptığından 
geri değildir. Hadis daha genel bir ifadeyle sünnet değil, Kur’an’daki hükmü 
nesh etmek, Kur’an’da esas bakımından olmayan bir hükmü koyma yetkisine 
bile sahip değildir. Bunun aksini düşünmek, Hz Muhammed’in Kur’an’ın tebliğ-
cisi olmaktan çıkarıp bağımsız bir din kurucusu haline getirmektir. Böyle bir işe 
girmekten Allah’a sığınırız ve muazzez Peygamberimizi tenzih ederiz13

Bu görüşün karşısında olanlar, Peygamber’in sahih hadislerin dinde 
ikinci kaynak olduğunu, savundular. Bunun sebebi Hz Peygamber’in 23 
yıllık hayatı boyunca karşılaştığı her olayda, bir çözüm bulmak için illaki 
Kur’an’dan bir ayet inmesi gerekmediğini, aksi takdirde Kur’an’ın bir kitap 
değil, yüzlerce ciltlik kitaplar olması gerektiğini savunurlar. Nitekim Kur’an’ı 
Kerim’de “Resul size neyi emrederse onu alın, size neyi yasakladıysa on-
dan sakının”14 “Kim Resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur”15. Bura-
da ki itaat kelimesini daha çok sünnet, hadis olarak ele alınmış. Mealci 
grubun karşısında olanlar, bu ayetin Hz Peygamber’in dindeki konumu ve 
yetkisini gösteren en önemli ayet olarak yorumlamışlar. Kur’an’da Resul’e 
itaatin Allah’a itaat ile beraber zikredildiği her yerde Allah’a itaat Kur’an da 
zikredilen hem emir hem de nehiy edici hükümlere uymak gerektirir. Ben-
zer şekilde Resul’e itaat Rasulullah’a verilen, açıklanan ve Kur’an’da bu-
lunmayan hükümlere uymayı ifade eder.  Zira eğer bu hükümler Kur’an’da 
bulunsaydı, “Allah’a itaat” ifadesine dâhil olurdu.16Sahih hadis ve sünnetin 

12. Raşid Halife, Kur’an Hadis İslam, s. 56.
13. Y. Nuri Öztürk, Kur’an’daki İslam, s. 377.
14. Haşr 7.
15. Nisa 80.
16. Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, cilt. II, s. 548.
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dindeki konumu önem arz ettiğini, bu yüzden Rasulullah’ın dindeki konu-
mu, sadece vahiy iletmek değil Kur’an’ı açıklamak, yaşatmak, Kur’an’da 
olmayan hükümleri belirli bir şekilde insanlara anlatmaktır. Peygamber’in 
hadisi ve sünnetleri Peygamber’e itaat etme açısından en önemli kaynak-
tır. Salt Kur’an’dan hareket etmek, kişisel görüşlü bir din anlayışını ortaya 
çıkarmaktadır. Mealci grubunun düşüncesi karşısında olanlar daha çok Hz 
Peygamber’in Kur’an’ı sadece ileten değil aynı şekilde açıklama, hayatlara 
tatbik etme görevi olduğunu savunmuşlardır.

KUR’AN İSLAMCILIĞININ FIKIH ANLAYIŞI

İslam hukukunda şerî deliler Kur’an, sünnet, icma ve kıyas olarak ittifak 
edilmiştir. Özellikle Muaz hadisi olarak meşhur olan, bu önemli hadis daha 
sonra ulema tarafından ittifakla şerî kaynaklarını belirlemişlerdir. Günlük ha-
yata yapılan ibadetler, aile hukuku, miras, ekonomi ve cezalar, Kur’an’a daya-
narak sünnet üzerinden ele alınmıştır. İslam hukukunda en çok başvurulan 
kaynaklar, Kur’an ve sünnettir. İslam hukukunda herhangi bir hükme varılmak 
istendiği zaman Hz Peygamber’in 23 yıllık hayatında, sözleri, davranışları ve 
takriri olarak hadis ve sünnet üzerinden ele alınıyordu. Kur’an’ı Kerim’de farz 
ibadetlerin yapılış şeklini Hz Peygamber’in uygulamalarından öğrenilmektedir.

Mutlak hükümleri tatbik mücmel-i tafsili, amm’ı tahsis edip Kur’an ah-
kâmını beyan ve izah eden hadislerden, diğer bir ifadeyle namaz, zekât, 
oruç, hac, alım, satım ve genel muamelatla ilgili kısa ve mücmel ifadeleri 
açıklayan hadislerden oluşur ki hadislerin ekseriyeti bu kategoridedir.17 Hz 
Peygamber’in vefatından sonra fetihlerin artması beraberinde bazı hukuki 
sorunları ortaya çıkartmıştır. Bu sorunlar karşısında sahabe ve sonraki ne-
siler, Kur’an’da bulunmayan bir hüküm karşısında Rasulullah’ın hadisi ve 
sünneti üzerinden bir hükme varırlardı. Hadislerin ve sünneti özellikle İslam 
hukuku açısından önem teşkil ettiği görülmektedir.

Hadislere karşı mesafeli yaklaşım içinde olan mealci gruplar, hadisle-
rin fıkhi boyutu açısında iki gruba ayrıldığı görülmektedir. İlk grup ibadetler 
konusunda, İslam hukukun belirlediği şekille göre uyguladıkları görülmek-
tedir. Bu grup bütün hadislere karşı eleştirel bir tavır alan yer yer yazdıkları 
eserlerinde, hadisleri kullananlardır. İkinci grup ise hadislere karşı tama-
men reddeden ve bütün ibadetleri Kur’an’da olduğunu savunan gruptur. 

17. Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, s. 547.
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Abdestin sünnetleri, abdesti bozan sebepler, namazın kılınış şekli, vakitleri 
gibi sünnetle temellendirilmiş bu konular, salt Kur’an görüşünde olan ikin-
ci mealci grup, farklı bir anlayışa sahip olduğu görülmektedir. Gerekçesi 
Kur’an’ın siyak ve sibakına bakıldığı zaman bu tür ibadetlerin, yapılış şek-
linin açıklanmış olması, ikinci olarak Müslümanlar üzerine farz olan iba-
detlerin Hz Peygamber’den önce İslam’ın tüm pratiklerini Kur’an vahyin-
den çok önce ortaya konmuş olduğu18, bundan dolayı ibadetleri anlamak 
ve hayata geçirmek için hadis ve sünnete uyma zorunluluğun olmadığını, 
Kur’an ve sünnetten yararlanılarak, namaz vakitleri, abdestti bozan sebep-
ler, zekât ve hac ile ilgili detayları açık bir şekilde açıklanmış olduğunu sa-
vunmuşlardır. 

Sünneti tamamen inkâr etmek, İslam hukukunda belirlenen ibadetlerin an-
laşılmasından farklı bir ibadet şeklini ortaya çıkartmıştır. Namazı birleştirmek, 
kılınmamış namazları kaza etmek,  kadınların namazlarda erkek olan cemaat-
te imamlık yapılmasına önderlik etmesini yasaklamak, son oturuşta “ettahiya-
tu” duasının okumak, bu duada Peygamber’in ismini Allah’ın yanına eklemek, 
fatihadan sonra zammı sure okumak, elleri ve parmakların yeri konusundaki 
detaylarla meşgul olmak gibi nice kurallar ve inançlar hadis, sünnet ve mez-
hepler yoluyla Muhammed Peygamber’den sonra sokulan bidatlerdir. 19

Cenaze namazı olarak bilinen dua, bir namaz değil aslında dileğe bağlı bir 
duadır. Allah’a ortak koşulmadan ölmüş olanlara hayırla anıp, yakınlarına des-
tek verme amacı güder20. Finansal olarak Allah’ın lütfûnun diğerleriyle payla-
şarak arındırılması, önemli ve sürekli olan bir sadaka, zekât her an verilebilir.21

Namaz kılmak için abdestli olmak gerekir. Abdestin sadece cinsel iliş-
kide bulunmak ve tuvalet ihtiyacının gidermek bozar. Gaz kaçırmak, ka-
namak, kadınlarla tokalaşmak abdesti bozmaz namaza engel olmaz.22Salt 
Kur’an ile ibadetler bu şekilde ele alınıyordu. İbadetleri bu şekilde ele al-
mak sadece mealcilere has bir anlayış değildir. Hindistan’daki bazı Kur’an-
cılarında bu şeklide ibadetleri ele almışlardır.23

18. Edip Yüksel, Müslüman Adamlarına 19 Soru, s. 106.
19. Edip Yüksel, Kur’an Çevirilindeki Hatalar, s. 106.
20. Edip Yüksel, Kur’an Çevirilindeki Hatalar, s. 104.
21. Edip Yüksel, İslami Reform İçin Manifesto, s. 65.
22. Edip Yüksel, Kur’an Çevirilerindeki Hatalar, s. 105.
23. İlahibahş, Peygambersiz Kur’ancılar, s. 324-338.
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SONUÇ

Bu tebliğ de biz daha çok “Kur’an bize yeter” anlayışından hareket eden ra-
dikal mealciler üzerinde durmaya çalıştık. Bu söylemin tarihi arka planına bakıl-
dığı zaman ilk dönemler de sosyo-politik olaylar iken, günümüzde ise Kur’an’ın 
anlaşılması üzerine engel olduğu iddia edilen, genel olarak da hadislere karşı 
söylenmiş bir söylemdir. Özellikle de Batı karşısında alınan yenilgilerin faturası-
nı en çok sünnete ve hadise kesildi. Sebebi ise Kur’an’ın anlaşılmasına engel 
teşkil ettiği iddiasıdır. Ancak Kur’an’ın anlaşılmasında en önemli faktör ilk mu-
hatapların Kur’an’ın nasıl anladığı üzerinden hareket etmektir. Çünkü hitabın 
ilk muhatabı Hz Peygamber ve sahabelerdir. İlk muhatabın Kur’an’ı nasıl anla-
dıklarını, hadis, sünnet ve rivayetler aracılığıyla anlamaktayız. Hz Peygamber’in 
Kur’an’ı açıklama, uygulama şekillerini daha çok hadis ve sünnet şeklinde bize 
intikal etmiştir. Aynı şekilde Kur’an’da olmayan birçok konuyu bizler Hz Pey-
gamber’in hadis ve sünnetinde görmekteyiz.

Hadis ve sünneti bir kenara atıp,  Kur’an’ı salt akıl ile anlamaya ça-
lışmak kanaatimizce, bireysel bir din anlayışı ortaya çıkartmaya sebep ol-
muştur. Kur’an’ın anlaşılması açısından önemli bir fonksiyona sahip olan 
sünneti kabul etmemek, salt Kur’an mealleri üzerinden hareket etmeleri 
beraberinde bir usul problemimi ortaya çıkartmıştır. Yaptığımız bu çalışma-
da radikal mealcilerin herhangibi bir usul oluşturamadıkları, bazı konularda 
hadislere başvurdukları bu yüzden de çelişkiye düştüklerini gördük.

İlk dönemler de Kur’an belli bir birikime sahip olan âlimler tarafından 
halka anlatılırdı. Çünkü Kur’an’ın Arapça olması, kendi içinde barındığı 
bazı konuları örneğin Sebebi Nüzul, Ğaribu’l Kur’an vb konuları ancak belli 
bir eğitim sonucunda bilinirdi. Bundan dolayı Kur’an daha çok âlimler ta-
rafından ele alınıp değerlendiriliyordu. Bu birikime sahip olmak için hadis 
ilmini çok iyi bilinmesi gerekir. Ancak günümüzde bu anlayışın değiştiğini 
görmekteyiz. Genel olarak Akademik ortamlardan çok sanal ortamlarda 
tartışılmaktadır.  Hadis ilmine sahip olan hocaların bile hadislere karşı söy-
lemlerini ince eleyip sık dokurken, hadis hakkında bilgisi olmayan kişililerin 
hadisleri tamamen reddetmeleri, öncellikle eski hadis ulemasına, sonra 
günümüz hadis hocalarına karşı saygısızlıktır.

Kur’an’ı Kerim’in bazı ayetleri yoruma açık olması, farklı bir şekilde yo-
rumlanmasına sebep olmuştur. Bu ayetlerin doğru bir şekilde anlaşılması 
bakımından, Hz Peygamber’in sünnet ve hadisleri önem teşkil etmektedir. 
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Örneğin medlulleri açıklayan tabirlerin Hz. Peygamber olmaksızın anlaşıl-
ması zor belki de imkânsızdır.24

Hadislerin ve sünnetin diğer bir önemli konumu da Kur’an’da geçen 
ibadetleri açıklamasıdır. Hz Peygamber’in 23 yıllık hayatında Kur’an’daki 
ibadetlerle ilgili hükümleri bizler Hz Peygamber’in hadis ve sünnetinde gör-
mekteyiz. İslam hukukunda fiili sünnet diye geçen, bu sünnet Kur’an’daki 
ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin hususları ele alır. Ancak, na-
maz vakitlerini, rükunlarını, rekât sayısını belirtmemiş. Hz Peygamber’in fiili 
sünneti bunları açıklamıştır.25

İslami ilimlerde önem teşkil hadisleri reddedip salt Kur’an’ mealleri ile 
Kur’an’ı kavramaya çalışmak farklı bir din anlayışını ortaya çıkarmaktadır. 
Kur’an’a dönüş hareketi olarak yapılan bu faaliyet birleştirmekten çok ay-
rıştırmaya sebep olmaktadır. Çünkü toplumun din anlayışı, genel olarak ha-
dis ve sünnet üzerinden oluşuyor.

24. Halis Albayrak, Kur’an’ın bütünlüğü üzerine Kur’an’ın Kur’an ile Tefsiri, s. 150. 
25. İbrahim Çalışkan, Fıkıh Usulü, Ankara: Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011, s .45.  
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“SRI LANKA’DA DIN ANLAYIŞININ OLUŞUMUNDA  ETKİLİ ŞA-
HISLAR VE AKIMLAR”

MOHAMMED HUSSAİN MOHAMMED FAROOK

Giriş

Halkın çoğunluğu Budist olan Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cunhuri-
yeti’nde Müslümanlar, yaklaşık 20 milyonluk nüfusun %9-10   kapsayan ve 
Tamil dilinde konuşan azınlık bir topluluktur.  Sri Lanka, İslami kaynaklarda 
Hz. Adem’in cennetten indirildiği1 yer olarak söylendiğinden, çok eskiden beri 
zikredilen bir ülke olmuştur. Sri Lanka Hindistan’ın güneydoğusunda Hint ok-
yanusu içerisinde yer alan büyükçe bir adadır. Müslümanlara ait ilk tarihi ve 
coğrafi eserlerde Serendîb adıyla anılmaktadır.2 Ada “Ceziretü’l-Yakut”, yani 
“Yakut Adası” ismiyle de biliniyordu3. Uzun yıllar Portekiz, Alman ve İngiliz sö-
mürgesi olarak kalan ülke 1948’de Seylan adıyla bağımsızlığını kazanmıştır. 
1972 yılında adı Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’ne çevrilmiştir. 

1. Tabari, Tarihur Rusul vel Muluk, Darut turas Bairut- H 1387- c:1 s.121
2. Islam Ansikolopidesi, yıl: 2009, cilt: 37, sayfa: 424-428
3. S.A Imam, “Ceylon Arab Relations “ in Moors Islamic Cultural Home Souvenir, 1944-65, s: 10.



592  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

Sri Lanka’da İslamın yayılması ve müslümanların dini yaşantısı ile ilgili 
kaynaklar az bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada daha çok Yakın tarih-
lerde yapılan araştırmalar üzerinde duralacaktır. Önce Sri Lanka’da islami-
yetin yayılması ve Tasavvufun etkisi ile ilgili mevzu değerlendirildikten sonra 
Sri Lankada etkili şahıslar, cemaatler ve kurumlar ele alınacaktır. 

Sri Lanka’da İslamın Yayılması

Sri Lanka’da islamın yayılması, Hint Okyanusu bölgesindeki Arap Ticaret 
faaliyetlerinin arka planı daha geniş incelenmelidir. Çünkü Sri Lanka Müs-
lümanlarının tarihi, Hint Okyanusu’ndaki Arap ticari faaliyetleriyle yakından 
alakalıdır. Asya’da, İslam’ın doğuşundan önce tüccarlar olarak bilinen Arap-
lar, Müslüman olduktan sonra Sri Lanka ve Hindistan bölgelerin’de zaman 
içinde Müslüman yerleşimlere ve İslam’ın yayılmasında etkili olmuşlardır. 
Belazuri Hindistan’ın fethini şöyle anlatmaktadır: “Arap tüccarlar Seylan’a 
(Sri Lanka) ticaret için gidiyorlardı ve bazı Müslüman tüccarlar oraya ailele-
riyle yerleştiler. Onların bazılarının aile reisleri vefat edince ailelerinin hami-
siz kaldıklarını gören Seylan kralı gemilerle onları yanlarında değerli hediye-
lerle deniz yoluyla Kûfe emiri Haccac ibnu Yusuf’a gönderdi. Onları taşıyan 
gemi Sind’e geldiğinde korsanlar tarafından baskın yapılıp hediyeler ele 
geçirildi.  Haccac bu acı haberi duyduğunda Hindistan kralından onları kur-
tamasını istemiştir. Ama Hindisten kralı onu kabul etmemesinden dolayı bu 
zalimlerden intikam almak için bir ordu Hindistana gönderdi ve Hicri 92’de 
Hindistan feth edilmiştir. Bu feth Velid bin Abdul Malik döneminde (Hicri 86-
96) gerçekleştirdi4 ”. Bu rivayatlar Emeviler döneminde Hindistan feth edil-
meden önce de Sri Lanka’da müslümanların yaşıadıklarını göstermektedir.

Hatta İbn Şahriyar’ın “Acaibul Hind” adlı eserindeki rivayete göre Hz. Pey-
gamber döneminde de İslam’ın, Sri Lanka’ya ulaştğı belirtilmiştir. Yani Seylan 
halkı Arap Peygamber hakkında duyduklarını ve onun Peygamberliği ile alakalı 
araştırma yapması için aralarından zeki bir adamı seçerek Arap Yarımadası’na 
gönderirler. Ancak bu adam Halife Ömer ibn el-Hattab döneminde (633-634) 
Arap Yarımadası’na ulaşır. Hz. Ömer onu karşılar ve ona islamı anlatır. Sonra 
adam dönüş yolunda vefat eder.onun hep yanında bulunan hizmetçisi adaya 
ulaşmayı başarır ve gördüklerini,duyduklarını seylan halkına anlatır.5

4.Balzuri, futuhul buldan, Dar ve mektabatul hilal-Bairut, 1988, s. 420 
5. Lorna Devaraca, THE MUSLIMS OF SRI LANKA ONE THOUSAND YEARS OF ETHNIC 
HARMONY, The lanka ıslamıc foundatıon, kolombo 1994, s.25.
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Böylece İslam öncesi döneminde Sri Lanka adası’nın Basra Körfezi bölgesi ve 
Arap Yarımadası ile ticaret ve ekonomik ilişkilenlerinin olduğu bilinmektedir. Bu 
ticari ilişkiler zamanla dini ve kültürel ilişkilere dönüştü. Öyleki Tikiri Abeyasinghe’ 
ye  gore “Seylan’ın ilk Müslümanları, Arapların Haşimi ailesinin bir kısmıydı.6”

Sri lankada ki müslümanlar dini, islamiyeti öğrenebilmek ve yaşayabil-
mek için halifeliğin merkezi olan bağdattan hoca teleb ettiler. Bağdattaki 
halife, alim olan Ebu Bakayayı Sri Lanka’daki müslümanlara islamiyeti an-
latmak için vazifelendirdi. Ebu bakaya Sri Lanka ya giderek orada bir süre 
islamı anlattıktan sonra Sri Lanka’da M.S 948 yılında vefat etmiştir.7 

Sri Lanka’da İslam’ın yayılmasında Mutassavvıfların Rolu

Güneydoğu Asya ülkelerinde İslam Dini’nin yayılmasında tüccarlar vesile 
oluduğu gibi Sri Lanka’da da bunu görebiliyoruz. Bununla birlikte mutasav-
vıflar hem İslamın yayılmasında hem de yerli halkın Müslümanlık hakkında 
şüphelerini ortadan kaldırmada büyük bir rol oynamışlardır. M.S 929’da İran-
dan Sri Lankaya gelen Şeyh Ebu Abdullah bunlardan önemli bir şahıstır.  İbn 
Batuta, Adam tepesi ziyaretini şöyle anlatmaktadır: “Fillerin çok olduğu so-
kaklardan geçiyorduk ama Şeyh Ebu Abdullahın kerameten dolayı filler bile 
bize zarar vermiyordu. Şeyh Ebu Abdullah 30 derviş ile Adam tepesine ziyaret 
etmek için yola çıktılar. Ziyaretciler dağ yollarından ilerlerken onların yiyecek-
leri kalmadı. Dervişler çok acıkınca, açlıklarını tatmin etmek için bebek bir fili 
yakalamaya niyetlendiler. Fakat şeyh buna itiraz ettiyse de dervişler açlık ve 
yorgunluğa yenik düştüler. Şeyhin uyarısını göz ardı ederek genç bir fili katle-
derek yedier. Ancak Şeyh bu yemeği katılmadı. Aynı gece dervişler uyurken 
bir fil sürüsü tüm dervişleri öldürüp intikmalarını aldılar. Onlar şeyhi kokladı-
lar ve onun suçsuz olduğunu fark ettiler. Onlardan birisi şeyhi hortumuyla kal-
dırıp sırtına koyarak budistler yaşadığı bir yere götürdü. Kalabalık bir topluluk 
etrafta toplandığında fil şeyhi herkesin görebileceği bir yere koydu. İnsanlar 
şeyhi krala götürdü ve mucizevi hikâyeyi ona anlattılar. Bu olaydan sonra yerli 
halk arasında müslümların yerleşmesine izin verdiler ve bununla yetinmeyip 
ikramda bulundular. Böylece Şeyh budistlerin zihnindeki kuşkuları ortadan 
kaldırıp İslamın yayılmasına yol açmıştır”8. 

6. Tikiri Abeyasinghe “Portuguese Rule in Ceylon, 1594-1612”, Colombo (1966), Lake
House Investments Ltd., S: 192.
7. Bknz, Muslims of Sri Lanka,s. 28
8. İbn Batuta, Rihlatu İbn Batuta, Akademiyetul Memlaktul Mağribiye – 1995, c:4, s.80
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Sri Lanka’da İslam’ın yayılmasında etkili olan Şeyh Ebu Abdullah Şirazi 
Sri Lanka’nın Çilo şehrinde birkaç sene yaşadıktan sonra İran’a dönerek 
m.s 943 senesinde vefat etmiştir.

Bu nedenle Sri lanka Müslümanlarının ilk dönem dini ve kültürel yaşa-
mında tasavvufi tarikatlerin ve fikirlerin etkisi büyüktür. Kadiriye, Şaziliye, 
Rifaiye, Çiştiye ve Nakşıbendiye gibi Sufî tarikatleri Güney Hindistan’lı Müs-
lümanlar tarafından Sri Lanka’ya gelmiştir. Tarikatler ve tarikat alimlerinin 
kelam, hukuk ve tefsir üzerine hem Arapça hem de Tamilceyi Arab Alfabesi ile 
yazarak da yapmış olduğu çalışmaları ve eserleri Sri Lanka Müslümanlarının 
dini düşüncelerinin ve yaşamlarının şekillenmesinde güçlü bir etki yapmıştır.9 

Sri Lanka’da İslam’ın yayılmasında etkili olan Hindistan’dan gelen mutasavvıf:

1-Halk arasında Kasawatte Alim (1898 A.D.) olarak bilinen Güney Hin-
distan Kayalpattanamdan gelen Şeyh Muhammed alim Sahib, Sri Lan-
ka’nın bir diğer büyük alim idi.

2- Güney Hindistan’daki Keelakarai’nin Seyyid Muhammed Mapillai 
Alim (1316/1898), Sri Lancka’daki Müslümanlar’ın dini ve kültürel uyanışı-
na muazzam bir katkıda bulunan büyük bir Sufi bilgin ve bir edebi figürdü.

Ayrica Yemen ve Hadramavt’tan da Mutasavvıfler Sri Lanka’ya gelmişler 
ve Müslümanların dinsel ve kültürel yaşantısına çok büyük katkıda bulun-
muşlardır. Bu dönemde Sri Lanka’daki Müslümanlar Yemen ve Hadramaut 
ile çok yakın bir kültürel bağlantıya sahip olmuş gibi görünüyorlar. Popüler 
olarak Arabi Appa olarak bilinen Şeyh İsmail Izzadeen Yemen’i, Sri Lanka’yı 
ziyaret etti ve popüler dini söylemleri ve manevi meclisleri aracılığıyla yeni-
den dini bir canlılık ortamı oluşturdu. Sonra oğlu Şeyh Yehya el-Yemani ba-
basının geleneğini sürdürdü ve popüler bir vaiz olarak değil aynı zamanda 
meşhur bir hat sanatçısı olarak ünlü olmuştur. Maatara cuma camisinde 
onun eliyle yazılmış olan Ku’ran hala korunmaktadır.

Her tasavvuf tarikatı, dini öğrenme ve manevi eğitim merkezi olarak 
işlev gören “Zaviye” ve “Tekke” olarak bilinen kendi dini merkezlerine sa-
hiptir. Mescit veya camii, esasen müslüman topluluğun günlük ibadetlerin 
yapıldığı bir dini ibadet merkezi olarak işlev görürken, Zaviyelerle ve Tekke-

9. Shukri, M.A.M, Muslims of Sri Lanka- A Cultural Perspective,.JamiahNaleemiah 
inst.,Sri Lanka. 1986. S.102
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lerle, tarikatler kendi faaliyetlerini sürdürmektedir.  Srianka’da  hadramvt-
tan gelen alimlere kadar halkın çoğu herhangi bir mezhebe bağlı değildi. 
Azınlık olarak sadece hanefi mezhebi bulunuyordu. Hadramattan gelen 
alimler vasıtasıyla Srilanka’da şafii mezhebi yaygınlaştı.  

Sufiler 1950 ye kadar sri lankadaki tek akımdı.Hindistanda mevlana il-
yas kandehlevi tarafından kurulan  cemaat-i tebliği ve pakistanda mevlana 
ebulala mevdudi tarafından kurulan cemaat-i islami ve arka planında suudi 
arabistanın destek verdiği selefiler 1950 den sonra yavaş yavaş sri lankaya 
girmeye başladı.Bütün bu oluşumlar kendi düşüncelerini yaymak için med-
reseler ve kurumlar kurarak aktivitelerde bulundular. 

Cemaat-i Tebliğ

1926 da mevlana ilyas kandehlevi tarafından hindistanda kuruldu.Cema-
at-i tebliğin kurulmasında iki ana etken vardır;ingiliz sömürge hareketleri ve 
halifelin kaldırıması.Bu iki sebepten dolayı müslümanların islamdan uzak-
laşmasına engel olmak için bu hareket kısa sürede Hindistan alt kıtasında 
yayılmaya başladı.Cemaat-i tebliğin 6 sıfat yada 6 nokta diye isimlendirilen 6 
esas kural vardır. Çalışmaların sistematik şekilde yürütülebilmesi için altı te-
mel prensip geliştirilmiş ve bunlar zamanla topluluğun işareti haline gelmiş-
tir. 1. Kelime-i tevhid ve tayyibe. İmanın ifadesi olarak devamlı surette Allah’ı 
zikretmek ve kelime-i şehâdet getirmek, günlük hayatta Allah ve Resulü’ne 
tam itaat etmek. 2. Namaz. Beş vakit namazı dosdoğru kılmak ve bu yolla 
kendini devamlı yenileyerek günlük hayatta namazın etkisini görmek; ayrıca 
nâfile namazlara da devam ederek Allah’a yaklaşmaya çalışmak. 3. İlim ve 
zikrullah. Hz. peygamber’in insanlığa rehber olarak neler getirdiğini bilmeden 
dinin hakikati öğrenilemez. Bunları öğrenmek ve öğretmek her müslümanın 
görevidir. Bu sebeple sabah ve akşam saatlerinin bir kısmı İslâm’ın temel 
prensiplerini öğrenmekle ve zikir, namaz, istiğfarla geçirilmelidir. İlim ve zikir 
birbirini tamamlar. İlimsiz zikir etkili olmaz, zikirsiz ilim de boş bir kabuktur. 
4. İkrâm-ı müslimîn ve ihtirâm-ı müslimîn. İnsanlara karşı saygılı ve yumuşak 
olmak yalnız dinî bir görev değil tebliğin etkili olması için gerekli bir şarttır. 
Başkalarının, özellikle yaşlıların, komşuların, yoksulların haklarına riayet edil-
meli ve daima kendi haklarından fedakârlık yapmaya hazır olunmalıdır. 5. 
İhlâs-ı niyyet. Davranışlar samimi ve Allah rızâsı için olmalı, dünyevî kazanç 
kaygısı taşımamalıdır. 6. Tefrîğ-i vakt. Dünya işlerinden tebliğ çalışmaları için 
gönüllü olarak vakit ayırmak. Bu husus, Cemâat-i Teblîğ’in kendi buluşu ve en 
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önemli ilkesidir. Bazan bu altı maddeye bir yedincisi eklenir ki o da gereksiz, 
faydasız, yasaklanmış konuşma ve davranışları terketmek (terk-i mâlâya‘nî), 
vakti mânevî kazanç sağlamayan şeylerle geçirmemektir10.

 Sri lankada cemaat-i Tebliğ 1952 de ilk faaiyetlerine başlamıştır.ilk 
emir olarak Hacı muhammed hanife zikredilir. Şuanda Sri lanka’nın baş-
kenti kolombo’da cemaatın  merkezi bulunmaktadır ve  faaliyetlerini orada 
yürütmektedirler.Cemaat-i tebliğ sri lankada güçlü bir topluluğa sahiptir.

Esra AYHAN: 

Sayın Mohamed Hussain Mohamed Farook’a değerli tebliğlerinden ötü-
rü teşekkür ediyoruz. Dört tebliğcimizde sunumlarını tamamladılar. Böyle-
likle oturumumuzun birinci kısmı sona erdi. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. 
Fatma Nur ERDEM ve Aydanur MERT’in müzakeresini yapmak üzere kür-
süye Ar. Gör. Muharrem Samet BİLGİN hocamızı davet ediyorum. Hocam 
süreniz on dakikadır, buyurun.

    

10 Fikret Efe, Cemaat-i Tabliğ doğusu ve kendise yöneltilen eleştiler, islam araştırmaları 
dergisi, sayi 8, 2002 s.109



ARŞ. GÖR. MUHAMMED SAMET BİLGİN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi 
Araştırma Görevlisi)

Değerli Hocalarım, Kıymetli Arkdaşlar,

Her sene Mayıs ayını güzel bir bilim şölenine çeviren, öğrenci kardeşleri-
mizin bir bilimsel çalışma nasıl yapılır, nasıl sunulur noktasında belki de ha-
yatlarında ilk tecrübe ve heyecanı yaşatan İlamer Öğrenci Sempozyumunu 
idrak ediyoruz. İnşallah güzel neticeler olur. Yalnız bu sempozyum genelde 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, özelde ise İslam Tarihi Anabilim Dalı 
olarak hüzünlü olduğumuz bir döneme denk geldi. Değerli hocamız Prof. 
Dr. İbrahim Sarıçam’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine huzur-
larınızda tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah onun açtığı ve miras 
bıraktığı ilim yolundan hep birlikte gideriz.

İlamer sempozyumlarında arkadaşlarımız ilk bilimsel tecrübelerini yaşı-
yorlar. Bu sebeple onlardan dört başı mamur tebliğler beklemek haksızlık 
olur. Buna rağmen elime geçen tebliğlerin genel anlamda başarılı olduğunu 
ifade etmeliyim. İlk olarak Aydanur MERT arkadaşımızın tebliğine bakalım. 
Bu tebliğde arkadaşımız Iğdır yöresindeki mezhepsel ayrışmanın sosyal 
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hayata olan yansımaları üzerinde durmuş. Öncelikle tebliğin başlığının da 
buna uygun olması gerektiğini belirteyim. Bu tebliğ, toplumsal farklılıkların 
dini yaşama etkisinden ziyade dini ayrışmanın toplumsal farklılaşmaya etki-
si üzerinde durmaktadır. Onun için başlığın da böyle olması gerekirdi. Ayrıca 
İngilizce özet ve anahtar kelimeler sanırım unutulmuş. Bunların tamamlan-
ması da tebliğin kâmil olması açısından önemli. Arkadaşımız Iğdır yöresini 
temel alarak sosyal hayattaki farklılaşma üzerinde durduğu tebliğe girişte 
tarihsel arka planı vermek yerine Caferî ve Sünnî kavramlarını vererek baş-
lasaydı daha iyi olurdu. Nitekim tebliğin ilerleyen safhalarında bir Sünnî ta-
nımı yapılmış. Bunun girişte olması gerekirdi diye düşünüyorum. Caferîlerin 
Türkiye’deki varlığından bahsedilmiş. Ancak bu konuda bazı eksiklikler var. 
Mesela benim öğretmen olarak görev yaptığım Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 
çok sayıda Caferî vatandaşımız vardı. Onların kendilerine ait iki camileri, 
dernekleri bulunuyordu. Matem törenlerini ilçedeki bir stadyumda yaparlar-
dı. Benim de Caferî öğrencilerim vardı. Bu mezhep farklılığıyla ilgili pek çok 
güzel hatıram da var. Bunu neden söyledim? Aydanur arkadaşımız birkaç 
ildeki Caferî varlığından bahsetti. Ama Darıca’yı söylemeyince aklıma geldi. 
Tebliğde ibadetlerle ilgili bazı uygulama farklılıklarının fıkhî delilleriyle ilgili 
bilgi verilmiş. Bunun bu tebliğin konusu olmadığını düşünüyorum. Arkada-
şımıza emeğinden ötürü şükranlarımı sunuyorum.

Diğer tebliğde ise Fatma Nur ERDEM arkadaşımız Türkmenlerin sosyal 
ve kültürel hayatında çok önemli bir yeri olan Ruhnâme ile ilgili bir çalışma 
yapmış. Özet, İngilizcesi, anahtar kavramlar başlangıçta verilmiş. Yalnız Giriş 
kısmının numaralanması veya harflendirilmesine gerek yok diye düşünüyo-
rum. Eserin yazarı Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenba-
şı’nın hayatına yer vermesi yerinde olmuş. Tebliğin bir yerinde Ruhnâme’nin 
bölümlerinden bahsedildikten sonra ikinci ciltte ise diye bir paragraf başlıyor. 
Sayılan bölümlerin ilk ciltte mi yoksa kitabın tamamında mı işlendiğini an-
lamak mümkün değil. Arkadaşımızın buraya bir açıklık getirmesi gerekiyor. 
Fatma Nur Erdem, tebliğinde Türkmenistan’daki dini durum hakkında bilgi 
vermiş. Ancak özellikleri hakkında bilgi verdiği Ruhnâme’nin Türkmen halkı-
nın yaşamı hakkında ne gibi fonksiyonları olduğuyla ilgili örnekler üzerinden 
bir açıklama yapmamış. Aslında tebliğin konusu bununla ilgili. 

Ben her iki arkadaşımızı da tebrik eder eğitim hayatlarında başarılar 
dilerim. Hepinizi de saygı ve hürmetlerimle selamlarım.
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Esra AYHAN:

Sayın Ar. Gör. Muharrem Samet BİLGİN ‘e müzakerelerinden dolayı te-
şekkür ediyoruz. Sıradaki müzakerecimiz Şükrü ÇETİN’dir. Hocam sizi kür-
süye davet ediyorum, buyurun süreniz on dakikadır.



ŞÜKRÜ ÇETİN

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları 
ABD İslam Tarihi Araştırma Görevlisi)

Kıymetli hazirun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Son iki arkadaşımızın 
tebliğlerini öüzakere edeceğim. İlk olarak Abit YAMAN’ın tebliğisini müzake-
re edeceğim. Abit YAMAN’ı ilahiyat fakültesi 3.sınıf öğrencisi olarak akade-
mik dille Güncel bir konuyu ele alarak bilimsel faaliyet içinde olmasından 
dolayı kutluyorum.

Giriş bölümüne Türkiye’de ve dünyada Kur’an’ın anlaşılmasında hadis-
leri engel gören grupların isimlerini zikrederek başlamıştır. 

Üç ana başlık ile konuyu ele alarak sonuca ulaşmayı hedeflemiştir.

Kuran İslamcılığının Hz peygamberden günümüze kadar olan tarihçesi, 
tarihsel arka plan, 

Kuran islamcılığının hadislere bakışları,

Mealcilerin fıkıh anlayışı.      
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İlk iki alt başlıklarda kullanılan Kuran İslamcılığı ifadesi ile ana başlıkta 
Kullanılan mealciler ifadeleri tam örtüşmemektedir. Kaynakların tasnifi ve 
yararlanmalarda tam bütünlüğü yakalanamaması konumundaki dağınık 
ve yüzeysel ele alınışına neden olmuştur.  Edip Yüksel radikal mealcilerin 
temsilcisi olarak takdim edilirken Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün mealciler ile 
ilgili takdimi belirsizdir. Hz. peygamber dönemine dayandırılan Kuraniyyün 
ve mealcilerin tarihçesi Türkiye’de tarihlendirme yapılırken 1960-1970 
sınırlandırılması daha öncelere değinilmemesi, Türkiye’de ve dünyadaki 
temsilcilerinin kimler olduğuna değinilmemesi konunun tarihçesinin tam 
anlaşılmasının önüne geçmektedir. 

Mealciler ile ilgi giriş bilgiler verilmesi noktasında yeterliyken dil üslup 
bütünlük konusunda gereken yeterliliği yakalayamamıştır.

Esra AYHAN: 

Sayın Şükrü ÇETİN hocamıza müzakerelerinden dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Ebu Hanife salonundaki dördüncü oturumumuz son bulmaktadır. Baş-
ta böyle bir organizasyonla öğrencilere tebliğ sunma fırsatını verdikleri için 
Sayın Lütfi DOĞAN hocamıza, Prof. Dr. Eyüp BAŞ hocamıza, İSİLAY Vakfına 
ve değerli tüm hocalarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Tebliğci arkadaş-
lara tebliğlerinden dolayı, müzakereci hocalarımıza müzakerelerinden ve 
katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
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BEŞİNCİ OTURUM

YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

Oturum Başkanı: Havva Merve BULUT

1. Ercan AKTAN

Mihne Olayının Din Anlayışı Farklılıklarına Olan Etkisi

2. Aygün YILMAZ

İktidar- Ulema İlişkisi Bağlamında Ebu Hanife’nin Siyasi Duruşu ve Dini Değişim-
lere Etkisi

3. Pakize KÖYTEPE

Cemel ve Sıffin Hadislerinin Din Anlayışındaki Farklılaşmalara Etkisi

4. Nevfel TİLKAT

Ehl-i Rey’in ve Ehl-i Hadis’in Tutumunun Günümüz Din Anlayışlarına Etkisi

Müzakere:      Ar. Gör. Ramazan ÇINAR

Tungysh ABYLOV



OTURUM BAŞKANI

Havva Merve BULUT

Sevgili hocalarım, saygı değer arkadaşlarım bugün İLAMER tarafından 
yedincisi düzenlenen “Geçmişten Günümüze Din Anlayışlarını Belirleyen Et-
kenler” konulu uluslararası sempozyumuna hoş geldiniz. Ben Havva Merve 
BULUT Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat Bölümü 2. Sınıf 
öğrencisiyim. Aynı zamanda İlahiyat Araştırma Merkezinde İslam Tarihi ve 
Sanatları araştırma grubunda yer almaktayım. Başta böyle bir organizasyon-
da öğrencilere böyle bir tebliğ sunma imkanı veren İLAMER mütevelli heyeti 
başkanı Sayın Lütfi DOĞAN ve Sayın Prof. Dr. Eyüp BAŞ hocamıza şükran-
larımı sunuyorum. Oturumumuzda 4 tebliğcimiz ve iki müzakereci hocamız 
bulunmaktadır. İlk tebliğcimiz olan Ercan AKTAN Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi İlahiyat 3. Sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve 
Sanatları araştırma grubunda yer almaktadır. Ercan Hocamızın konusu “Mih-
ne Olayının Din Anlayışı Farklılıklarına Etkisi” Sayın Aktan süreniz başlamıştır.



Özet

Mihne kavramı; genelde insan fiillerini soruşturma, belli bir inancın ka-
bulünü sağlamak adına yapılan dinî sorgulamadır. Özelde ise Abbasi Ailesi-
nin yedinci Halifesi Me’mun ile başlayan, Mu’tasım ve Vâsık dönemlerinde 
de devam eden, iktidarın kendi anlayışını elinde bulundurduğu güç ile baş-
ta ulemâ ve yönetici sınıfı olmak üzere baskı yoluyla benimsettirmeye ça-
lıştıkları sürece verilen isimdir. Tarihte ‘Mihne Dönemi’ olarak ifade edilen 
ve zaman diliminde Halku’l-Kur’ân (Kur’ân’ın Yaratılmışlığı) problemi olarak 
meşhur olmuş, Abbasi Devletinin Halifesi Me’mun’un başlattığı tarih boyun-
ca İslam Medeniyetinde son derece önemli sonuçların elde edildiği bir sü-
reçtir. Değinilen mevzu, o dönemden itibaren tartışmaların ve ayrışmaların 
yaşandığı bir süreç olarak kitaplarda yer almıştır. Abbasi Hanedanının sınır-
ları içerisinde yaşayan farklı mezhep ve görüşlere sahip tebaasının olması, 
aynı zamanda ilmî zenginliğin de beraberinde getirdiği farklı düşüncelerin 

“MİHNE OLAYININ DİN ANLAYIŞI FARKLILIKLARINA OLAN ETKİSİ”

ERCAN AKTAN

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf, İLAMER İslam Tarihi ve Sa-
natları Araştırma Grubu Öğrencisi)



606  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

ortaya çıkması, eklektik bir yapının oluşmasını sağlamakla birlikte adı ge-
çen doktrinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Çalışmamız da: Halife 
Me’mun, siyasî ve dinî otoriteyi elinde bulundurmak için baskı dönemini 
başlatmıştır. Kur’ân’ın Yaratılmışlığı konusunda ulemâ sınıfının iki farklı ku-
ramı savundukları belirlenmiştir. Bazı âlimler, Kur’ân’ın yaratılmamışlığını 
‘Kadercilik’ anlayışı ile eş değer bir şekilde ele alarak, kadercilik anlayışına 
ve bununla birlikte Kur’ân’ın yaratılmamışlığına karşı, Halku’l-Kur’ân mev-
zusunu savunmuşlardır ( Mu’tezile ). Kur’ân’ın yaratılmamışlığı düşüncesini 
benimsemeyen âlimler ise;  Onların ‘Kaderciliği reddettikleri’ gerekçesiyle 
bu görüşe karşı bir duruş sergileyerek ve aynı zamanda kadercilik kuramını 
da benimseyerek Halku’l-Kur’ân tezini reddetmişlerdir ( Ashabu’l-Hadîs). Fi-
kirsel zıtlığın yaşandığı bir dönem olmasıyla birlikte, İktidarın din anlayışın-
da yeni bir zemin oluşturmaya yönelik çalışmaların olduğu, yapılan baskının 
dinî değil siyasî nitelik taşıdığı, söz konusu dinî düşünceyi tebaanın doğru 
olarak kabul etmediği ve Halife Mütevekkil tarafından baskı döneminin kal-
dırıldığı gibi sonuçlara varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mihne, Ahmed b. Hanbel, Me’mun, Abbasiler. 

Giriş

İnsanlık tarihinde dinî düşünceye olan müdahâlenin, ilmî alanda yapı-
lan çalışmalara ve düşüncelere yansımasını/etkisini neredeyse her devirde 
görmekteyiz. İslâm Tarihinde ‘Mihne Dönemi’ olarak adlandırılan dönemde 
yapılan ilmî çalışmalara bakıldığında genel itibariyle iktidarın, dinî ve siyasî 
otoritesini sağlama almak için, savunduğu düşünce üzerinden tartışmaların 
cereyan ettiği görülmektedir. İslâm Medeniyetinde yer edinmiş olan mevzu-
nun pek çok âlim tarafından savunulan ve aynı zamanda karşı çıkılan bir 
doktrin olduğu ve İslam Tarihinde önemli bir yer edindiği için konu üzerinde 
durulmasının gerekli olduğu kanaatine vardık. Aslında Mihne ile ilgili birden 
fazla çalışma yapılmıştır.1 Fakat biz, incelemeye aldığımız hususun şu bo-
yutu üzerinde durmaya çalıştık; Mihne Döneminin oluşmasında ve sonraki 
süreçlerde ortaya çıkan din anlayışındaki farklılıklar üzerinde etkisi.

Tarihte ‘Mihne Dönemi’ olarak ifade edilen, Halku’l-Kur’ân (Kur’ân’ın Ya-

1. M. Mahfuz Söylemez, Mihne Süreci ve İslâmi İlimlere Etkisi, Ankara, 2016; Mehmet Ümit, 
“Mihne Sürecinde Hanefiler”, HÜİFD, S. 17, c. IX, 2010; Ali Kaya, “Mihne Hadîsesi ve Hadîs 
İlmine Etkileri Bakımından Sonuçları”, CÜİFD, c. XIX, S. 1, 2015; ; Mustafa Öztürk, “Mihne 
ve Tefsir”, Mihne Süreci ve İslâmi İlimlere Etkisi, (ed. M. Mahfuz Söylemez), Ankara, 2016.
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ratılmışlığı) problemi olarak meşhur olmuş olayın, tarihi alt yapısı ile birlikte 
konuyu anlama ve algılama çalışmasıdır. Konumuzun sınırlarını bir tarihçi ola-
rak belirledik. Öncelikle sürecin arka planı verilmiş, söz konusu olan süreci 
resmi olarak başlatan Abbasi Halifelerinin yedincisi olan Halife Me’mun’dan 
bahsedilmiştir. Daha sonra Halife Mu’tasım’a miras olarak kalan mesele kar-
şısında, Halife Vâsık’ın tutumu değerlendirilmiştir. Devamında Vâsık’ın kar-
deşi Halife Mütevekkil’in, İslam medeniyetinde bir problem olarak yer edin-
miş olan mevzubahis sorunu peyderpey bir şekilde son vermeye çalışmaları 
üzerinde durulmuştur. Daha sonra adı geçen tezin sırasıyla Mu’tezile ekolü 
ve Ashâbu’l-Hadîsin -İbn Hanbel başta olmak üzere- süreç boyunca din anla-
yışlarındaki farklılaşmanın üzerindeki etkisi tahlil edilmeye çalışılmış ve son 
olarak ‘Kur’ân Mahlûk’tur anlayışını benimseyen bir kimsenin İslâm Tarihi 
literatüründe geçen rivâyetlere göre ahvâline değinilmiştir.

A- Kavramsal Çerçeve ve Mihne Olayının Abbasi Döneminde Gündeme
Geliş Sebebi

Mihne kelimesi sözlükte “sorguya çekmek, eziyet etmek2  sınamak, 
boyun eğdirmek, birini sözlü soruşturmaya3 tabi tutmak…” gibi anlamlara 
gelmekte olup, ‘me-ha-ne’ kökünden türemiştir. Kavram olarak ise Mihne; 
genelde insan fiillerini soruşturma, belli bir inancın kabulünü sağlamak4 
adına yapılan dinî sorgulamadır. Özelde ise Abbasi Devletinin yedinci Halife-
si olan Me’mun (ö. 218/834) ile başlayan sırasıyla Mu’tasım (ö. 227/843) 
ve Vâsık’ın (ö. 232/847) dönemlerinde5 devam eden, iktidarın kendi din 
anlayışını elinde bulundurduğu güç ile başta ulemâ ve yönetici sınıfı6 olmak 
üzere istibdat yoluyla benimsettirmeye çalıştığı sürece verilen isimdir.

Mihne hâdisesine ana hatlarıyla bakıldığında Abbasi Halifelerinin ege-
menlik ve istikbâl kaygısı nedeniyle çözüm yolu olarak başvurduğu bir tür 
toplum mühendisliği projesidir. Çünkü Ashâbu’l-Hadîs âlimleri, Abbasiler’e 
karşı isyan eden ve Emeviler’in Süfyânî kolundan olan Ali b. Abdullah’ı sa-

2. Hayrettin Yücesoy, “Mihne”, DİA, c. XXX. s. 26.
3. Mehmet Emin Özafşar, İdeolojik Hadîsçiliğin Tarihi Arka Planı, Ankara, 1999, s. 16.
4. Mehmet Ümit, “Mihne Sürecinde Hanefiler”, HÜİFD, S. 17, c. IX, 2010, s. 102; Ay,
Mu’tezile ve Siyaset, s. 301.
5. Abdu’l-Fettah Ebu Gudde, “Halku’l-Kur’ân Meselesi” (çev. Mücteba Uğur), AÜİFD, c.
XX, S. 1, 1972, s. 309; Nahide Bozkurt, “Mihne’nin Tarihsel Arka Planı ve Analizi”, Mihne
Süreci ve İslâmi İlimlere Etkisi (ed. M. Mahfuz Söylemez), Ankara, 2016, s. 11.
6. İbn’ul-Esîr (ö. 630/1233), El Kamil Fi’t-Tarih (çev. Heyet), c. V, İstanbul, 2008, s. 460.
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vundukları, ona gizli de olsa destekte bulundukları bilinmektedir. Aynı za-
manda, Kur’ân’ın yaratılmışlığı Emevi karşıtlığı, Kur’ân’ın yaratılmamışlığı 
ise Emevi taraftarlığı ile özdeş hale gelmişti.7 Öteden beri Emevi taraftarlığı 
yapan Ehli Hadîsin, dîni bir otorite haline geldiğini, Me’mun’un oluşturul-
muş olan otoriteyi kendisinin siyasal geleceği için bir tehdit olarak gördüğü-
nü, ma’mâfîh var olan otoriteyi kırmak istediğini, bu gibi nedenlerden dolayı 
bahsedilen uygulamayı başlattığı yorumu yapılabilir. Me’mun’un Mihne sü-
recini başlatmasının arka plandaki sebeplerin bir diğeri ise; kendi efkârının 
ulemâ ve fukahâ tarafından kabul edileceğini düşünmüş olmasıdır. Fakat 
hâdiselerin kendi beklentisinin aksine geliştiğini görünce, beklentisini elde 
edememiş bir şekilde Mu’tezile’nin içtihadını, muhaddîs ve fukahâ’ya baskı 
yolu ile benimsettirmeye çalıştığı zikredilmektedir.8

Kur’ân’ın yaratılmışlığı (Halku’l-Kur’ân)9 tezinin fikir olarak kimler tara-
fından ortaya atıldığı ile ilgili tarih kitaplarında dört farklı rivâyet mevcuttur. 
Bunlardan ilki, fikrin Yahudi kaynaklı olduğu, aynı zamanda İbn Kuteybe (ö. 
276/890) ve Hatîb el-Bağdâdî (ö. 463/1071) gibi âlimlerin benimsedikleri 
kuramdır. İkinci ise, Hıristiyan kaynaklı olduğu, Sünni ve Mu’tezili âlimler 
tarafından benimsenen görüştür. Üçüncüsü ise Grek kültüründen geldi-
ği ve ‘Logos’ kelimesinin Arapçaya ‘Kelâm’ olarak tercüme edilmesinden 
kaynaklandığına işaret edilmiştir. Dördüncü rivâyette ise tartışılan tezin alt 
yapısını, Allah’ın sıfatlarının ezelî mi veya hâdis mi olduğu tartışmalarından 
kaynaklandığı zikredilmekte ve cumhurun da bu içtihadı benimsedikleri gö-
rülmektedir.

B- Abbasi Halifelerinin Mihne Olayına Karşı Tutumları

 İslâm Medeniyetinde mevzubahis olan problemin, Emevi Hanedanın yap-
tığı icraatlarını meşru gösterme adına ‘Kadercilik’ anlayışını savunduğu bilin-
mektedir. Oluşturulmuş anlayışa karşı çıkan Ca’d b. Dirhem10 (ö. 124/743) ve 

7. Bknz: Ay, Mu’tezile ve Siyaset, s. 321.
8. Kaya, “Mihne Hadîsesi”, s. 11.
9. İbnu’l-Esîr, El Kamil, s.460; Mehmet Zeki İşcan, Gelenekten Geleceğe İslâmi Düşünce-
de Yenilik, İstanbul, 2015, s. 107-8; Osman Aydınlı, “Kur’ân’ın Yaratılmışlığı Meselesi ve 
Mu’tezile’nin Tarihi Seyrindeki Yeri (I)”, Dinî Araştırmalar Dergisi, c. IV, S. 9, s. 58; Yusuf 
Şevki Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”, DİA, c. XV, s. 371; Talat Koçyiğit, Hadîsçilerle Kelamcılar 
Arasındaki Münakaşalar, Ankara, 1969, s. 186-188. 
10. W. Montgomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri (çev. Ethem Ruhi Fığlalı), 
İstanbul, 2001, s. 300.
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arkadaşı Cehm b. Safvân  (ö. 128/747), ezelden beri her şeyin yaratılmadığı, 
Kaderimizin Emevi hanedanının elinde olmadığı, Emevi Halifelerinin halka 
uyguladığı siyasî yöntemin Kaderle hiçbir alakasının olmadığı gibi düşüncele-
ri savunarak, İktidara karşı bir duruş sergiledikleri ve Halku’l-Kur’ân sorunu-
nu dile getirerek ‘Kadercilik’ anlayışını reddettikleri bununla birlikte Kur’ân’ın 
yaratıldığını da savundukları, rivâyetlerde geçmektedir. Fakat Abbasiler, Eme-
vi Ailesinin aksine ‘Kadercilik’ anlayışını reddetmiş, anti-Fatalist bir duruş 
sergilemiş ve Kur’ân’ın yaratılmış olduğu doktrinini savunmuştur. Böylelikle 
baskı dönemi başlatılmadan altı yıl önce (h. 212/m. 828 de), Halife Me’mun 
tarafından devletin resmi din anlayışı olduğu kabul edilmiş ve temas edilen 
tezi bir fermanla ilan edip halka duyurmuştur.11 

Söz konusu tartışmanın, Abbasi Halifesi Harun Reşid’in (ö. 193/810) 
zamanına kadar ulemâdan hiç kimsenin söz etmediği, ancak Bişr el-Meri-
si’nin (ö. 218/834), Kur’ân’ın Mahlûk olduğu tartışmasını tekrar gündeme 
taşımaya başladığı rivâyetlerde zikredilmektedir. Bişr, Halife Me’mun döne-
minde ulemâ sınıfına duyulan saygı, sarayda kabul edilmeleri, ilim meclis-
lerinin oluşturulması ve Me’mun’un Halku’l-Kur’ân fikrini benimsemesin-
den sonra, fikirlerini tekrar gün yüzüne çıkartmıştır. Sarayda yapılan ilmî 
tartışmalardan sonra, Me’mun’un da bu düşünceyi olarak kabul etmesi (h. 
212/m. 828)12 ve daha sonra fermanla bildirmesi, Halku’l-Kur’ân fikrinin ilk 
başlarda fert/birey bazında kabul gördüğü ve adı geçen tartışmanın toplu-
ma/kitlelere taşınmadığı anlaşılmaktadır.

Kur’ân’ın yaratılmışlığı13 teorisinin ilanından altı yıl sonra Me’mun, (h. 
218/m. 834’te) Bizans üzerine sefere çıktığı sırada,14 Bağdat’ta yerine ve-
kil olarak bıraktığı İshak b. İbrahim’e art zamanlı olarak gönderdiği dört 
mektubun ilkinde, Mihne’yi başlatması gerektiği emrini bildirmiştir. Yapılan 
ilk uygulamada, toplumda belli bir yer edinmiş olan umerâ sınıfının sorguya 
çekilmesini istetmiş,15 ikinci mektubunda ise ulemâ sınıfında olan yedi ki-

11. Philip K. Hitti, Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi (çev. Salih Tuğ), Ankara, 1980, s. 660; 
Osman Aydınlı, Akılcı Din Söylemi Farklı Yönleriyle Mu’tezile Ekolü, Ankara, 2010, s. 334; 
Bozkurt, “Mihne”, s. 11.
12. Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, (ö. 310/923), Tarihu’l-Ümem ve’l Müluk 
(tahk. M. Ebu’l Fazl İbrahim), Kahire, 1962, VIII, s. 619.
13. Hitti, İslâm Tarihi, s. 660-661; Yavuz, “Halku’l-Kur’ân”, s. 371-375.
14. Taberî, c. VIII, s. 631-641; Bozkurt, “Mihne”, s. 16; Akoğlu, “Mu’tezile Mihne”, s. 48.
15. Taberî, c. VIII, s. 631-641; İbnu’l-Esîr, El Kamil, s. 461-465; Koçyiğit, Hadîsçilerle 
Kelamcılar, s. 200-203.
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şinin kendisine gönderilmesini istemiştir. Me’mun, üçüncü mektubunu da 
yazarak vekilinden, fakîh ve hadîsçileri sorguya çekmesini emretmiştir. Son 
mektubunda Me’mun, ‘Kur’ân Mahlûk değildir’ kuramında olanların tekrar 
sorguya çekilmelerini, kendileri gibi düşünmeyenleri zincirleyerek kendisi-
nin bulunduğu yere yani Tarsus’a göndermesi talebinde bulunmuştur.16

Me’mun’un, mevzubahis olan uygulamayı kardeşi Mu’tasım’a miras ola-
rak bıraktığı17 rivâyetlerde zikredilmiştir. Mu’tasım’ın, İbn Hanbel’e Kur’ân 
Mahlûk’tur dedirtmeye çalıştığı, İbn Hanbel’in ise buna direndiği ve 28 ay 
hapiste kaldığı, bazen bayılıncaya kadar işkenceye tâbi tutulduğu, kırbaç-
landığı ve eziyet gördüğü18 rivâyetlerde aktarılmıştır.

Vâsık dönemi, Mihne politikalarının ve baskının aynı hızla devam etti-
ği bir dönem olmuştur. Bu süreçte İbn Hanbel, işkencelere maruz kalmak 
yerine Halife Vâsık tarafından sürgün edilmiştir.19 Mihne sürecinde benzer 
uygulamaların sadece başkentle sınırlı tutulmayarak, Halifenin emri gereği 
Mısır’da da Mihne uygulaması devam ettirilmiştir. Öyle ki Mısır hapishane-
lerinin Muhaddis, Fakîh, Müezzin ve Muallimler başta olmak üzere yüzlerce 
insanla doldurulduğu zikredilmektedir.

Halife Mütevekkil, anlamsız baskıyı peyderpey bir şekilde son vermeye 
çalıştığı rivâyetlerde işaret edilmiştir. Mihne politikasına çeşitli şekillerde 
maruz kalanlara, Halife tarafından iâde-i itibârları verilmiş, çeşitli hediyeler 
dağıtılmış, lütuf ve ihsanlarda bulunulmuştur. Halifenin, halkın desteğini 
kazanmak için mevcûd vaziyete son vermesi gerektiğinin bilincinde olarak 
yaptığı ilk faaliyet, ‘Kur’ân Mahlûktur’ tartışmalarını, başkent başta olmak 
üzere, ülke sınırları içerisindeki tüm beldelerde benzeri tartışmalara son 
vermek olmuştur.20 Halku’l-Kur’ân sürecinin devamında Mihne’nin imamı 
olarak vasıflandırılan Ahmed b. Ebu Duâd  da dâhil olmak üzere, Mu’tezi-
li âlim ve Kâdîları görevlerinden uzaklaştırılmış ve onların mal varlıklarına 
devlet tarafından el konulmuştur.21

16. İbnu’l-Esîr, El Kamil, s. 464; Koçyiğit, Hadîsçilerle Kelamcılar, s. 205.
17. Taberî, c. VIII, s. 648; İbnu’l-Esîr, El Kamil, s. 466-467. 
18. Hitti, İslâm Tarihi, s. 661; Ebu Gudde “Halku’l-Kur’ân”, s. 309.
19. Muhyettin İğde, “Mihne Sürecinde Ahmed b. Hanbel ve Taraftarları”, Mihne Süreci ve 
İslâmi İlimlere Etkisi, (ed. M. Mahfuz Söylemez), Ankara, 2016,s. 158.
20. Akoğlu, “Mu’tezile Mihne”, s. 58; Temiz, “Buhârî ve Halku Ef’âli’l-İbâd Eseri”, s. 121.
21. Ay, Mu’tezile ve Siyaset, s. 347.
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Mihne uygulamalarında dinî bir tutumun sergilenmediği, yapılan baskı ve 
işkencelerin siyasî birer amaç için yapıldığı anlaşılmaktadır. İdârecilerin, halkı 
daha iyi yönetebilmeleri, kendilerine itaat eden, karşı muhalefete kalkışma-
yan bir toplum ortamı yaratmak için zikredilen doktrini savunmaktan kendi 
maslahatları için engel olarak görmediklerini söyleyebiliriz. Çünkü yaratılmış 
bir Kur’ân anlayışı Halifenin gücünü artırmıştır. Aksi ise ulemânın otoritesini 
güçlendirmiştir. Bu yüzden İdâreciler, var olan güç ve konumlarını korumak 
için, adı geçen tezi zor kullanarak da olsa ulemâya benimsettirmeye çalışmış-
lardır.22 Aksi takdirde var olan konumlarından olabilme endişesinden dolayı 
böyle bir yönteme başvurmayı kendileri için elzem bir çözüm olarak gördükle-
rini, genel yapıyı göz önünde bulundurduğumuzda söyleyebiliriz. 

C- Mihne Olayının Etkileri

Söz konusu ayrılışların baş gösterdiği süreçten sonra ‘Mu’tezile’ kavra-
mı, muhâlif ve karşıt kimselerce aşağılama ve tahkîr etme23 gibi ifadeler 
de kullanıldığı bilinmekle beraber, aşağılamayı kaldıramayan ve adı geçen 
ekolü bir leke olarak gören kimselerin ekolden ayrılmalarına sebebiyet ver-
miştir. Mu’tezile’den ayrılarak Şii ekolünü benimseyen bazı kişilerin isimleri 
rivâyetlerde şu şekilde zikredilmektedir: Ebu İsa el-Verrâk (ö. 247/862), 
Ebû’l-Hüseyin Ahmed b. Râvendî (ö. 298/911), Muhammed b. Abdillah b. 
Mûmellek, Ebu Muhammed Hasan b. Musa en-Nevbahtî (ö. 300/913), Ebu 
Ca’fer Muhammed b. Abdurrahman b. Kubbe ve Ebu’l-Hasan b. Bişr gibi 
kişilerdir. Mu’tezile’den ayrılan fakat Şia’ya geçmeyen âlimler de vardır, me-
sela Ebu’l-Hasan el-Eş’arî’nin (ö. 324/937) bu ayrılışta hatırlanması gere-
ken isimler arasında olması gerektiği kanaatindeyiz.

Toplumdan uzaklaştırılmak istenen kişi veya kişiler, görüşü anlaşılma-
yanlar, akıl ve felsefeyi ilimde kullananlar, sevilmeyenler, toplumdan ayrı 
kalanlar vb. gibi durumlarda ilk başvurulan dışlama yöntemi; Mu’tezili 
ekolünde olduklarını beyân ederek, toplumda onlara karşı bir anti-patinin 
oluşmasına sebebiyet vermişlerdir.24 Örnek olarak Endülüslü bir sufî olan 
İbn Meserre ( ö. 319/932 ) 25 verilebilir. Kur’ân ‘Mahlûktur’ kuramını kabul 

22. Bknz: Kırbaşoğlu, “Allah’ın Kelâm’ı Olması Açısından”, s. 430.
23. Akoğlu, “Mu’tezile Mihne”, s. 64.
24. Akoğlu, “Mu’tezile Mihne”, s. 65.
25. Watt, İslâm Düşüncesi, s. 373-374; Muharrem Akoğlu, “Endülüslü Sufi Muhammed
b. Meserre’nin Mu’tezile’ye Nispeti Meselesi”, Bilimnâme Düşünce Platformu, c. III, S.
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eden herkesin, -aynı zamanda- ‘Allah’ın da Mahlûk olduğu ve bunu savun-
dukları’ anlamına geldiğini de iddia etmişlerdir. Bu iddialarını toplumda da 
zikrederek doktrini/fikri benimseyen herkesi zındıklıkla suçlamışlardır. 

Mihne mağdurları, anti-mihne döneminde kendilerine baskı yapan, 
işkence ve eziyet eden kişilere karşı, kısasa kısas yapmak yerine onların 
ilmî hayatlarını bitirecek26 engizisyona tâbi tutmuşlardır. Ashabu’l-Hadîs, 
faaliyetlerini sadece kendilerine muhâlif olanlar için değil, aynı zamanda 
kendi taraftarları olan kesime de uygulatmışlardır. Bu süreç; hocayı talebe-
ye, talebeyi hocaya ve dostu da dosta kırdırtmış düşman yaptırmıştır. Ebu 
Nasr et-Temmâr ( ö. 228/842 ), Yahya b. Ma’în ( 233/847 ), Ali el-Medînî ( 
234/848 ), Ali b. Hüseyin el-Kerâbîsî ( 245/859  ), Buhârî ( 256/869 ), gibi 
Hadîs âlimleri dışlanmış, hakîr görülmüş ve onlardan Hadîs alış-verişi dahi 
yapılmamıştır. Hatta onları; dünya karşılığında dinini satmakla, zındıklıkla 
ve kâfir olmakla suçlamışlardır.27

‘Kur’ân Mahlûk’tur anlayışını benimseyen kimsenin İslâm Tarihi literatü-
ründe geçen rivâyetlere göre ahvâlı şu şekilde zikredilmiştir:

İmandan çıktığı,

Küfre girip Kâfir olduğu,28

Müşrik, zındık ve bid’atçı olduğu,

Karısının boş olduğu,

Kanının helal olduğu,

Küfürlerinin Yahûdî, Hıristiyan ve Mecûsîlerin küfründen daha beter olduğu,

Hıristiyan ve Mecûsîler’den farkının olmadığı,

Sözlerini dinlemenin doğru olmadığı,

Arkasında namazın kılınmayacağı,

Mirasının helal olmayacağı,

9, 2005, s. 55-74.
26. Kaya, “Mihne Hâdisesi”, s. 17.
27. Temiz, “Buhârî ve Halku Ef’âli’l-İbâd Eseri”, s. 124; Kırbaşoğlu, “Allah’ın Kelâm’ı Ol-
ması Açısından”, s. 434.
28. Watt, İslâm Düşüncesi, s. 361; Temiz, “Buhârî ve Halku Ef’âli’l-İbâd Eseri”, s. 127.



  613 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

Ona selam verilmeyeceği,

Hastalandığında ziyaret edilmeyeceği,

Şahitliklerine itibâr edilmeyeceği,

Kestikleri hayvanın yenilmeyeceği,

Onunla hiçbir mecliste oturup konuşulmayacağı,

Cenazesinin Müslüman mezarlığına defn edilemeyeceği,

Tövbe etmemesi halinde boynu vurularak öldürüleceği,

Tüm malının Müslümanlara helal olması hasebiyle ganimet olarak dağıtılacağı,

Onunla evlenilmeyeceği,

Onunla bir arada bulunulmayacağı,

Onun yanına her kim giderse baskıya mâruz kalacağını belirterek her-
kese duyurmuşlardır. 29

Hatta zikredilen rivâyetlerle yetinmeyenler konu ile ilgili hadîs dahi uy-
durmuşlardır. Örneğin “Kim Kur’ân’ın Mahlûk olduğunu söylerse kâfir olur” 
ve yine aynı bağlamda “…Ümmetimden bir topluluk ‘Kur’ân mahlûktur’ di-
yecekler. Ümmetimden kim bunu söylerse, yüce Allah’a karşı kâfir olur, o 
anda karısı boş olur. Çünkü Mü’min bir kadının, Allah’ın önceden takdir 
ettiği dışında, kâfir birinin nikâhında olması yaraşmaz.” şeklindeki mevzû 
Hadîsler konunun geldiği noktayı bize net bir şekilde göstermektedir. Bah-
sedilen dönemde onlarca mevzu hadîsin piyasa sürüldüğü ve bu hadîslerin 
toplum üzerinde büyük bir etki bıraktığı da görülmektedir.

SONUÇ

Halku’l-Kur’ân mevzusu Emevi Devletinin, siyasî varlıklarını meşrulaştır-
mak için ‘Kader’ anlayışına sığındıkları, bununla birlikte İbn Dirhem ve İbn 
Safvân’ın zikredilen hususa karşı bir duruş sergiledikleri bilinmekle bera-
ber, görüşün politik sebeplerden ötürü ortaya atıldığı da görülmüştür. 

Halife Me’mun, devletinin siyasî olarak ilerleyişindeki engelleri kaldırmak, 

29. Muhammed b. İsmail el-Buhârî ( ö. 256/ 869 ) Halku’l-Ef’âli’l-İbâd, ( tahk. Ömer Ab-
dulmunim Selim ) Kâhire, 2007, s. 22-25, 38-45; Özafşar, İdeolojik Hadîsçilik, s. 76-77, 
88-89; İğde, “Ahmed b. Hanbel”, s. 169; Kaya, “Mihne Hâdisesi”, s. 19.
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devletinin istikbalini güvence altına almak, kendisinin otoritesini sağlamak 
adına -daha sonra Mihne şeklinde adlandırılan- baskı döneminin başlangıcı-
nı yapmıştır. Mihne uygulamalarında dinî bir tutumun sergilenmediği, yapılan 
baskı ve işkencelerin siyasî birer amaç için yapıldığı saptanmıştır.

Me’mun, var olan gücünü sağlamlaştırmak ve toplum nazarında belli 
bir dinî otorite elde etmiş ulemâ sınıfını ( Ashabu’l-Hadîs ) kontrol altına ala-
bilmek için çabalamıştır. Me’mun, kendi kuramını devletin politikası haline 
getirerek ulemâyı, düşüncesini savunmaları için zorlamıştır. 

Mu’tezilî ulemânın tamamı süreç boyunca ve sonrasında, Mihne’yi uy-
gulatanlar kategorisinde zikredilmiştir. Ancak bize göre o dönem ( Mihne ) 
de ismi zikredilebilecek kişiler olsa da -çalışmamıza başlamadan önce de 
düşündüğümüz şekilde- çoğunluğu kapsayacak biçimde bir genellemenin 
yapılması, yanlış bir değerlendirmedir. Bunun sonucunda ekolün, ilmî saha-
dan uzaklaştırılmaya çalışıldığı, özellikle Ashabu’l-Hadîsçiler tarafından bir 
nevi engizisyona tabi tutuldukları ve bundan dolayı da ekolden kopuşların 
başladığı görülmüştür. 

Mihne sürecinin kurbanları olarak atfedilen Ashabu’l-Hadîsçiler de ken-
di aralarında sürecin sonunda ayrılığa düştükleri görülmüştür. Öncelikle 
baskılara daha fazla dayanamayarak Halku’l-Kur’ân doktrinini kabul etmek 
zorunda kalanların, sürecin bitmesinden sonra yeni bir dönemin başlama-
sıyla birlikte toplumdan uzaklaştırıldıkları, tekfir edildikleri, ilmî sahanın 
dışına itildikleri ve ilimlerinin değersizleştirildiği tespit edilmiştir. Katı bir 
engizisyon uygulaması sadece Mu’tezilî ulemaya yapılmamıştır. Adı geçen 
uygulamanın, Kur’ân’ın yaratılmışlığını kabul eden herkesi kapsadığı anla-
şılmakla birlikte, kendi taraftarlarından olan ve Kur’ân’ın yaratıldığı görüşü-
nü kabul eden âlimlere de aynı muamelenin yapıldığı rivayetlerden anlaşıl-
mıştır. Yapılan muamele ile birlikte hocalığın, aynı zamanda talebeliğin ve 
dostluğun da zedelendiğini/yara aldığını görmekteyiz.

Netice itibariyle, bu mevzunun zaman içerisinde dinî farklılaşmanın 
üzerinde etkisi olduğu, ulema sınıfının birbirine düştüğü, ilmî ahlakın zede-
lendiği, üslubun katılaştığı, yapılan eleştirilerin nesnellikten uzak kalındığı, 
ilmî çalışmaların objektiflikten uzaklaştığı, ulemanın içine düştüğü farklı 
zihniyetlerin beraberinde ‘tekfir’ etme mekanizmasını doğurduğu gibi çeşitli 
dışlamaların ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Abbasi ailesinin, siyasî bir amaç 
için uygulattıkları adı geçen politikanın sonucunda, insanların akıldan uzak 
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kaldıkları ve hatta aklı birer hastalık olarak gördükleri bir sürecin yaşanma-
sının müsebbibi oldukları da âşikârdır.
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“İKTİDAR- ULEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA EBU HANİFE’NİN Sİ-
YASİ DURUŞU VE DİNİ DEĞİŞİMLERE ETKİSİ”

AYGÜN YILMAZ

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları/İslam 
Tarihi Yüksek Lisans, İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Mezunu)

Özet 

İslam Tarihinin her döneminde iktidar ve ulema birbiriyle ilişki içerisinde 
olmuştur. Bu ilişkilere baktığımızda kimi zaman iktidar ulemanın yanında yer 
alırken, kimi zaman ise karşısında yer almıştır. Aynı şekilde ulema da iktidarın 
yaptığı icraatlara destek verdiği gibi, zaman zaman karşısında yer almıştır. 

Biz de bu çalışmamızda hem Emeviler hem de Abbasiler döneminin ik-
tidarını görmüş olan ulemadan Ebu Hanife’nin onların yönetim tarzına ve 
ilkelerine karşı izlemiş olduğu tavrı ve görüşlerini, onlara karşı sergilemiş 
olduğu muhalif tavrın neden ve sonuçlarını, yönetimin meşru ve hukuki gör-
düğü uygulamalar karşısındaki siyasi duruşunu ortaya koymaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: İktidar, ulema , Ebu Hanife, Emeviler, Abbasiler.
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THE POLITICAL ATTITUDE OF ABU HANIFA IN THE CONTEXT OF POLICY-
SCHOLARS’ RELATIONS

Abstract

In the every time of Islamic History the scholars and goverment are in 
relations with each other. When we look at these relations, we can see that 
sometimes the goverment has collaboration with the scholars and someti-
mes it is opposite to them. In the same way, the scholars also occasionally 
took place in opposition, as it supported the acts of goverment. 

In this our study, we will focus on the political attitudes and views of Abu 
Hanifa, cause and consequences of his opposing in the management style 
of Umayyads and Abbasids. 

Keywords: Goverment, scholars, Abu Hanifa, Umayyads, Abbasids.

Giriş

Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslam, Hicaz bölgesinin dışında farklı 
toplumları, kültürleri, dini inanışları içinde barındıran coğrafyalara da yayıl-
mış ve Arap olmayan ırklar İslamiyet’i kabul etmeye başlamıştır. Bu durum 
İslam dünyasında dini, siyasi, sosyolojik ve ekonomik açıdan yeni gelişme-
leri ve ilerlemeleri beraberinde getirmiştir. Özellikle bu değişimin en çok ya-
şandığı mecra ise siyasi iktidar olmuştur. Kureyş kabilesinde Emevi-Haşimi 
arasındaki gücü elde etme mücadelesi Hz. Peygamber’in vefatının akabin-
de tekrar gün yüzüne çıkmaya başlamış, nitekim Dört Halife Dönemi sonra-
sı Emevi Devleti ve Abbasi Devleti gibi iki büyük devletin tarih sahnesinde 
var olması bu mücadeleler neticesinde gerçekleşmiştir.  Emeviler hilafeti 
saltanata dönüştürerek iktidarını kalıcılaştırmaya çalışırken, Abbasiler bu 
gücü kırarak hilafete Haşimi otoritesini getirmek istemişler ve sonuç olarak 
Emevileri yıkarak kendi hakimiyetlerini kurabilmişlerdir.

Gerek Emeviler döneminde gerekse Abbasiler döneminde yöneticilerin 
iktidarı meşrulaştırma çabalarını görmekteyiz. Bu çabaları icra ederken de 
kuşkusuz her iki devlet meşrulaştırma çabalarını dine dayandırarak yapma-
ya çalışmışlardır. Emevi Devleti varlığını ve icraatlarını meşrulaştırma çaba-
larını daha çok toplum üzerinde Cebriyyeci/kaderci bir karakter kurmaya 
çalışarak sağlarken, Abbasiler kaderci anlayıştan uzak bir tavırla kuruluş 
icraatlarını Kur’an ve sünnete dayandırarak oluşturmaya çalışmıştır. Bu ne-
denle de ulema ile ilişkiye girerek onların desteğini almak için her iki iktidar 
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da çaba sarf etmiştir. Çünkü topluma yön veren ulema desteğini almak ikti-
dar için bir avantaj sağlamaktadır. Bu meşrulaştırma çabalarına ulemadan 
bazıları destek olurken, bazı alimler sessiz kalmış, kimi alimler ise muhalif 
olarak siyasi tavırlarını ortaya koymuşlardır. 

 Muhalif olan alimlerden biri de Hanefi mezhebinin kurucusu ve mevali-
den olan Ebu Hanife’dir. Ebu Hanife Emevi iktidarına karşı şiyasi muhalefet 
tarafında yer alarak devletin yıkılmasında da rol almıştır. Abbasileri ise baş-
langıçta desteklemiş, iktidarını meşru olarak kabul etmiştir. Fakat Abbasile-
rin ilerleyen zamanlardaki icraatlarını Kur’an ve Sünnet çizgisi dışında bula-
rak desteğini geri çekmiştir. Diğer bir ifadeyle, yetmiş yıllık ömrünün 52 yılını 
Emeviler zamanında, 18 yılını da Abbasiler zamanında yaşayan Ebu Hanife, 
bu iki devletin iktidarına karşı muhalif bir siyasi tavır sergilemiştir. Bunun en 
büyük nedeni ise her iki devletin de halka karşı haksız yere yapmış oldukları 
zulümdür. Haksız zulümler karşısında Ebu Hanife fikirlerini açıkça dile getir-
miş ve devlet gücüne karşı kendi fetvalarını ortaya koymaktan çekinmemiştir. 
Bunun neticesinde iktidar tarafından gözaltı, hapis ve sürgün hayatına, şid-
det ve eziyete maruz bırakılmış, aynı zamanda ilmi çalışmalarına da kısıtlama 
getirilmiştir. Biz de çalışmamızda bu hususlara değinmeye çalışacağız.

Ebu Hanife’nin Hayatı

Hanefi mezhebinin imamı, büyük müctehid olan Ebû Hanife, tam adıyla 
en-Numan b. Sabit b. Zûta b. Mâh, Bekir b. Vail kabilesinden Teymullah 
b. Sa’lebe’nin mevlasıdır. Emevi halifelerinden Abdulmelik b. Mervan (ö.
86/705) zamanında H. 80/ M. 699 senesinde Kufe’de doğmuştur.1 Ge-
nel kanaate göre Ebu Hanife Fars asıllı olup, Tabiin tabakasına mensup bir
alimdir. Ticaretle uğraşan varlıklı bir ailenin oğlu olması e kendisinin de ti-
caretle uğraşması nedeniyle hayatını maddi sıkıntıdan uzak sürdürmüştür.

Çağdaşları arasında seçkin bir yere sahip olması ve hukuki düşünce sis-
temine yeni bir karakter kazandırması nedeniyle Ebu Hanife, Imam-ı Azam 
olarak kabul edilmiştir. Yaşadığı asrın sosyal, siyasi ve kültürel karmaşası 
içerisinde Irak’ta kurulan ve daha sonra Ashab-ı Rey olarak isimlendirilen 
Rey ekolünün lideri kabul edilmektedir. 2

1. Ibn Hacer el-Heysemi, Menakıbu İmam-I Azam ve Fıkh-ı Ekber Serhi, çev. Ahmet Ka-
radut, Ankara, 1983 s 23; Muhammed Ebu Zehra, Ebu Hanife, çev. Osman Keskioğlu,
İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1970, s. 21.
2. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s.173.
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Ebu Hanife’nin kişiliği ve ahlakı hakkında da birçok alim ve müellif 
aleyhinde ve lehinde görüşler beyan etmişlerdir. Aleyhinde çok konuşuldu-
ğu halde, hiç kimse hakkında iyilikten başka bir şey söylemediği rivayet 
edilmektedir. İshak b. Ebî İsrail’in anlattığına göre, bazıları İbn Uyeyne’nin 
yanında Ebu Hanife’nin kusurlarından bahsederken, Süfyanu’s-Sevrî “Sus, 
Ebû Hanîfe insanların en fazla namaz kılanı, emanete en fazla riayet edeni 
ve insanlara en fazla iyilik edenidir” demiştir. 

Ebu Hanife hicri 150 yılında 70 yaşındayken Bağdad’da vefat etti ve 
oraya defnedildi.3

Emeviler Döneminde Ebu Hanife 

Emevi Devleti’nin toplum üzerindeki genel zihniyetine bakacak olursak 
kaderci bir anlayışı hâkim kılma çabası söz konusudur diyebiliriz. Nitekim 
Emevi Devleti’nin kuruluşuna baktığımızda Muaviye b. Ebi Süfyan Hz. Ali 
ile gerçekleştirmiş olduğu mücadeleler neticesinde iktidarı ele geçirmiş ve 
meşruiyetini bir zemin üzerinde temellendirmeye çalışarak halkın tamamı-
nın biatını almayı amaçlamıştır. Emeviler bu meşruiyyeti sağlamada halk 
arasında “Kaderci anlayış” zihniyetini yaygınlaştırmayı uygun görmüştür. Bu 
anlayış iktidar ve icraatlarının ezeli planın bir sonucu olarak gerçekleştiğini 
telkin etmekti. Ebu Hanife ise Allahîn ezelden her şeyi bildiğini, ancak her 
şeyi bilmesinin inasnın iradesine müdahalesi anlamına gelmediğini, dola-
yısıyla insanın tercihleriyle başbaşa bırakıldığını ve yaptıklarından sorumlu 
olduğunu dile getirerek iktidarın din anlayışının merkezinde bulunan kader-
ci anlayışı temelden reddetmiş oluyordu.

Emevi iktidarının dönemin uleması ile ilişkisine baktığımız zaman tam 
anlamıyla bir bütünlük ya da uzlaşmanın var olduğunu söylemek mümkün 
değildir.  Emevi Devleti’inin daha çok iktidar ile meşgul olmasının da et-
kisiyle Ebu Hanife’nin yetiştiği bu dönemde ilimle uğraşanların çoğu Arap 
olmayan unsurlardı. Hayatının birçoğunu Emeviler döneminde geçiren Ebu 
Hanife’nin ilminin en yüksek noktasına ulaşması ve fikirlerinin olgunlaşma 
süreci de bu devirde gerçekleşmiştir.                                                                                            

Ebu Hanife’nin yaşadığı devirde hatırı sayılır büyük bir kitle ve toplum hali-
ne gelen Mevâlî, özellikle Emeviler zamanında siyasi ve dini alanda ikinci sınıf 
insan ve toplum muamelesi görmüştür. Emevilerin Arap ırkçılığını ön planda 

3. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 24.
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tutarak Ehl-i Beyt’e ve mevaliye karşı izlemiş oldukları politikalara karşı Ebu Ha-
nife muhalif tarafta yer almıştır. Emevîlerin olumsuz ve hukuk dışı siyasetinden 
etkilenen Ebu Hanife, Müslüman Arap toplumunun siyasi mücadelesinde, te-
reddütsüz bir şekilde Ali evladı tarafında, yani Ehl-i Beyt’in yanında yer almıştır.4

Sosyolojik ve psikolojik açıdan baktığımız zaman Mevali’den olan Ebu Ha-
nife’nin, Mevali’ye karşı olumsuz tavır sergileyen Emevi iktidarının yanında 
olması beklenemezdi. Bu nedenle de Emevilere karşı ayaklanan bazı isyan-
cılara hem maddi hem manevi destek sağlamıştır. Destek verdiği isyanlar-
dan biri Zeyd. b. Ali isyanıdır. Ebu Hanife Zeyd’in isyanını Hz. Peygamberîn 
Bedir’deki çıkışına benzetmiştir.5 Bu nedenle de Zeyd’i hem maddi açıdan 
hem de fetvaları ile desteklemiştir.Şayet Ebu Hanife’nin Zeyd’in çıkışını Hz. 
Peygamber’in çıkışına benzetmesine ilişkin rivayet sahih ise, bu, Ebu Hani-
fe’nin iktidarı batıl, Zeyd’i ise hak yolunda gördüğü kanaatine götürmektedir.

Emevilerin son yılları iktidar açısından birçok problemlerin yaşandığı dö-
nemdir. Bu kötü gidişatı durdurmak için halk üzerinde nüfuzu olan alimlere 
resmi görev teklifinde bulunulmuştur. Dönemin Halifesi Mervan b. Muham-
medîn Kufe valisi Yezid b. Ömer b. Hubeyre Ebu Hanife’ye kadılık ya da hazi-
nedarlık görevini teklif etmiştir. Fakat Ebu Hanife bu teklifi redderek, “Hayır, 
bana Vasıt mescidinin kapılarını saymamı emretseler dahi bunu yapmam. 
Ben bu görevi nasıl kabul ederim. O (halife ya da valiyi kastediyor) idam 
edilecek birisinin ölüm fermanını yazacak, ben ise onu onaylayacağım, öyle 
mi? Allah’a yemin ederim ki böyle bir sorumluluğu asla üslenemem.”6 bu 
cümleleri söylemiştir. Ebu Hanife’nin bu görevi kabul etmesi demek Eme-
vilerin sosyo-politik açıdan Mevali politikasını benimsemek ya da tasvip 
etmek demekti. Bu görevi reddeden Ebu Hanife önce vali tarafından fiziki 
şiddete maruz kalmış ardından hapse atılmıştır. Hapisten tahliye edilince 
hicri 130 yılında Mekke’ye giden Ebu Hanife hilafet Abbasilere geçinceye 
kadar burada kalmıştır. 6 yıllık Mekke hayatından sonra o Kufe’ye dönmüş 
ve Abbasi ihtilaline destek vermiştir.7

İktidar için kritik bir dönemde hem beytülmal eminliği makamını kabul 
etmeyen hem de Abbasi iktidarına destek veren Ebu Hanife iktidara muha-

4. İsa Doğan, “Ebu Hanife’nin Dini ve Siyasi Duruşu”, Dergipark, s. 40.
5. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 54.
6. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 55.
7. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 57-58.
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lif konumundaydı ve bu çizginin farkında olan iktidar onu yanına çekmeye 
çalışsa da başarılı olamamıştır. Bu nedenle de onun fetvalarına yasak getir-
miş, şiddet ve eziyete maruz bırakarak hapis cezasına çarptırmıştır. 

Ebu Hanife baskı ve zulmü esas alan Emevi iktidarından kurtulmayı bir 
hamd vesilesi olarak görmüştür.8

Abbasiler Döneminde Ebu Hanife 

Abbasiler Emeviler’e karşı ihtilal hareketini başlattıkları zaman din politi-
kalarını açıkça ortaya koymuşlardır. Ortaya koymuş oldukları din politikaları-
nı Kur’an ayetlerine ve Hz. Muhammed’in sünnetine dayandırarak yapmaya 
çalışmışlardır. Böylelikle Abbasiler iktidarda yapacakları icraatları Kur’an ve 
Sünnete dayalı olarak devletin izleyeceği temel politika olarak belirlemişler-
dir. Abbasilerin ilk dönemlerindeki halifeler bu çizgiyi Sünni anlayış çerçeve-
sinde devam ettirmeye çalışmış, Sünni inancın koruyucusu olarak, Sünni ule-
mayı destekleyen bir tavır sergilemişlerdir.9 Ayrıca Me’mun dönemine kadar 
halifeler dini otoritenin kaynağı olarak ulemayı kabul etmişlerdir.

Baktığımız zaman Abbasi Devleti’nin iktidarı ele geçirmesinde büyük 
paya sahip olan etkenlerden biri emniyet ve hürriyeti temin etme vaadi ver-
mesiydi. Emevi Devleti’nin baskıcı tutumuna karşılık Abbasilerin bu vaatleri 
gerek halkı gerekse ulemayı Abbasileri desteklemeye teşvik etmiştir. Ebu 
Hanife’yi de onların yanında yer almaya iten etmenlerden biri budur. Diğer 
bir önemli sebep ise Abbasilerin yönetimin Ehl-i Beyt mensupları tarafın-
dan idare edilmesi gerektiği düşüncesiyle ortaya çıkmalarıdır. Ebu Müslim 
Merv şehrine girdiğinde halktan şu şekilde biat almıştır: “Allah’ın kitabına, 
Resulunün Sünneti’ne uymak, Resulullah’ın Ehl-i Beytine razı olmak üzere 
biat ediyorum.”10 Bu nedenle de Ebu Hanife Ebu’l-Abbas Seffah’a destek 
vererek, o halife olduğu zaman ona biat etmek için Medine’den Kufe’ye 
gitmiş ve şu açıklamayı yapmıştır: “Hakkı Hz. Peygamber’in soyuna teslim 
eden, zalimlerin zulmünü bizden kaldıran hakikati söylememiz için dilimizi 
hürriyete erdiren Allah’a hamd olsun. Ey Halife! Allah’ın emri üzere biz sana 
biat ettik, kıyamete kadar sana verdiğimiz söze bağlı kalacağız. Allah bu 

8. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 58.
9. Muhammad Qasım Zaman, Religion and Politics under the Early Abbasids Emergence 
of the Proto-Sunni Elite, Leiden-New York-Köln: Brill 1997, s. 51.
10. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 58.
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makamı Hz. Peygamber’in soyundan geri almasın.”11

Ebu Hanife Abbasi halifelerinden Ebu’l-Abbas es- Seffah ve Ebu Cafer el-
Mansur zamanında yaşanan olaylara tanıklık etmiştir. Hicri 145/M.762’de 
Muhammed en-Nefsüzzekiyye’nin Medine’de, İbrahim’in Irak’ta Abbasi hi-
lafetine karşı ayaklanmaları üzerine öldürülerek isyanları bastırılmıştır. Aynı 
yıl hapiste tutulan babaları Abdullah’ın da hapiste öldürülmesi üzerine Ebu 
Hanife iktidarı açıkça tenkit etmeye başlamıştır.12 Böylelikle, Abbasilerin Ehl-i 
Beyt’e, Alioğullarına, karşı tutumunun değişmesiyle birlikte Ebu Hanife’nin 
iktidara karşı olan yakınlığı ve desteği son bulmuştur. Çünkü Abbasiler Ehl-i 
Beyt’e karşı şiddet ve baskı göstermeye başlamış Hz. Ali taraftarlarının kan-
ları akıtarak bu baskıların şiddetini artırmışlardır. Ebu Hanife Abbasi siyase-
tinin Emevi siyasetinden farksız olduğu kanaatine vararak Abbasi devletiyle 
olan münasebetlerinin arası açıldı. Aynı zamanda Ebu Hanife Abbasiler ihtilal 
zamanında ortaya koydukları din politikalarından dönerek Ku’an ve Sünnet 
dışı hareket etmeye başlamaları sebebiyle devlete olan desteğini kesmiştir.

Bu ilişkilerin olumsuz seyri üzerine dönemin halifesi Mansur, Ebu Hanife’ye 
Bağdat baş kadılığı görevini teklif etmiş, fakat Ebu Hanife bu teklifi kabul etme-
miştir. İktidar ve Ebu Hanife arasındaki ilişkilerin olumsuz seyri üzerine Abbasi-
ler zamanında da Ebu Hanife hapse atılmış, işkence, eziyet ve baskı görmüştür. 
Rivayetlere göre Ebu Hanife’nin ölüm nedeni de bu yüzden olmuştur. Burada 
Ebu Hanife’nin neden bu kadar üst düzey bir mevkii kabul etmeyişini sorgula-
yabiliriz. Buna binaen şunu ifade edebiliriz ki Ebu Hanife’nin baş kadılığı kabul 
etmesi demek hem Ebu Hanife’nin Abbasilere karşı olan tutumundan vazgeç-
mesi demek hem de Ali oğullarına yapılan muameleyi kabullenmesi demekti. 
Ayrıca bu görevin kabulüyle beraber Ebu Hanife’nin hür bir şekilde ifade ettiği 
görüş, fikir ve fetvalarına kısıtlama getirilmesi demekti. 

Ebu Hanife’nin Siyaset Anlayışı

Ebu Hanife’nin siyaset hakkındaki fikirlerine kendi eserlerinden, ona 
nispet edilen eserlerden yahut onun hakkında yazılan menakıb kitapların-
dan net ve derli toplu bir şekilde ulaşmak mümkün değil. Fakat şunu ifade 
etmek gerekir ki Ebu Hanife Ehl-i Beyt’e karşı büyük bir sevgi beslemiştir.  

Emevi idaresini tasvip etmeyen Ebu Hanife iktidarın Ümeyyeoğullarının 

11. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 58-59.
12. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 64.
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hakkı olmadığına inanmakta bu nedenle de idarecilerin kendi nüfuzundan 
faydalanmasına müsaade etmemektedir. Müsaade etmemesindeki fak-
törler ise haksızlık yapma endişesi, kararlarına müdahale edileceğini dü-
şünmesi veya gayri meşru isteklerin kendisine onaylattırılması kaygısıdır.
Böylelikle II. Mervan döneminde verilmek istenen kadılık görevini ve Irak 
valisi İbn Hübeyre’nin teklif ettiği beytülmal eminliğini reddederek, Ebu Ha-
nife iktidar karşısındaki siyasi tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Aynı 
zamanda Emevilerin din politikası anlayışını temelden reddeden bir tavır 
sergileyerek fikirlerinde kaderci zihniyeti tenkit etmiştir.  

Emeviler döneminin en büyük sıkıntısını teşkil eden mevali problemine 
karşı, Ebu Hanife Ali oğullarının yönetime gelmesi ile Mevali ile Araplar ara-
sındaki eşitsizliğin kalkacağı kanaatindeydi. Bu nedenle ihtilal propagan-
dasında Ehl-i Beyt taraftarlığı yapan Abbasilere destek vermiştir. Yukarıda 
değindiğimiz üzere Ebu Hanife’nin Seffah’a biatında kullanmış olduğu ifa-
deler dini ilkeleri içeren siyasi sözleridir diyebiliriz. Fakat Abbasilerin din po-
litikasının değişmesinin ardından Ebu Hanife’nin iktidara olan tavrının de-
ğişmesiyle Abbasilerden desteğini geri çekmesi ve Ebu Mansur’un kadılık 
görevini reddetmesi, onun siyasi duruşunun açık bir göstergesidir. Çünkü o 
Abbasi yönetimi hakkında kanaatini değiştirince, haksızlığa ve adaletsizliğe 
alet olmamak için tavrını ortaya koymuştur.13

Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerinin savunuculuğunu yapmış bir alim 
olan Ebu Hanife insan hürriyetine ve saygınlığına önem vermiş, bu duruşu-
nu da siyasi, sosyal ve kültürel hayatına yansıtmıştır. Örneğin, Mansûr’un 
Musul halkı ile yaptığı anlaşmada Musul halkı, halifeye isyan ettikleri takdir-
de kanları ve mallarının helâl sayılmasını kabul etmişlerdi. Daha sonra Man-
sûr, isyan eden Musul halkını anlaşma gereği cezalandırmak istedi ve bu 
konuda çevresindeki âlimlerin görüşüne başvurdu. Bir kısmı halifeye, “Eğer 
onları affedersen af ehlinden olursun, eğer cezalandırırsan onlar bunu hak 
etmişlerdir” cevabını verirken Ebû Hanîfe kanaatini şöyle belirtmiştir: “On-
lar mâlik olmadıkları bir şeyi sana şart koşmuşlar, sen de yetkin olmayan 
bir şeyi kabul etmişsin. Zira Müslümanın kanı ancak üç şeyden biriyle helâl 
olur. Sen onlara karşı kılıç kullanırsan bu üç şeyin dışında helâl olmayan bir 
şeyi yapmış olursun. Şüphe yok ki riayet edilmesi gereken şartlar Allah’ın 

13. Mevlüt Uyanık, “İslam Düşüncesinin Teşekkül Döneminde Ebu Hanife’nin Siyasi Du-
ruşu”, Imam-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi, ed. İbrahim Hatiboğlu I-II, s. 132. 
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koştuğu şartlardır.”14 Yine Ebu Hanife, bülüğa ermiş bir kişinin velisiz evle-
nebileceği, kendiliğinden boşanma kararı alabileceği; sefihin ve borçlunun 
ehliyetinin kısıtlanamayacağı; zımmîlerin birbirlerine şahitlik yapabileceği; 
atıyla savaşa katılana ganimetten iki pay verileceği gibi bilimsel görüşleriyle 
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak istemiütir.� Bu 
nedenle Ebu Hanife’nin savunduğu ya da tasvip ettiği iktidar öncelikle dine 
muhalif olmamalıydı ve iktidar, politikalarında baskıya, zulme, haksızlığa, 
dışlamaya, dini kullanmaya yer vermeli ve ilim adamlarına karşı özgürlükçü 
olmalıydı. Kısacası iktidar insan merkezli olmalıydı. Bunu sağlamayan dö-
nemin iktidarına karşı fiili mücadeleyi Ebu Hanife caiz görmüştür.

Sonuç

Yaşadığı dönem içerisinde Emevi Deleti’nin yıkılışına, Abbasi Devleti’nin 
de kuruluşuna şahitlik eden Ebu Hanife inandığını ve doğru bildiğini söyle-
mekten ve onun mücadelesini vermekten çekinmeyen güçlü bir karakterdir. 
Gerek Emeviler döneminde gerekse Abbasiler döneminde yapılan haksız-
lıklara, zulümlere ve yanlış icraatlara karşı açıkça siyasi tavrını ortaya koya-
rak tenkit etmekten geri durmamıştır. Siyasetin bir parçası olmamak adına, 
olumsuz yönde yapılan icraatlerin karşısında olduğunu göstermek adına, 
halk nazarında onlara meşruiyyet kazandırmamak adına, halife ve valilerden 
gelen hediyeleri kabul etmemiş, yapılan görev tekliflerini reddetmiştir. Çünkü 
siyasetin içinde var olmak demek görüş ve fikirleri iktidara paralel olarak or-
taya koymak, yapılan faaliyetleri tasvip etmek demektir. Bu yüzden o şiddet, 
işkence ve hapse maruz kalmayı tercih etmiş, fakat iktidarın bir parçası ol-
mayı reddetmiştir. Emeviler döneminde de Abbasiler döneminde de verilen 
görevleri, Kadılık makamını Ebu Hanife’nin kabul etmeyişi tamamen politik 
ve siyasi bir tavrın göstergesidir. Bu bakımdan onun siyasi görüş ve tavırların-
dan daha demokratik sonuçlar çıkarmak mümkündür diyebiliriz. Fakat Ebu 
Hanife iktidar karşısındaki siyasi duruşunun gerçek sebeplerini tam bir şekil-
de ifade etmemiştir. Bunu da herhangi bir eserinde dile getirmemiştir. 

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki Ebu Hanife’nin bu siyasi tavrı ve duruşu 
ile dinin siyasetin malzemesi haline getirilmesinin yolunu kendisi açısın-
dan, döneminde önlediğini görmemiz mümkündür. Kendisinden sonraki 
öğrencileri ise onun fıkhına sahip çıkarken siyasi duruşunu devam ettire-

14. Ebu Zehra, Ebu Hanife, s. 71.
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memişlerdir. Bizler ise böyle bir alimin haksızlık, zulüm, adalatsizlik karşı-
sındaki tutum ve davranışlarını örnek olarak alabilirz. 
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“CEMEL VE SIFFİN HADİSELERİNİN DİN ANLAYIŞINDAKİ 
FARKLILAŞMAYA ETKİSİ”

PAKİZE KÖYTEPE

(Ankara Üniversitesi İngilizce İlahiyat Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi, İLAMER 
İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet

Tarihte ve Müslümanların zihinlerinde derin bir iz bırakan Cemel ve Sıf-
fin hadiselerinin, toplumdaki yaygın din anlayışının değişimindeki, farklı dini 
yaklaşımların ortaya çıkmasındaki ve var olan kısık sesli din anlayışlarının 
güçlenmesindeki etkisinin incelendiği çalışmada öncelikle din ve siyaset 
ilişkisi genelde ve Müslüman bakış açısı özelinde açıklanmıştır. Bu hadi-
selerin sonucunda ortaya çıkan sorunların farklı siyasi gruplarca kendi din 
anlayışları çerçevesinde çözümlendiği ve farklı din anlayışlarında siyasi 
olayların etkili olduğu belirlenmiştir.      

Anahtar Kelimeler: Cemel Hadisesi, Sıffin Savaşı, din anlayışındaki fark-
lılıklar, din, siyaset.
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THE INFLUENCE OF INCIDENTS OF CAMEL AND SIFFIN ON DIFFERENTI-
ATION IN PERCEPTION OF RELIGION

Abstract

In this study that examined influence of the incidents of Camel and Sif-
fin that left profound mark in history and minds of Muslims, on change of 
common perception of religion in society, occurrence of different religious 
approaches and strengthening of extant hoarse perceptions of religion, 
first relationship between religion and policy in general and in aspect of 
Muslim. It was determined that issues occurred in consequence of these 
incidents was solved by political groups within the frame of their own per-
ception of religion and political events are influential in different percepti-
ons of religion.   

Key Words: Incident of Camel, Battle of Siffin, differentiation in percep-
tion of religion, religion, policy

Giriş

Medine’de oluşan Müslüman toplumu, dini ve dünyevi liderlik vasıflarını 
barındıran Peygamber’in vefatından sonra yüzleşmek durumunda kaldığı 
sorunlardan biri de yönetim meselesiydi. Hz.Ebu Bekir, Hz.Ömer, Hz.Osman 
ve Hz.Ali bu yönetim probleminin çözümü aşamasında siyasi liderlik vasfını 
halife unvanı alarak üstlendiler. Halife olma prosedürleri lider olarak ver-
dikleri kararlar, görevleri sürecinde yaptıkları uygulamalar ve görev süreleri 
birbirinden farklılaşmaktadır. Bu farklılıkların Peygamberin vefatının ardın-
dan yönetim işlerinde ve halifeyi belirleme noktasında belirli bir sistemin 
olmadığını gösteriyor olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Müslümanlar arasındaki gruplaşma süreci Hz.Osman’ın halifelik görevi 
sürecindeki iç karışıklar ile başladı ve bu iç karışıklık Müslümanların üç gruba 
ayrılmalarında etkin bir sebep oldu ve hatta karşıt görüşteki Müslüman gru-
bun kanını dökmeye sebep oldu. Dört halife döneminde özellikle Hz.Osman 
ve Hz.Ali’nin halifelik süreçlerinde ortaya çıkan savaşlar ve anlaşmazlıklar 
yüzyıl boyu süren tartışmaların merkezinde oldu ve en mühimi de bu siyasi 
olarak nitelendirebileceğimiz olaylar sonucu ortaya çıkan soruların tartışıl-
masında oluşan farklı yaklaşımlara bağlı olarak farklı siyasi-dini mezheplerin 
ortaya çıkmış ve neden olan sebeplerden en etkin olanlarından biri bu siyasi 
meselelerdir. Özellikle iki siyasi savaş Cemel ve Siffin Müslüman toplumun 
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din anlayışındaki yaklaşımlarını değiştirerek mezheplerin ya da temelde si-
yasi ayrıma bağlı olarak oluşan zaman ile teolojik alt yapısını tamamlayıp 
sonraki süreçte mezhep ya da fırka olarak nitelendirebileceğimiz grupların 
oluşumunda büyük bir etkiye sahip olduğu kanaatini taşımaktayız.

Cemel ve Siffin savaşlarının konumuzun merkezinde bulunduğu bu çalış-
mamızda, çalışmamızın amacının bu savaşlarda hangi tarafın haklı olduğu-
nu ya da bu savaşlara sebebiyet veren şahıs yada sebeplerin ne olduğunu 
araştırmak olmadığından ötürü bu savaşların gerçekleşmesindeki sebepler, 
bunlara dair savaşlara katılanların sayısı gibi tarihi detaylar sunulmadı. Ayrıca 
çeşitli tarihi kaynaklar kontrol edildiğinde, bu soruların cevaplanması nok-
tasında anlaşmazlık olduğu fark edilmektedir. Özellikle bu siyasi savaşların 
yaşanmasında ve bu savaşlarda Müslümanların birbirini öldürmesine sebep 
olmada  sorumlu tutulan kişi dört isim olarak değişmektedir: Hz.Ali, Hz.Ayşe, 
Sebe ve Muaviye. Bu çalışmada, Cemel ve Siffin olaylarının Müslüman toplu-
munun din anlayışının farklılaşmasındaki etkisi incelenmektedir. 

I. Din ve Siyaset

Dinin insan hayatına sosyal etkileri yok sayılamaz. Din toplumdaki in-
sanlar arasında birleştirici bir güce sahiptir.1 İlk adım olarak, din bireyin 
hayatını düzenler. Din-toplum ilişkisine dair iki farklı görüş bulunmakta: top-
lumsal değerlerin dini oluşturduğu ya da dinin kendi değerleri ile toplumu 
düzenlediği görüşü. Her iki görüşün kendi haklılığını ispatladığından her iki-
sinin bakış açısında dinler toplumsal şartların ürünü olanlar ve toplum üstü 
kaynağa dayalı(vahiye) olanlar olmak üzere iki çeşit olarak sunulmaktadır2 
ve İslam toplumu yeniden şekillendirme amacı güden ikinci gruba dahil ol-
maktadır. Bazı dinler, dini değerlere göre bireylerin hayatlarını düzenleme-
lerine yardım eder. Sonuç itibariyle bireysellikten kurtularak toplumun bir 
parçası olarak yaşama imkânı gerçekleşebiliyor Din gönüllüğü esas alırken, 
siyaset dediğimiz sistem doğası gereği zorlayıcıdır. Ayrıca din varlığını sür-
dürmek için insanları kontrol etmeye ihtiyaç duymaz. Diğer yandan siyaset 
varlığını sürdürebilme noktasında gerektiğinde insanları kontrol altında tut-
maya ihtiyaç duyar.

1. M. Emin Köktaş, Din ve Siyaset, Siyasal Davranış ve Dindarlık. (Ankara: Vadi Yayınları,
1997) s. 13.
2 Mustafa Aydın, s.23.
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Sonuç itibariyle, dinin toplum üzerindeki en önemli işlevlerinden biri vic-
dan kavramı ile toplum tarafından hoş görülmeyen hareketlerden uzak dur-
mayı içselleştirerek bireyin bilincini şekillendirmesidir. Dinin özü birleştirici 
bir yapıya sahip iken siyaset tanımı gereği içerisinde ayrılıkçı yapıyı barındırır. 
Siyaset toplumu kuran ve ya toplumla alakalı birimler arası ilişkileri en son 
aşamada meşru güce dayalı olarak düzenleyen eylemlerin tamamıdır. Din ve 
siyaset arasındaki ilişki ise her zaman en tartışmalı konulardan biri olmuş-
tur. Özellikle Müslümanlar arasında İslam yaşamın her aşamasını kapsarken 
insanın yaşamını alanlarından biri olan siyasetin dışında olup olmadığı uzun 
süredir tartışılmaktadır. İki yaklaşım bulunmaktadır. İlki dinin inananların ha-
yatları boyunca uygulayabileceği tek tip bir siyasi sistemi ortaya koymadığı 
ama siyasette uygulanması gereken öz ilkeleri sunduğu düşüncesidir. Diğer 
bir yaklaşım ise, dinin insanın hayatının her alanına dair uygulaması gereken 
kuralları ve hükümleri içerdiği ve siyasi gücün amacının da dinin bu kuralla-
rını ve hükümlerini uygulanmasını sağlamak olduğu düşüncesini barındırır.3 
Bu yaklaşım din ve siyaset arasında sıkı bir ilişkiyi kabul görür ve siyaseti de 
bu noktada dinin kurallarını uygulayan bir araç olarak görür.

Peygamberimiz Medine’ye hicretten sonra devletin lideri görevini aldı. Sa-
dece bir peygamber değil, bir dünyevi lider olarak barış anlaşmaları imzaladı, 
savaşları yönetti, bir yargıç olarak davalara baktı. O zamanın şartları nedeniyle 
sosyal reform olarak nitelendirilebilen kadınlara mirastan hak verilmesi, yok-
sulların ekonomik durumlarını geliştirme çabaları gibi uygulamaları olmuştur 
ama siyasi bir otorite oluşturmak amacı olmamıştır. Eğer o sadece vahiy ile 
bilgiyi tebliğ eden bir dini lider olsaydı, bu tür reformları otorite eksikliğinden 
gerçekleştiremezdi bu yüzden toplumsal çerçeveyi düzenleyen bu eylemleri 
gerçekleştirme noktasında siyasi otoriteyi elde etme durumu bir ihtiyaç olmuş-
tur.4 Ayrıca toplumu İslami prensiplere uygun olarak düzenlemek en önemli 
amaçlarından olan İslam’a aykırı bir durum oluşurdu. O sadece İslam’a aykırı 
olan inançları düzeltmedi, ayetlerin ışığında ahlak, inançlar, ekonomi, siyaset, 
hakkında hem bireysel hem de toplumsal değerler getirdi. Kur’an bunu kendi 
içlerinden onları temizleyen Peygamber gönderildi diyerek vurgular.5

3. Muhammed Âbid el-Câbiri, Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, 
terc. Ali İhsan Pala ve Mehmet Şirinçıkar (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2001) s.80.
4. Patricia Crone, Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, terc. Hakan Köni (İstanbul: 
Kapı Yayınları, 2007) s.16.
5. Ali İmran 3/164.
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İslam toplumunda ortaya çıkan farklılıklar öncelikle siyasi bir yapıda 
ortaya çıkmış6 daha sonra dini anlayışta ortaya çıkmıştır. Bu problemin te-
melinde Müslümanların içinde bulundukları yeni siyasi, sosyal ve ekonomi 
yapıya uyum sağlamamaları yatmaktadır. Müslümanlar Peygamber tarafın-
dan kurulan bu sistemin nasıl sürdürülebileceği ve siyasi meseleleri kimin 
kontrol edeceği sorunu ile karşılaştılar. Bir yönetim sistemine ve yönetici-
ye ihtiyaç olduğu aşikar olmasına rağmen, Kur’an’da herhangi bir yönetim 
sisteminden bahsedilmez ve ayrıca Peygamber vefatından önce bu görev 
için yerine birini de tesis etmemiştir. Yerine birini tahsis ettiği noktasında 
özellikle bu kişinin Hz.Ali olduğuna dair farklı görüşler de bulunmaktadır. 
Üstelik ne Kur’an’da ne de hadis kaynaklarında hangi yönetim sisteminin 
uygun olduğunu ya da kabul edilebilir olduğunu ya da uygun olmayacağı ve 
kabul edilemeyeceği dair kesinlik bildiren bir ifade bulunmamaktadır.

Müslümanlar arasında siyasi gücü halifeliği elde etmek için oluşan bu iç 
savaşların Peygamber’in kendisinden sonra gelecek yöneticiler için bir sis-
tem belirlemesi üzerine gerçekleştiğine dair bazı iddialar bulunsa da Hz. Os-
man’ın ölümüne kadar olan süreçte bir anlaşmazlığın bulunmaması bu iddi-
aları kabul edilebilir saymamaktadır.7 Bazı alimler Kur’an’ın ve Peygamber’in 
bu konuda kesin bir sistem önermemesinin nedeni olarak yöneticiler nasıl 
seçileceği gibi siyasi konuların “siz dünya işlerini daha iyi bilirsiniz” hadisinin 
kapsamında bulunan dünya işlerinden biri olmasını göstermektedir. Diğer bir 
yaklaşım ise din ve siyaset arasındaki ilişkisi açısından güncel konuların te-
melini oluşturan halife ve imam terimlerinin Kuran’da siyasi otoriteye sahip 
kişileri ifade etmede kullanılmadığını belirtir. Kuran’da halife kelimesinin öz-
gür olarak veya isteyerek iyi ameller gerçekleştiren her kulu ifade etmede kul-
lanılmış ve imam kelimesi de farklı anlamlarda kullanılsa da o anlamlardan 
biri Peygamber’in örnek karakterini ve liderlik özelliklerini tanımlamaktır bu 
yüzden hakimiyet ve halifelik dini meseleler değil, siyasi ve dünyevi meseleler 
olarak direkt Müslümanlar ile alakalıdır şeklinde görüş de bildirilmiştir.8

Ayrıca İslam öncesinde Araplar tarafından geleneksel olarak uygulanan 
her hangi bir siyasi sistem bulunmuyordu ve dini kaynakların haricinde de 
Peygamberin vefatının ardından uygulanabilecek bir sistem gelenek aracı-

6. Mustafa Aydın, ilk Dönem İslam Toplumun Şekillenişi, s.258.
7. Patricia Crone, Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, s.50.
8. Sönmez Kutlu, İslam Düşünce Ekolleri Tarihi Kitabı, s. 21.
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lığıyla da gelmiyordu. Gelenekte böyle bir siyasi sistemin bulunmamasının 
nedeni de kabileci bir toplum olarak Araplar İslam’dan önce herhangi bir 
sisteme veya düzene bağlı olarak yaşamıyorlardı.9 İslam öncesi birçok Arap 
kabileleri bedevi göçebelerdi ve onlardan çok azı göçebe değildi. Onların ha-
yatlarının bir alanı olarak yönetim kabileciliğin temelinde şekillendi ve onlar 
sistematik bir siyasi yapıya sahip değildiler ama bu güvenliği ve adaleti sağ-
lama gibi siyasi sistemin işlevlerini gerçekleştirmek için kendilerine has bir 
yola sahip olmadıkları anlamına gelmemektedir. Kabileler içindeki dayanış-
ma ile üyelerini koruyorlardı.10 Kabileden biri öldürülürse, diğer üyeler onun 
intikamını alıyor eğer saldırılırsa da diğer üyeler kabile üyesine onun haklı 
olup olmadığını sorgulamadan yardım ediyor olmaları onların görevleri ve ka-
bilenin üyeleri için yazılmamış kanunlarıydı11 ki kabilecilik zihniyetin adaleti 
sağlamada yetersiz kaldığını göstermektedir. Peygamberin vefatının kısa bir 
süre sonrasında, tamamen toplumda etkisi yitirilemeyen kabilecilik zihniyeti 
küllerinden yeniden doğdu ve Cemel ve Siffin savaşları gibi siyasi çekişmeler 
bu zihniyet ile gerçekleşti. Bu Emevi ve Haşimi kabilelerinin arasındaki çekiş-
menin yeni bir versiyonuydu. Ayrıca Cemel Savaşı da bazı alimler tarafından 
Kureyş kabilesinin kendi arasında siyasi gücü elde etme mücadelesi olarak 
yorumlanmaktadır.12 Sadece ele alınan bu iki siyasi mesele değil, siyasi me-
selelerin tümünün her zaman Arap toplumu üzerinde büyük etkisi ve ayrıl-
maz parçası olan kabilecilik zihniyetinde değerlendirmek gerekmektedir. 

Kur’an’da ve hadislerde herhangi bir siyasi sisteme dair onaylama ya 
da reddetme bulunmasa da yönetime dair temel prensipler Kur’an’da be-
lirtilmiş ve Peygamber tarafından uygulanmıştır. Bu yeri doldurulmaz pren-
sipler adaletulul emre itaat13 danışma (şura)14 emaneti ehline vermek15 ve 
üstünlüğün sadece takvada olduğu. Ayrıca müminlerin özelliklerinden biri 
olarak onların işlerini aralarında danışarak yapması sayılmaktadır16 ve di-

9. Ebu’l Hasan en-Nedvi, Hz. Ali el-Murteza, terc. Yusuf Karaca (İstanbul: Risale Yayınları, 
1999) s. 71.
10. Matgomery Watt, Islamic Political Thought, s. 7.
11. Matgomery Watt, s. 6.
12. Mehmet Azimli, Dört Halifeyi Farklı Okumak- Hz. Ali Dönemi. (Ankara: Ankara Okulu 
Yayınları, 2015) s. 83.
13. Nisa 4/59.
14. Şura 42/38.
15. Nisa 4/58.
16. Şura 42/36-39.
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ğer bir ayette Peygambere hitaben karar vermeden önce Müslümanlara da 
danışması söylenir.Adil ve düzgün siyasetin özü olarak ayetlerde vurgulan-
dığı üzere17 emanetlerin ehline verilmesidir ve adalet ile hükmedilmesidir.

Hz. Osman’ın ölümünden sonra Müslümanlar üç ayrı siyasi gruba bö-
lündü: Hz.Osman’ın meşru olarak halifeliğini uygun şekilde yerine getirdiği 
için öldürülmesine sebep olacak bir durum yokken onu öldürenlerin ceza-
landırılmasını ve yeni halifenin şura ile seçilmesini isteyenler, Hz.Osman’ın 
halifelik sürecinde yaptığı uygunsuz çalışmaları nedeniyle masum olarak 
öldürülmediğini savunan ve bu sebeple Hz.Ali’nin halifeliği meşru diyenler, 
bu olayları fitne alameti sayıp bu siyasi gruplaşmadan uzak kalmayı ter-
cih eden tarafsızlar.18 Zaman içerisinde, toplumun siyasi gruplara ayrılması 
grupların din anlayışlarındaki farklılaşmaya sebebiyet verdiği görülür.

Siyasetin din anlayışı üzerindeki etkisi noktasında en somut örneği ha-
ricilerdir. Toplumda yaygın olan din anlayışından farklı olarak yeni bir dine 
yaklaşım zihniyeti sunmuşlardır. Sıffin Savaşı’ndaki hakemlik teklifinin Ali 
tarafından kabulünün ardından “Hüküm yalnız Allah’a aittir” sloganı ile si-
yasi bir grup olarak tarih meydanına çıkmışlardır.19 Sıffin Savaşı’nda Ali’nin 
ordusunda yer alırken hakemlik olayının kabulü ardından, bu siyasi olayda 
ayeti20 farklı şekilde yorumlayarak Ali’nin ordusundan ayrıldılar. Onların ayet-
leri anlamada sergiledikleri bu farklılık aslında din anlayışlarındaki farklılığını 
ortaya koymaktadır. Haricilere göre Müslüman sadece kendi eylemlerinden 
sorumlu değildir ayrıca her koşulda iyiliği sağlama kötülüğe engel olmaktan 
da sorumludur ve bunun sonucunda da bu din anlayışı insanlara hükmet-
mede haricilere bir sahiplik verir.Hariciler siyasi yaklaşımın din anlayışı üze-
rindeki etkisi gösteren en etkili örneklerden biridir. Aynı zamanda onların din 
anlayışlarının siyasi yaklaşımlarına etkisi de söz konusudur bu yüzden bu çift 
yönlü bir etkileşim olarak yorumlanabilir. Onların din anlayışında siyasetin bu 
kadar baskın olması nedeniyle bazı alimler amaçlarının siyasi sistemi uygu-
lamak olmadığını da belirtmiştir.21Haricilerin din ve siyaset arasındaki ilişkiye 
dair tutumları ahirette cennete ya da cehenneme gitme noktasında belirleyici 

17. Nisa 57-58.
18. Adnan Demircan, “Hz Ali’nin İktidar Yıllarında İslam Toplumunda Siyaset”, s. 177.
19. Taberi, The History of al-Tabari,terc. G. R. Hawting (Albany: State University of New
York Press, 1996) c. XVII, s.111.
20. Enam 57.
21. Julius Wellhausen, s. 22.
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olan bu dünyadaki siyasi yaklaşımlardır çıkarımına kadar ulaşmaktadır. Baş-
langıcında Şii grubu da Peygamber’in vefatından sonra Ali’nin halife olması 
gerektiğini savunan bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmış ve hatta iç savaş-
lardan sonra oluşan üç gruptan biri olan ve Ali’nin halifeliğinin meşruluğunu 
savunan grubun bazı kaynaklarda ilk Şiiler olarak adlandırıldığı görülmekte-
dir.Kerbela olayından önce Şii grubu dini bir grup değil siyasi bir grup olarak 
nitelendirilmektedir.22Din anlayışlarında siyasetin vazgeçilmez bir unsur ol-
duğunu imamet ilkesinin inanç esaslarından biri olarak kabul etmeleri gös-
termektedir. Tepkisel kabileci din anlayışına sahip olarak nitelendirilen Harici 
ve Şii grupları23 başlangıçta meşru görülen siyasi otoriteye bir tepki olarak 
ortaya çıkmış ve zaman içerisinde fikirlerinin sistemleştirerek kendilerine dini 
temel oluşturup dini-siyasi bir mezhep konumuna gelmiştir. Bu saydığımız 
sebeplerden ötürü siyasi yaklaşımların din anlayışlarını etkilemediğini iddia 
etmenin makul sayılmayacağı kanaatindeyiz. 

Hz. Ali’nin halifeliği iç savaşlarla geçti ve bu siyasi karmaşalar toplumun 
ekonomisini, psikolojisini etkilediği kadar din anlayışında farklı yaklaşımla-
rın doğması noktasında çok büyük etkiye sahiptir. Özellikle Müslümanlar 
arasındaki ilk kanlı savaşlar olarak görülen ve bu kanlı iç savaşlarda öldü-
rülenlerin sayıları hakkında farklı rivayetler bulunsa da24 tarafların tekbir ge-
tirerek birbirleri ile ölümüne savaştıkları25 tarihi bir gerçeklik olan Cemel ve 
Sıffin Savaşları Müslümanların zihniyetinde silinemez bir etki bırakmış ve 
din anlayışlarında farklı yaklaşımların ortaya çıkmasında önemli bir etken 
olmuştur. Ayrıca toplumda azınlık olarak var olan sesi kısık din anlayışları-
nın da daha güçlü şekilde dile getirilmesine neden olmuştur.

II. Cemel ve Sıffin Savaşlarından Sonra Ortaya Çıkan Problemler ve Bun-
ların Din Anlayışının Farklılaşmasındaki Etkisi

Cemel ve Sıffin Savaşları, ilk olarak haricilerin ortaya çıkması daha sonra 
Şii ve daha sonraki süreçlerde birçok mezhebin oluşmasıyla günümüzde de 
devam eden bölünme zincirini savaşlar sonrası akıllarda yer eden dini sorula-
rın çıkmasına neden olarak başlatmıştır. Bu soruların en etkin olanları büyük 

22. Ahmet Akbulut, s. 93.
23. Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri, s.21-85
24. Halife b. Hayyât, Halife B. Hayyât Tarihi, çev. Abdulhalik Bakır, Ankara: 2008, s.239-
240- 249. 
25. Halife B. Hayyât, s. 245.
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günah meselesi, halifelik, iman ve amel arasındaki ilişkine dairdir.26 

En çok tartışılanlarından biri savaşlara katılanların konumunun ne ol-
duğuydu. Müslüman olarak diğer bir Müslümanı öldüren büyük günah işle-
miş olduğundan Müslüman mıdır değil midir? Harici gibi bazı gruplar Sıffin 
Savaşı’na katılan her iki tarafı da kafir olarak atfediyordu. Bazı gruplar bir 
tarafı haklı görüp savunurken karşı tarafı kafir olmakla suçluyordu. Bu iki 
yaklaşımdan ayrı olarak Mutezile büyük işlemiş olan iki tarafı da ne kafirdir 
ne mümindir ikisinin arasındadır demiştir. Bu farklı yaklaşımlar dini konu-
lardaki farklı anlayışları temsil etmektedir.

Diğer bir mezhep Mürcie Haricilerin amellerin imanın bir parçası olduğu 
yaklaşımına karşın tepki olarak imanın amelin parçası olmadığını belirtmiş-
tir. Önceki mezheplerin grupların din anlayışını yansıtan fikirlere farklı yak-
laşım sunarak aslında kendi dini anlayışlarını sunmuşlardır. 

Fikir mi önce hadise mi önce tartışmalarını göz önüne aldığımızda top-
lumda azınlık tarafından da olsa sorgulanan bu sorunlar, toplumda bölün-
melere fikir ayrılıklarına neden olarak taraflar arasında kanların dökülme-
si ile sonuçlanan Cemel ve Siffin hadiselerinde yaşanan siyasi sorunlar, 
çoğunluğun dikkatini bu sorular üzerine yoğunlaştırmaya sebep olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. 

Sonuç

İnsanın doğasından kaynaklanan düşünceleri, davranışları, duyguları, 
tavırları, bakış açıları farklılık göstermekte ve bu farklılıklar kişinin yetiştiği 
yaşadığı ortamın çevrenin sosyal yapısı ile de etkileşim halindedir. Bu sosyal 
yapıdaki ve kişinin doğasında bulunan farklılıklar, muhtelif din anlayışlarına 
dayalı farklı dini yaşayış tarzlarına sebep olmaktadır. Tarih sürecinde ve gü-
nümüzde İslam’a dair binlerce farklı anlayış ve algılayış ile karşılaşmaktayız. 

İslam’a dair farklı düşüncelere dayalı olarak ortaya çıkmış olan dini, si-
yasi, felsefi, tasavvufi, fıkhi mezheplerin sahip olduğu din anlayışları sınıf-
landığında genel olarak beş din anlayışı, söylemi karşımıza çıkmaktadır: 
tepkisel-kabilevi zihniyete dayalı din anlayışı, akılcı-hadari zihniyete dayalı 
din anlayışı, gelenekçi-muhafazakar zihniyetine bağlı din anlayışı, siyasi-ka-

26. Sönmez Kutlu, “İslam Düşünce Ekollerinin Ortaya Çıkış Sebepleri”, Hasan Onat (ed) 
İslam Düşünce Ekolleri Tarihi (Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 
2009) s. 24.
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rizmatik liderci zihniyeti üzerine kurulu din anlayışı, keşifçi-inzivacı zihniyete 
dayalı din anlayışı.27 

Cemel ve Sıffin Savaşları örnekleri üzerinden farklı din anlayışların oluş-
masında en etkili faktörlerden biri olan siyasi hadiselerin üzerinde duruldu. 
Toplumdaki din anlayışlarının oluşması ve değişmesi bir sebebe dayalı ola-
rak açıklanamaz. Din anlayışlarının farklılaşması bir nedene siyasete dayalı 
olarak ifade edilmek üzere değil, belirtildiği gibi din anlayışı üzerinde etkisi 
olan birçok faktörden sadece biri olarak bu iki siyasi hadise incelenmiştir.
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Havva Merve BULUT: 

Sayın Köytepe ‘ye verdikleri değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Kendileri bu iki savaş sonrasında ortaya çıkan birtakım problemlerden 
bahsetti. Büyük günah ve savaşa katılıp katılmama gibi konulardı. Bu iki 
hadisenin din anlayışındaki farklılaşmada nasıl bir etki sunduğunu bizlere 
sundu. Son tebliğcimiz Nevfel TİLKAT kendisi Ankara Üniversitesi 3. Sınıf 
öğrencisidir. “Ehl-i Rey’in ve Ehl-i Hadisin Tutumunun Günümüz Din Anla-
yışlarına Etkisi” tebliğlerini sunacaktır. Buyurun hocam süreniz başlamıştır.



“EHL-İ RE’Y’İN ve EHL-İ HADİS’İN TUTUMUNUN GÜNÜMÜZ DİN     
ANLAYIŞLARINA ETKİSİ”

NEVFEL TİLKAT

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Giriş

İlk dönem İslam alimleri arasındaki tartışmalar İslam tarihini etkilemiş, 
İslam alimleri arasındaki görüş farklılıkları da bu ilk dönem farklılıklarının 
bir tezahürü olmuştur. Geçmişin geleceğe yön vereceği gerçeği bunu teyid 
edici niteliktedir. Söz gelimi daha hicri ilk asırlarda meydana gelen Sıffin Sa-
vaşı’nda ortaya çıkan Harici topluluğu, ayetlere karşı literal yaklaşımlarıyla 
–ki bu tutumun Ehli Hadis’in ilk alimleri ve Şafii-Eş’ari zihniyette de olduğu-
nu ifade edebiliriz- ön plana çıktılar. DAİŞ gibi bir örgüt ise günümüzde aynı
çizgiyi takip etmektedir. Günümüze etki eden dini ayrışmaların ana damarı
ise Ehli Hadis ve Ehli Re’y arasındaki ayrışmalardır. Aslında din alanında ya-
şanan tüm bu ayrışmaları bu iki damar üzerinden takip etmek mümkündür.
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Re’y-Hadis isimlendirmesi ve bu isimlendirmenin temsil ettiği ayrışma, 
tabiun asrında söz konusu olmaya başlamış ve bir sonraki nesilde hatlar 
iyice belirginleşmiştir. Ancak yine de söz konusu isimlendirmenin muhte-
vasının çok net olmaması sebebiyle, bu ayrışmanın kriterinin ne olduğu ve 
bu ayrışmada kimlerin hangi grupta yer aldığı hususu bakış açılarına göre 
farklılık gösterebilmektedir.1 Örneğin re’y-hadis ayrışmasını fıkhi bir ayrış-
ma olarak gören Makdisi her iki grubun da Mürcie içerisinden çıktığını söy-
lemiştir.  Re’y kanadının lideri konumunda bulunan Ebu Hanife’nin mürcii 
alimler arasında yer aldığı düşünülünce Makdisi’nin yaptığı bu ayrım doğru 
görülmektedir. Lakin ayrışmayı itikadi kabul ettiğimiz takdirde bu ayrım ge-
çerliliğini yitirecektir. Çünkü bu durumda Mutezile’yi de Re’y kanadına koy-
muş olacağız ki bu Makdisi’nin ayrımına aykırıdır. Biz burada ayrımın temel 
saikleri üzerinde detaylıca durmayacağız. Çünkü bu tartışma, konumuzun 
muhtevasını fazlasıyla aşmaktadır.2 Bizim burada yapacağımız ayrım aklı ve 
nakli kullanmadaki ölçütleri üzerinde olacaktır.

İslam düşüncesinde biri akılcı (rasyonalist) diğeri de nakilci (literalist) olmak 
üzere iki karşıt akımın egemenliğinden söz etmek mümkündür. Birinci akım 
bilgi nesnesini, akli düşünme biçimine göre ele almış bunun aksi olan şeyi de 
reddetmiştir. İkinci akım ise metne ve onun yazılı nakline bağlılığı esas alan 
bir tutum sergilemiştir. Re’y akımının lideri olan Ebu Hanife ve onun devamın-
da gelen Maturidi kelam okulu, bu akımın temsilcileri konumundadır. İtikadi 
olarak ise Ehli Hadis’in karşısında yer alan Mutezile’yi de bu grup içerisinde 
değerlendirebiliriz. Nakilci literal yaklaşımı esas alan Ehli Hadisi ise Ahmed bin 
Hanbel ve arkadaşları, itikatta Eş’ari, fıkıhta Şafii ve onun takipçisi konumunda 
olan Zahiriler (İbn Hazm, Davud el-İsfehani gibi) temsil etmektedir. 

Şimdi sırasıyla her iki grubun da tutumlarını ele alacağız.

Ehli Re’y(akılcılar-rasyonalistler)

İslam uleması arasında baş gösteren ayrılıktan sonra oluşan taraftarlardan 
birisi re’y taraftarlarıdır. Bu grubu da kendi arasında mutedil ve müfrid diye ayır-
mak mümkündür. Bu ayrımda da esas onların sünnete/hadise karşı tutumlarıdır.

1. Yunus Apaydın, “Bir Muhafazakar Re’ycilik Teorisyeni: Ebu Hanife,” İslami Araştırmalar 
Dergisi, c. 15, sayı:1-2, 2002, s. 143-7.
2. Re’y-Hadis ayrımı hakkında yapılmış çeşitli araştırmalar mevcuttur. Örnek olarak bkz. 
Abdurrahman Haçkalı, “Ehli Hadis Ehli Re’y Ayrışması Fıkhi mi, İtikadi mi?,” İslam Huku-
ku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, 2003, s. 59-68.
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Mutedil re’yciler

Kufe’de şekillenen bu grubun şüphesiz ki en önemli temsilcisi ve hatta 
lideri Ebu Hanife idi. Ebu Hanife ve taraftarlarının itikadi ve fıkhi konularda 
re’y ile hüküm vermeleri ve konuların çözümünde re’y merkezli tutumları 
muhalifleri tarafından onların bu isimle anılmasını sağladı. Kufe’nin kozmo-
polit yapısı düşünüldüğünde Ebu Hanife’nin ve taraftarlarının re’yci tutumu 
daha net anlaşılacaktır. Çünkü sınırlı konuları içeren hadisler, sınırsız sayı-
daki içtimai hadiseleri çözmede yetersiz kalacaktır. Bu durumda Ebu Ha-
nife gibi alimlerin re’ye başvurması kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda Ebu 
Hanife hukukta istihsan metodunu geliştirmiştir. Bu metodun Ebu Hanife 
nezdindeki karşılığı Kevseri’nin, Razi’den nakline göre şöyledir: İçtihad ve 
re’yimize bırakılmış miktarların tayin ve takdirinde re’yimizi kullanmaktır.3 
Bu metod daha sonraları Şafii tarafından eleştirilmiş ve onun hukukun mer-
kezileşmesi sürecinde attığı adımlar neticesinde kaldırılmıştır.

Hukukta istihsan metodunu geliştiren Ebu Hanife, hadisler karşısında da 
metin tenkidini esas almıştır. Ebu Hanife sünneti reddetmez, onu da hüccet 
olarak kabul ederdi; ancak hadisin sıhhati üzerinde titiz davranır, rivayetinde 
çekinirdi. Hatta Prof. Dr. İlhami Güler’in ifadeleriyle kendisine sahih de olsa 
bir hadis gelince o, hadisin Kufe şartlarında geçerli olmayacağını bu yüzden 
hükmünün şartlardan dolayı kalktığını söylemiştir.4 Metin tenkidi meselesi 
aslında Ebu Hanife ile kemale ermiştir. Burada maksat Kur’an’a uygunluğu 
meselesidir ki bunu daha önce Hz. Ömer yapmıştır. Ebu Hanife, bu akılcı tu-
tumlarından dolayı Ehli Hadis tarafından eleştirilmiş ve hatta bazıları tarafın-
dan da tekfir edilmiştir.5 Örneğin İbn Ebi Ya’la şu sözleriyle hem re’ycileri hem 
de Ebu Hanife’yi eleştirmiştir: ‘’Re’yciler yoldan çıkmış bid’atçilerdir. Onlar 
sünnet ve hadis düşmanlarıdırlar. Hadisi iptal edip peygambere karşı gelerek 
Ebu Hanife’yi ve onun görüşünü benimseyenleri önder edinmişlerdir.’’6 Oysa 
İbn Ebi Ya’la’nın bu eleştirisinin mesnedsiz olduğu, Ebu Hanife’nin eserleri 
incelendiğinde sünnet ve hadis düşmanı olmadığı rahatça görülecektir.7

3. Karaman, age, s. 180.
4. Nevfel Tilkat, Yeni İlm-i Kelam Bağlamında Hukuki ve İçtimai Tecdid: İlhami Güler Ör-
neği, Seminer, s. 21.
5. Bkz. http://hayrullahtas.com/2015/10/ebu-hanifeyi-kimler-tekfir-etti/
6. Apaydın, agm, s. 144.
7. Ebu Hanife’nin sünnet karşısındaki tutumu için bkz. İ. Hakkı Ünal, İmam Ebu Hani-
fe’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, Ankara 1994, s. 66-72.
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Mutedil re’ycilerden sayılabilecek bir diğer grup ise Maturidi ve onun sis-
temini benimseyen kişilerdir. Maturidi, Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Mezhep-
ler ve Kıraat konusunda çok sayıda eser bırakmıştır. Ancak bunlardan pek 
çoğu kaybolmuştur. O, bu eserlerini genelde Mutezile, Hariciler, Rafiziler, 
Hadis Taraftarları ve Şii-Karmatileri eleştirmek üzere yazmıştır.8

Onu re’yciler arasında saymamızın nedeni kendi metodunu oluşturması 
ve bunu akıl üzerine inşa etmesidir. Onun sisteminde aklın yeri hayli büyük-
tür. Maturidi’nin yetiştiği dönemdeki dini ve fikri ortam; Mihne Süreci’nin 
Mutezile tarafından kaybedildiği, bunun akabinde de din ve dünya görüşü-
nü hadis ve gelenek üzerine inşa eden Ehli Hadis tarafından kazanıldığı bir 
ortamdır. Bundan dolayı da Maturidi, akıl ve vahiy arasında yaratılmak iste-
nen bunalımı ve çatışmayı ortadan kaldırmaya ve onun yerine aklın tekrar 
dini bilginin üretilmesinde en güvenilir bir kaynak olarak ölçü alınmasına 
çalıştı.9 Onun, aklı kullanmaya verdiği ehemmiyet Te’vilat’ında geçen içtiha-
di nesh konusunda da açıkça görülmektedir. O Hz. Ömer’in, müellefe-i kulu-
ba verilen zekatın kalktığını söylemesinden hareketle şartlara göre Kur’an 
ayeti dahi olsa şer’i hükmün kaldırılabileceğine kanaat getirmiştir.

Maturidi akılcı metodunu tefsir alanında da kullanan bir isimdir. Bu onun 
hadis ve sünneti inkar ettiği anlamına gelmemektedir. Çünkü o, akla ve re’ye 
daha fazla nüfuz alanı tanımakla birlikte, nadiren de olsa sahabe tefsirine 
ve hadislere başvurmuştur. Yalnız ayetleri te’vil ederken, diğer müfessirlere 
kıyasla nadiren hadis kullanmıştır. Lakin delil olarak kullandığı hadisleri sene-
diyle ve lafzıyla aynen nakletmek yerine mana olarak rivayeti tercih etmiştir.

Müfrid Re’yciler

Ehli Re’y’den sayılabilecek bir diğer grup ise Mu’tezile’dir. Çünkü re’y-
eser ayrışmasını akıl-nakil üzerinden götürdüğümüz zaman İslam toplumu-
nun rasyonalistleri olarak karşımıza çıkacak grup Mutezile olacaktır. Kelam 
ekolü olan Mu’tezile, problemlerle yüzleşme cesaretini gösterebilen insan-
lardan oluşuyordu. Çünkü tercüme faaliyetlerinin artması, felsefi akımların 
etkisi, farklı din ve kültürlerle karşılaşma neticesinde bunlara karşı ilmi ce-
vaplar verebilmek için uğraşan kişiler Mu’tezile arasından çıkmıştır. Dolayı-
sıyla da re’y ile uğraşanlar Mu’tezili alimler arasında çoğunluktadır. Zaten 

8. Kutlu, age, s.367.
9. Kutlu, age, s. 368.
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Ehli Hadis’in asıl karşısında olduğu grup da Mu’tezile’dir.

Bilindiği üzere Abbasiler’de halife Me’mun döneminde iktidara yakınla-
şan Mu’tezile, ‘’Halku’l- Kur’an’’ meselesini Ehli Hadis ile sert bir şekilde 
tartışmıştır. Hatta bunu bir devlet politikası haline getiren Me’mun, Kur’an’ı 
mahluk olarak görmeyenleri zor kullanarak bu görüşe çekmek için uğraş-
mıştır. Bunun karşısında ise Ehli Hadis’ten Ahmed bin Hanbel durmuştur. 
O ise Kur’an’ın mahluk olduğunu savunanların zındık olduklarını söyleyerek 
yönetimin bütün şimşeklerini üzerine çekip baskıya maruz kalmıştır. Bu du-
rum Mütevekkil zamanına kadar sürmüştür. (h. 232-247)10 Ondan sonra 
ise karşı mihne süreci boy göstermiştir.

Ehli Hadis (literalistler-nakilciler)

Ehli hadis denilince akla ilk  gelenler elbette ki ilk dönem selef uleması-
dır. ‘’Ehli Eser’’ olarak da bilinen bu grup, başta akaid konuları olmak üzere 
tefsir hadis ve fıkıh gibi alanlarda nasların anlaşılması ve yorumlanması 
sırasında Kitap ve sünnetten sonra, sahabenin görüş ve uygulamalarının 
esas alınmasını savunmuşlar ve bunların dışındaki re’y ve akıl yürütme yön-
temlerini reddetmişlerdir.

Şehristani, Ehli Hadis hakkında şunları söyler: ‘’Malik bin Enes (179/795), 
Muhammed bin İdris eş-Şafii (204/819), Sufyan es-Sevri (161/777), Ah-
med bin Hanbel (241/855) ve Davud bin Ali b. Muhammed el-Isfehani’nin 
(270/883) taraftarlarının oluşturduğu Hicaz ehli, Ehli Hadis’tir. Onlar, hadis 
tahsiliyle, haberleri nakletmekle ve hükümleri naslara dayandırmakla meş-
gul olup, kıyas-ı celiye başvurmadıkları için bu şekilde isimlendirildiler.’’11

Fikirsel olarak karşıt kutupta oldukları kesim Mutezile idi. Hatta bundan do-
layı olmalıdır ki Mutezili alimlerden olan Cahız (255/869), Hayyat (300/912) ve 
Belhi (319/931) Ehli Hadis yerine Haşviye’yi kullanır. Mutezile ile olan çatışma-
ları, tarihte işin içine siyasetin de girmesiyle farklı bir boyut kazanarak devam 
etmiştir. Mihne Süreci12 diye tarihte yer edinen olay, Mutezile ile Ehli Hadis ara-
sındaki çatışmaların doruk noktası olarak ortaya çıkmış, bunun neticesinde de 
tarihsel olarak her iki grup açısından da kırılmalar yaşanmıştır. Mihne’nin, Mu’te-
zile tarafından kaybedilmesi, re’y kanadının toplumsal etkisini kırmıştır. Aynı za-

10. Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi 4, İstanbul 2014, s. 197-203.
11. Sönmez Kutlu, Selefiliğin Fikri Arkaplanı, Ankara 2016, s. 59.
12. Bkz. M. Emin Özafşar, İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arkaplanı, Ankara 2015.



644  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

manda Mihne, Ehli Hadis için de önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreç, Ehli 
Hadis’in farklı gruplara ayrılmasında rol oynamıştır. Ehli Hadis, hicri III. asırdan 
itibaren daha sonraları Horezmi’nin (387/997) de oldukça isabetli bir şekilde 
tesbit ve tasnif ettiği gibi, dört ayrı grup olarak varlığını sürdürmüştür: Malikiler, 
Şafiiler, Hanbeliler ve Zahiriler.13 Biz burada konumuz dahilinde olmadığı için 
her bir grubu detaylıca incelemeyeceğiz. Hepsi de önemli olmakla birlikte asıl 
üzerinde duracağımız isim Şafii olacaktır. Çünkü Sahip Beroje’nin de deyimiyle 
re’y-hadis tartışmalarını ilmi ve metodolojik zemine çeken isim Şafii’dir. Ayrıca 
konu günümüzdeki din anlayışları olunca bunda en büyük etkiyi tartışmasız ola-
rak Şafii bırakmıştır. Günümüz din anlayışları arasında olan katı muhafazakarlık 
konusunda baş mimar Şafii olarak varsayılır. Bizce de bu tez doğrudur. Bir başka 
durum ise re’y-hadis ayrışmasına dönüm noktası teşkil eden Şafii’nin tutumları 
ve anlayışlarının çoğunlukla selefi zihniyet yapısıyla da uyuşmasıdır.

Re’y-Hadis Ayrışmasında Şafii’nin Etkisi

Şafii, re’y-hadis ayrışmasında bir dönüm noktasıdır.  Ehli Hadis’e daha 
yakın olmakla birlikte kısmen de olsa re’y kullanması onu cazip hale geti-
ren bir hal almıştır. Fahreddin Razi Menakıbu’l İmam eş-Şafii adlı eserinde 
Şafii hakkında şunları demektedir: ‘’İnsanlar Şafii’den önce Ehli Re’y ve Ehli 
Hadis diye iki fırka idiler. Ehli Hadis münazaradan, mücadeleden ve Ehli 
Re’y’in yöntemini çürütmekten aciz idi. Bu nedenle onlar vasıtasıyla dine 
bir kuvvet, Kitab ve sünnete de bir yardım hasıl olmadı. Ehli Re’y’e gelince 
onların bütün çaba ve gayretleri, re’yleriyle istinbat ettikleri şeyleri takrir ve 
tertibe yönelikti. Çalışma ve gayretleri nasların teyidine yönelik olmadı.’’14 
Ahmed bin Hanbel de onun hakkında şunları söylemektedir: ‘’ Şafii gelip de 
aramızı bulana kadar biz Ehli Re’y’e onlar da bize lanet ederdi.’’ Bu rivayeti 
kaydeden Kadı Iyaz (h. 544) şu yorumda bulunmaktadır: Ahmed bin Han-
bel bununla demek istiyor ki; Şafii asarın sahihini alıp kullandı. Sonra Ehli 
Hadis’e re’ye de ihtiyaç olduğunu, bir kısım şer’i ahkamın re’y üzerine bina 
olunabileceğini  gösterdi. Zira hakikatte re’y asıllar üzerine kıyas yaparak 
asıllardan hüküm çıkarmaktan ibarettir. Onlara asıllardan hükmün nasıl çı-
karılacağını, illiyet bağının nasıl kurulacağını ve bu hususta nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini gösterdi. Şafii’nin önemini bu sözlerden de anlamak 

13. Kutlu, age, s. 62.
14. Ahmet Uyar, Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehli Hadis ve Ehli Re’y 
Ekolleri), Bilimname V, yıl: 2004, sayı:2, s. 31.
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mümkündür. Lakin bizim burada ilerleyeceğimiz nokta onun önemini gös-
termekle birlikte bu sözlerin aksi fikir belirtebilir. 

Şafii, özellikle fıkıh alanında etkisini göstermiştir. Onun islam fıkhının mer-
kezileşmesi sürecinde attığı adımlar neticesinde günümüzdeki fıkıh anlayı-
şının temelleri atıldı. Bu açıdan Şafii bir dönüm noktası olmuştur. Şafii’nin 
re’y-hadis ayrışmasındaki önemi de tam da burada ortaya çıkmaktadır. Onun 
fıkıh anlayışı, Hanefi fakihler arasında kullanılan ve re’y esaslı olan istihsanı, 
kaldırmıştır.15 Bunun haricinde de o, hadisi de vahy-i gayri metluv derecesi-
ne çıkartarak tam manasıyla re’y düşüncesini  temelden sarsmıştır. Ayrıca o 
kıyas ve icmaı da tamamen Kur’an ve sünnete bağlı hale getirmiştir.16 Tüm 
bu yaptıkları düşünülünce onun, re’y-hadis ayrışmasında orta yolu bulduğu 
düşüncesi doğruluğunu yitirmektedir. Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu’nun da tespi-
tiyle, Şafii’nin, re’y-hadis ayrışmasında orta bir yok izlediği görüşünün doğru 
olmadığı, bilakis onun aslında Ehli Hadis’in tarafını tuttuğunu daha sonraki 
tarihi gelişmeler ışığında da desteklemek mümkündür.

Ehli Hadis’in itikadi kolu olarak da Eşari’yi göstermek yerinde olacaktır. 
İtikadi boyutta, re’y-hadis ayrışması kahir ekseriyet Maturidi ve Eşari düşün-
celeri üzerinden yürümüştür. Daha önceden Maturidi’nin Ehli Re’y arasında 
olduğuna değinmiştik. Burada aklı, selef ulemasına nazaran daha çok kulla-
nan Eşari söz konusu olsa da onun özellikle Mutezile’den ayrılıp Hadis taraf-
tarları arasına geçmesi, dolayısıyla da kelami düşüncesini onlar cihetinden 
inşa etmesini dikkate alınca, Eşari için Ehli Hadis’in itikadi kolu dememiz 
mümkündür. Onun, Mutezile’den kopuşu ve itikadi meselelerde de akla ver-
diği önemin azlığı onu Ehli Hadis arasında göstermiştir. Zaten Şafiilerin ve 
Hanbelilerin itikaden Eşari oldukları gerçeğini göz önüne alınca bu düşünce-
miz haklı çıkacaktır. Ayrıca günümüz din anlayışlarındaki Ehli Hadis’e yakın 
görüşler de itikaden Eşari zihniyetin ürünü olarak göze çarpmaktadır.

Genel hatlarıyla vermeye çalıştığımız akıl-nakil karşısında Ehli Re’y ve 
Ehli Hadis’in tutumları ilk dönemlerde bu şekildedir. Şimdi bunların günü-
müzdeki etkileri üzerinde durmaya çalışacağız.

Günümüz Din Anlayışlarına Dair

Bilindiği üzere Batıda meydana gelen sanayileşme ve modernleşmenin 

15. Şafii, Risale, s. 93.
16. Şafii, age, s. 39.
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etkisiyle kadim inançların zeminine dinamit koyuldu ve Batı, adına Rönesans 
ve Reform dediği açılımlarla şu anki konumuna ulaştı. Bunun etkileri Türki-
ye başta olmak üzere İslam ülkelerinde de görüldü. Örneğin ülkemizde ger-
çekleşen cumhuriyet devrimi bunun en bariz göstergesi konumundadır. Bu 
yenilikler elbette ki insanlar üzerinde dini açıdan da etkilere sebep oldu. Söz 
gelimi Batıdaki gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan çeşitli felsefi akımlar, İslam 
dünyasında anlayışlar üzerinde etkiler bıraktı. Tecdid düşünceleri, modernist 
yaklaşımlar, geleneğe bağlılık düşünceleri veya bir diğer adıyla muhafazakar 
düşünce, literal anlayışların, düşüncelerin tamamı bu etkilerin neticesinde 
ortaya çıktı. Bu düşüncelerden geneli re’y-hadis ayrışmasını temele alarak 
ilerledi. Gelenekselci ve muhafazakar tutumlar Ehli Hadis’in düşüncelerini 
temele alarak ilerlerken, yenilikçi, modernist düşünceler ise daha çok Ehli 
Re’y’i temele alarak ilerledi. Şimdi kısaca bunlara değineceğiz.

Ehli Re’y Temelli Düşünceler

Yenilik, tecdid, modernizm gibi kavramlar etrafında şekillenen bu düşünce-
ler günümüzde kahir ekseriyet kelamcılar tarafından dillendirilmiştir. Batı kar-
şısında İslam dünyasının geri kalması bu tarz yenilikçi düşüncelerin oluşmasını 
sağladı. Elbette ki burada önem, tıpkı kadim re’y uleması gibi akla verildi. Zaten 
yenilikçi düşünceyi savunanlar Batıda yeni-mutezilecilik adıyla kavramsallaştı-
rılmıştır.17 Yenilik düşüncesine sahip bazı isimler şunlardır: Seyyid Ahmet Han 
(ö. 1898), Muhammed İkbal (ö. 1938), Fazlurrahman (ö. 1988).

Bu düşünce ve düşünürleri Ehli Re’y düşüncesinin günümüzdeki yan-
sımaları olarak almamızın sebebi akıl-nakil ilişkisi bağlamında ilerleyen 
düşünceler/düşünürler olması hasebiyledir. Söz gelimi, İkbal, İslam’da 
Dini Düşüncenin Yeniden İnşası adlı eserinde İslam toplumunun üç esas 
üzerinden yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirmiştir: Birincisi akıl-
vahiy dengesinin kurulup uzlaştırıldığı yeni bir kelam, ikincisi yeni bir fıkıh, 
sonuncusu yeni bir siyasal ve ekonomik düzendir. Burada dikkat etmemiz 
gereken nokta akıl-nakil işbirliği esasına dayalı düşüncelerin olmasıdır ki 
kadim ulema arasında bu Ehli Re’y arasında yaygın idi.

Ülkemizde ise re’y kanadını temsil eden dini düşünceler, genellikle ilahiyat 
fakülteleri, özelde ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından dile ge-

17. Özcan Taşçı, Çağdaş Kelam Düşüncesi, Kelam El Kitabı (ed. Ş. Ali Düzgün), Ankara 
2015, s. 167.
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tirilmiştir. Söz gelimi bu fakültenin bir öğretim üyesi olan Prof. Dr. İlhami Güler 
tecdid düşünceleri18 nedeniyle klasikçi düşünürler –ki bu klasikçi düşüncelerin 
temeli Ehli Hadis’e dayanır- tarafından eleştirilmiş ve hatta bazı katı kesimler 
tarafından da tekfir edilmiştir. Burada belirtmemiz gereken husus şudur ki; aklı 
rehber alan bu yaklaşımlar aslında geçmişte Ehli Re’y tarafından dile getirilmiş 
düşünceler idi. Fakat tarihsel koşulların da etkisiyle toplum üzerinde hakim zih-
niyetin Ehli Hadis düşüncesi olması sebebiyle günümüzde bu tarz yaklaşımlar 
din dışı olarak görülmeye başlandı. Aklın kullanılması eleştirilir bir hal aldı ve 
aslın, geleneği taklit olduğu düşüncesi hakim oldu. Tüm bu sebeplerden dolayı 
Ehli Re’y’in düşünce yapısı ve sistematiği günümüz din anlayışları arasında, 
özellikle de toplum nazarında pek itibar gören bir yapıda değildir. İtibarının ol-
maması onu yaygın düşünce olmasını da engellemiştir.

Ehli Hadis Temelli Düşünceler

Yaygın olan düşünce yapısı, tarihte Ehli Hadis’in Ehli Re’y’e galip gel-
mesi sonucu  Ehli Hadis düşüncesi olmuştur. Günümüzde yaygın konumda 
olan gelenekselci, muhafazakar tutumların tamamı Ehli Hadis’in ve onun 
uzantısı konumunda bulunan fıkıhta Şafii, itikatta Eş’ari zihniyetin meto-
dunu ve düşüncelerini benimser. Din, günümüzde eskiyi taklit olarak anla-
şılan bir olgu olarak karşımıza çıkar. Her daim bir geçmişi kutsama eğilimi 
mevcuttur.   Hatta bu etki günümüzde Hanefi kesimler tarafından da be-
nimsenmiştir. Oysa ki bu tarz bir eğilim daha önceden değindiğimiz gibi Ehli 
Hadis tarafından temsil edilmiştir. Ehli Hadisin temelini, oluşturduğu günü-
müz din anlayışlarını iki ayrı kavram altından şöyle zikretmek mümkündür:

Muhafazakarlık: Bu kavram özellikle ülkemizde sağcı, sünni kesimi ifade 
için kullanılır. Burada değineceğimiz husus bunun politik analizinden öte, din 
anlayışının analizine yöneliktir. Çünkü kahir ekseriyeti temsil eden bu kavram 
dini olarak temsil ettiği kesimin, hangi anlayıştan geldiğini de göstermektedir. 
Toplumun çoğunluğunun muhafazakar tutumda olduğu açıktır. Din anlayışı ola-
rak da Ehli Hadis damarı ağır basmaktadır.19 Örneğin Kur’an hakkında ilk dö-

18. Bu konu hakkında daha önceden bir seminer çalışması yazmıştık. Bkz. Nevfel Tilkat, 
Yeni İlm-i Kelam Bağlamında Hukuki ve İçtimai Tecdid: İlhami Güler Örneği, seminer, 
Ankara 2016.
19. Muhafazakarlığın din anlayışının altında Şafii ve Eş’ari’nin, dolayısıyla da Ehli Hadis 
imzasının olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bunun sebebi tarih içerisinde dini konular-
da toplumu yönlendiren isimlerin bu zihniyetten olmasıdır. Örneğin Selçuklular’da Niza-
miye Medreseleri Şafii-Eş’ari alimlerden oluşuyordu. Ayrıca Osmanlı’daki Sahnıseman 
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nemlerde Ehli hadis ve Mu’tezile arasında geçen kadim veya mahluk oluşu ile 
ilgili çekişme bilinmektedir. Bugün ise muhafazakar kitlenin tamamı Kur’an’ın 
kadim olduğuna inanmaktadır ki bu, Ehli Hadis’in görüşüdür. Diğer bir muha-
fazakarlık özelliği ise toplum içinde oluşmuş geleneksel yapıyı savunmak, akıl 
karşıtı söylemlerde bulunmak, akla karşı şüpheci ve durağan olmaktır. Bu ise 
yine daha önceden değindiğimiz gibi Ehli Hadis’in bir yönüdür. Bir diğer özellik 
ise geleneğin kamil ve eksiksiz olduğu inancıdır. Bundan dolayı da her yenilik 
bidat olarak kabul edilir.20 Muhafazakar kitlenin Ehli Hadis’ten gelen bir diğer 
yönünü de Prof. Dr. İlhami Güler, Ehli Re’y’in tutumuyla da kıyaslayarak şöyle 
izah eder: İslam’ın erken döneminde teşekkül etmiş Sünniliğin Re’y Ehli, Al-
lah’ın ve Peygamberin koymuş oldukları hükümlerin gerekçelerini –hikmetleri-
ni- zannedildiğinin aksine, maneviyattan, huşudan, saygıdan asla kopmadan, 
tefekkürle (Rey-Nazar) arıyorlardı. Mutezile’den Amr b. Ubeyd (ö. 144)’e; ‘’Kişi 
ana rahmine düştüğü vakit bir melek gelir ve onun alnına ecelini, rızkını, şaki mi 
said mi olacağını yazar’’ hadisini getirdiklerinde İbn Ubeyd, ‘’Bu hadisin ravile-
rinden A’meş kezzaptır; onun için bu hadis doğru olamaz. Velev ki doğru olsaydı 
ve ben de Resul-u Ekrem’in yanında olsaydım ona karşı çıkardım; Şayet bu hü-
küm hadis olarak değil de Ayet olarak nazil olsaydı, o zaman Allah’a derdim ki, 
bizden aldığın misaka aykırıdır.’’ Diyebilmiştir. Ebu Hanife içtihatta bulunduktan 
sonra kendisine ‘sahih’ hadis getirdiklerinde, rahatlıkla ‘’bu hüküm Peygamber 
döneminde Medine’de geçerli idi, burada (Kufe) durum farklı’’ diyebiliyordu. 
Sünniliğin re’y ehlinin (Mu’tezile, Hanefi-Maturidilik) din konusundaki özgüveni 
bu derece yüksekti. Daha sonra ‘Sünnilik’ olarak kodlanan ve dinden düşünce-
yi büyük oranda tasfiye ederek, nassı (metni) perçinleyen ‘’Hadis/Eser/Rivayet 
Ehli’’ (Hanbelilik, Şafiilik ve Eş’arilik) ve hicri 3. Asırda bunlara eklemlenen ta-
savvuf ise Allah’ın ve Peygamberin sözlerini gerekçeleriyle anlama yerine; İlahi 
Kelam ve Hadis’i Allah ve Peygamber olarak kişileştirerek, itaat etmeyi boyun 
eğmeyi, teslimiyeti ‘’Din’’ haline getirdiler. Tüm bu örnekler de gösteriyor ki gü-
nümüz din anlayışlarından olan muhafazakarlıkta, Ehli Hadis’in etkisi büyüktür.

Günümüz Zahirileri veya Literalistler: Bunların özellikleri de aşırı literal 
yaklaşımı benimsemiş olmalarıdır. Günümüzde bu tarz yaklaşımı benimse-
yen Vehhabilik ve Işid/Daeş mevcuttur.21 Aslında bu kesimin görüşleri ilk 
dönemlerdeki Harici zihniyet ile de örtüşmektedir. Lakin bizim Ehli Hadis’in 

Medreseleri de hakeza böyle idi. 
20. İlhami Güler, Kur’an’ın Ahlak Metafiziği, Ankara 2015, s. 121-122.
21. Güler, agm, s. 24-25.
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günümüzdeki yansıması olarak almamızın sebebi M. Ali Büyükkara’nın da 
belirttiği gibi Ehli Hadis-Selefiyye çizgisinin iman konusundaki tutumları (biz-
ce akıl karşısındaki tutumlarda buna girer) Hariciliğe bir geçit zemini teşkil et-
miş olmasıdır. Bilindiği gibi literalizm, Zahiriler arasında da yaygın idi. Söz geli-
mi İbn Hazm geçmişte literalist görüşleri ile ön plana çıkmıştır.22 Zahiriler için 
daha önceden Ehli Hadis’in bir kolu olduğuna değinmiştik. Dolayısıyla tıpkı 
onlar gibi literal tutum takınan, muhafazakarlıktan daha katı olan günümüz 
selefilerini onların devamı olarak görmemiz mümkündür. Buradaki problem, 
ayetlerin anlaşılmasında herhangi bir akli çabaya girilmemesi ve son derece 
yüzeysel basit bir anlayışla ayetlerin zahirine göre amel edilmesidir. Günümüz 
selefilerinin de özelliği olan bu metinci zahirilik, özellikle kendisini, cihadçı 
anlayışa sahip olan Daiş/Işid üzerinden göstermektedir. Hal böyle olunca 
kendi anlayışlarına uymayan yapıları tekfir etmeleri de kolaylaşmaktadır.

Sonuç

Günümüzde meydana gelen farklılıkların, din anlayışlarının anlaşılması 
için ele aldığımız ilk dönem re’y-hadis ayrışmaları, aslında bu farklılıkların 
temelini oluşturmaktadır. Salt çoğunluğun oluşturduğu geleneksel, muha-
fazakar, literal yaklaşımlar hadis kanadının günümüzdeki varyantlarıdır. 
Modernist, akılcı, tecdidçi düşünceler, anlayışlar da re’y kanadının günümüz 
varyantları olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam dünyasındaki bu düşünce ay-
rılıklarının aslında yeni bir şey olmadığı, geçmişten beri süre gelen doğal sü-
recin bir tezahürü olduğu ortadadır. Tüm bu farklılıklar ise insanların İslam’a 
yaklaşım biçimleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu yaklaşımların aralarındaki fark 
ise önemsenmeyecek kadar küçük değildir. Söz gelimi geleneğe sığınan gü-
nümüz muhafazakarları, geçmişi kutsallaştırma eğilimi içindedir. Bu ise ge-
leneğin tahrifi demektir. İslam, ilk olarak geleneği sorguya çekerek işe başla-
mıştır. Bunu göz ardı edip tam aksine geleneğe körü körüne bağlılık İslam’ın 
uygulamasıyla bağdaşmamaktadır. Bu anlayışı kaldırmak isteyen İslam, 
daha ilk dönemlerde bile bu anlayışın kurbanı olabilmiştir. İlk dönemlerde 
literal anlamda geçmişe, yani Peygamber, sahabe ve tabiinin uygulamalarına 
bağlılık içinde olan Ehli Hadis bunun örneğidir. Günümüzdeki muhafazakar, 
literalist kitle için ise daha büyük bir gelenek vardır. İlk dönemlerdekilerin üs-
tüne bir de mezhepler, tarikatler de eklenince iş iyice gelenekçilik anlayışına 
dönüşmüştür. Bir de hakikati tekelinde bulundurma arzusu içinde olmaları 

22. Bkz. Goldziher, Zahiriler, Ankara 1982, s. 101. Ayrıca bkz. Taştan, agm.
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sebebiyle, kolaylıkla aksi fikirde olanları tekfir edebilme yoluna gidilebilmiştir. 
Modernist yaklaşımlar ise günümüzde pek taraftar bulamamaktadır. Anlayış 
olarak her ne kadar geleneğin karşısında gösterilmeye çalışılsa da bu anlayış, 
gelenekçiliğin karşısındadır. İlk dönem re’y taraftarları da aynı düşüncede idi-
ler. Onlar geleneği önemsemişlerdi fakat oraya takılıp kalmadan, geçmişten 
çok geleceğe vurgu yapmayı esas almışlardı. Bunu yaparken de aklı ön plana 
çıkartmaları sebebiyle her daim eleştirilmişlerdi. Günümüzdeki re’y temsilci-
leri de aynı eleştirilere maruz kalmaktadır. Oysa ki dikkat edilirse Kur’an her 
daim aklı önemser ve akla hitab eder. Akıl, Tanrı’nın eleştirdiği bir olgu değil-
dir. Tam aksine her daim üzerinde durduğu, hitabını ona yaptığı bir melekedir.

En nihayetinde akıl-nakil uzlaşımını esas alarak, aklı geri plana atma-
dan, yani Ehli Re’y’in yaptığı gibi dini anlamak ve hayata geçirmek günü-
müzdeki din anlayışlarından kaynaklı problemleri çözmek açısından faydalı 
olacaktır. Değişimin kaçınılmaz olduğu gerçeğini de göz önüne alınca, gü-
nümüz problemlerini salt nakille çözmenin imkansızlığı ortada iken hala 
daha aklı önemsememek ve gelenekçilik yapmak doğru değildir.
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Havva Merve BULUT: 

Değerli sunumlarından dolayı Sayın Tilkat ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Kendileri Ehl-i Rey ve Ehl-i Hadis neticesinde aklın dumura uğratılması ve bu-
nun sonucunda oluşan günümüz hakim din anlayışının yanlışları problemine 
değinmişlerdir. Aklın işin içine tekrardan girmesi gerektiğini önemle vurgu-
lamıştır. Tüm tebliğcilerimize teşekkür ediyoruz ve burada bulunmalarından 
ve başarılı tebliğlerinden dolayı hepsini kutluyoruz. Şimdi de oturumumuzun 
müzakere kısmına geçiyoruz. İlk olarak araştırma görevlisi Sayın Ramazan 
ÇINAR hocamızı Sayın Ercan AKTAN ve Sayın Aygün YILMAZ hocalarımızı mü-
zakere etmeleri için kürsüye davet ediyorum. Sayın hocam söz sizde.
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ARŞ. GÖR. RAMAZAN ÇINAR

(Kırıkkale Üniveristesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri ABD 
Din Sosyolojisi Araştırma Görevlisi)

Kıymetli hocalarım sevgili arkadaşlar böyle bir programda bize de yer 
verdiği için kıymetli Eyüp BAŞ hocamıza ve planlanmasında görev alan Yu-
nus KOCABIYIK arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Tebliğlerini değerlendir-
memi istedikleri arkadaşlarımız Aygün arkadaşımız ve Ercan arkadaşımız 
kendilerine de huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Konuları çok 
güzel ve çok ta iyi çalışmışlar. Metinlerini okuduğumda gerçekten güzel 
metinler gördüm. Burada ki sunumları da metinlerinden güzeldi. Hepinizin 
huzurunda teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Metinlerinde ufak 
tefek düzeltmeler yaptım. Zaman zaman devrik cümleler ve eksiklikler ola-
biliyor. Nitekim Aygün ile biraz önce konuştuğumuzda hocam ben sunum 
okumamı yaptığımda bazı eksiklikleri gördüm düzelttim. Bunlar normal, 
kıymetli hocalarımızda da kendi çalışmalarımda da her zaman oluyor. Son 
okuma yaptığımda, son okumanın son okumasını yaptığımda da hep bir ek-
siklik görüyoruz bunlar gayet normal. Metinleri arkadaşlarıma takdim ede-
ceğim. Gördüğüm ufak tefek düzeltmeleri yaparsınız. Her iki arkadaşımızın 
kaynakçası da çok güzel. Sadece Ahmet AKBULUT hocamızın bu konu ile 
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alakalı “Allah’ın Takdiri Kulun Tedbiri” bir makalesini ikisinde de görmedim. 
Güzel bir makale bakmanızı öneririm. Sonuçta metninizi sonuçlandırmadı-
nız tekrar okuyup tekrar elde edebilirsiniz. Arkadaşlarımızın tebliğlerine bir 
şey diyeceğim yok açıkçası gayet güzel. Bu konuda birkaç cümle kurmak 
istiyorum. Mihne olayları hiçbir zaman son bulmuyor. Hocalarımız önünde 
bunu konuşmak haddime değil ama iktidar-ulema ilişkisi hiçbir zaman son 
bulmuyor. Yakın geçmişimizde de günümüzde de gördük. Biz ilahiyatçılar 
olarak biz tavrımızı Ebu Hanife gibi örnekleri göz önünde bulundurarak be-
lirlememiz lazım. Fakültemizin eski kıymetli hocalarımızdan bir rivayet an-
latılır. Dönemin paşası gelip burada bir toplantı yapmış ve din konusunda 
tabiri caizse ahkam kesmiş. Hocamız kendisine “paşam siz devlet işleriyle 
meşgul olun dini meseleleri bize bırakın” şeklinde cevap vermiş. Ankara 
İlahiyatı Ankara İlahiyat yapan hocalarımızı kıymetli yapan bu tutumdur. Bu 
olaylar karşısında geçmişten günümüze, yakın geçmişte ve günümüzde ya-
şanan olaylarda bence ilahiyatçılar olarak bizim tavrımız bu şekilde olmalı-
dır. Dini meseleleri biz ilmi olarak ele almalı siyasi olarak ele almalıyız. Bu 
konuda söylenecek çok şey yok ama metni okurken bu konular aklımdan 
geçti belirtmek istedim. Bunun dışında çok fazla bir şey yok arkadaşlarıma 
tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Saygılar diliyorum

     

Havva Merve BULUT: 

Değerli değerlendirmeleri için sayın hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi 
Pakize KÖYTEPE ve Nevfel TİLKAT ‘ı müzakere etmeleri için sayın Tungysh 
ABYLOV hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyrun sayın hocam söz sizde.



TUNGYSH ABYLOV

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü İslam Tarihi ve Sanatları Ana-
bilim Dalı Doktora Öğrencisi)

Teşekkür ederim sayın başkanım. Kıymetli hocalarım değerli arkadaşla-
rım hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Üç gündür devam eden yedinci 
sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen başta Eyüp BAŞ hocam ol-
mak üzere organizasyon ekibine şükranlarımı sunmak istiyorum. Ben son 
iki tebliğin müzakeresini yapacağım. Söyleyeceklerimi eleştiri değil daha 
çok katkı olarak kabul etmenizi istiyorum.

Öncelikle Pakize KÖYTEPE arkadaşımız “Cemel ve Sıffın Hadiselerinin 
Din Anlayışındaki Farklılaşmalara Etkisi” tebliğini yaptı. Onda benim dikka-
timi çeken bazı hususlar var, onlardan bahsetmek istiyorum. Şu konularda 
mesela tebliğde din ve siyaset başlıklı bir konu var. Çok uzun bir şekilde ele 
alınmış. Asıl konumuza geçmek; bu iki olay sonunda ortaya çıkan olaylara 
geçsek yani Mürcie, Mutezile gibi fırkalara ne kadar etkisi olabildi bunları 
ayrı bir şekilde anlatsaydı daha hoş olurdu. Bundan başka gördüğüm bir 
şey yok. Çok emek sarf etmişsiniz bu yüzden dolayı teşekkür ediyorum.

İkinci arkadaşımıza gelirsek Nevfel TİLKAT “Ehl-i Rey’in ve Ehl-i Hadisin 
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Tutumunun Günümüz Din Anlayışlarına Etkisi” konulu bir tebliğ sundu. Çok 
güzel bir konu. Dikkatimi çeken huşulara değinmek istiyorum. Ehl-i hadis 
ve ehl-i rey ayrımı yaparken batılı kavramlarla yani ehl-i rey derken parantez 
içinde rasyonalistler diyerek ele almışsınız. Bu kavram ne kadar doğru bir 
daha düşünmek lazım. Çünkü rasyonalizm dediğimiz tam akılcılık, ehl-i rey 
bence böyle değil çünkü önce nakli öne çıkarıyorlar. Nakilde bulunmazsa o 
zaman aklı kullanıyorlar. O yüzden bu kavramlara dikkat etmek lazım. İkinci 
ehl-i hadis hususunda ise DAEŞ gibi bir örgütü bu konuda ele almışsınız. 
Bence buda doğru değil çünkü DAEŞ tabiri caizse tabiatı şüpheli bir örgüt-
tür. Şu an Orta Doğuda politik bir oyun var sonucu ne olacak belli değil. 
Bunun için dikkatli olmak gerekiyor zannediyorum. Üçüncü sınıf olmanıza 
rağmen çok güzel bir iş başarmışsınız o yüzden sizlere teşekkür ediyorum. 
Güzel ve disiplinli bir şekilde çalışmışsınız. Takdir edilecek şeyler. Benimde 
söyleyeceklerim bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Havva Merve BULUT: 

Değerli değerlendirmeleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. 
Kıymetli dinleyiciler beşinci oturumumuz burada sonlanmıştır. Tebliğci ve 
müzakereci hocalarımıza katılım belgeleri verilecektir. Buyurun sayın ho-
calarım…
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BEŞİNCİ BÖLÜM

EBU HANİFE SEMİNER SALONU

Oturum Başkanı: Feyza KAPLAN

1. Esra ŞENSES

Orta asya Türklerinde Dini Anlayışın Oluşumunda İmam Matûrîdi’nin Etkisi

2. Esra USTA

İmam Mâturîdî’nin Dini Temellendirmedeki Kaynaklara Bakışı Asl’ın Ayrılmaz Hi-
dayet Rehberleri: Akıl-Aahiy

3. Enes ER

Eş‘arîlik Ekolünün Kurumsallaşmasında ve Gelişmesinde Nişabur Nizamiye 
Medresesi: El-cüveynî Örneği

4. Meryem GÜNEŞ

Tabiat Olaylarının Kader İnancına Etkisi

Müzakere: Abdulcabbar ECE

İbrahim Emre ŞAMLIOĞLU



OTURUM BAŞKANI

Feyza KAPLAN

Bismillahirrahmanirrahim, saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, de-
ğerli öğrenci arkadaşlarım. Sizleri Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Bu yıl ye-
dincisi düzenlenen İslam Medeniyetinin Yapı Taşları adlı sempozyumun son 
gününün ilk oturumunu açıyorum. Ben Feyza Kaplan. Kırıkkale Üniversitesi 
İslamî İlimler Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İlahiyat Araştır-
maları Merkezi İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubunda öğrenim gör-
mekteyim. Kıymetli dinleyiciler, oturumumuz iki kısımdan oluşmaktadır. İlk 
kısımda 4 tebliğcimiz tebliğlerini sunacaklar, ikinci kısımda ise müzakereci 
hocalarımız değerlendirmelerini yapacaklardır. İlk tebliğcimiz Sayın Esra 
ŞENSES. Kendisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencisidir. 
Tebliğinin konusu; Orta asya Türklerinde Dini Anlayışın Oluşumunda İmam 
Matûrîdi’nin Etkisi” dir.Buyurun sayın ŞENSES süreniz 12dk’dır.



“ORTA ASYA TÜRKLERİNDE DİNİ ANLAYIŞIN OLUŞUMUNDA 
İMAM MATÛRÎDİ’NİN ETKİSİ”

ESRA ŞENSES

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi)

Özet

İslam ilk yıllarından itibaren kısa zamanda gelişme göstererek geniş bir 
coğrafyaya yayıldı. Hz. Ali döneminde ortaya çıkan cemel ve sıffin vakıa-
larından sonra bazı siyasî meseleler meseleler ortaya çıkmıştır. Bu siyasî 
meseleler itikâdî sorunları doğurmuş ve âlimler bu konular üzerinde araş-
tırmaya yapmaya koyulmuştur. Her alim bulunduğu sosyal çevre, oluşan fi-
kir hadise irtibatı içerisinde zamanın ve mekanın şartlarına uygun şekilde 
öneriler getirmiştir. Emevîler Mevâliye kötü bir politika uygulamış ve sonra-
sında Abbâsîler ise Mevaliye karşı iyi tutum sergilemişlerdir. Matûrîdiliğin 
Orta Asya bölgesinde ve Türkler arasında itibar görmesi de bundan kaynak-
lanmaktadır. İmam Matûridi Semerkand da dünyaya gelmiş bir Türk âlimi-
dir. Matûridiliğin yayılmasında Hânefi mezhebinin etkisi büyüktür. Abbasiler 
döneminde, Ebû Hanife’nin talebesi Ebû Yusuf Kadi’l-Kudatlık görevine ge-
tirilmiş ve Hanefîlik bu vesileyle yayılma imkanı bulmuştur. Bu dönemde 
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Mevâlîden olan Ebu Hanîfe’nin öğrencileri Semerkand Bölgesi’ne giderek 
ve Hânefiliği burada yaymıştır. İmam Matûridi ise Ebû Hânife’nin metodu-
nu izleyerek diğer mezheplerden ayrışmış ve aklî istidlâl de bulunmuştur. 
Ebû Hânife’nin fıkhî anlamdaki özgürlükçü metodu ve rey’i esas alan eko-
lü Türkler arasında kabul görmüş itikâdi anlamda ise Matûridilik ün ka-
zanmıştır. Tebliğimiz de aşağıdaki tespitler yapılmıştır: İmam Matûridi’nin 
Türklerin İslamlaşmasındaki rolünün büyük olduğu gözlemlenmiştir. Orta 
Asya da bulunan Türkler’in özellikle Hânefi mezhebini benimsemiş olmaları 
Hânefiliğin bulunduğu ortamdan kaynaklandığı görülmüştür. Ayrıca İmam 
Matûridi’nin Türklerle olan ilişkisini anlamak açısından onun fikirlerinden 
bazılarını makalemizde ele alacağız.

Anahtar Kelimler: İmam Matûrîdi, Ebû Hanîfe, mezhepler, Orta Asya

GİRİŞ

İslam’ın doğru anlaşılması için mezheplerin oluşum ve yayılış süreçle-
rinin aydınlatılması son derece önemlidir. Çünkü “İslam’ın siyasî, itikadî ve 
amelî (fıkhî) sahadaki düşünce ekolleri diyebileceğimiz mezhepler, dinin 
anlaşılma biçimiyle ilgili farklılıkların kurumlaşması sonucu ortaya çıkmış 
beşeri oluşumlardır.” 1 Cemel ve Sıffin savaşlarından sonra insanlar birçok 
konuyu tartışmış ve ihtilafa düşmüşlerdir. İnsanların dini anlayışlarının şe-
killenmesinde bulundukları coğrafya, fikir-hadise irtibatı, zaman ve sosyal 
çevre etkili olmuştur. İlk dönemlerde Harîcilik, Şia, Mürcie ve Kaderiyye 
gibi mezhepler ortaya çıkmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise mezhepler 
iki kol üzerinden devam etmiştir. Bunlardan ilki Ehl-i Hadis ikincisi ise Ehl-
i Rey’dir. Her iki ekolde bulundukları coğrafyanın gereğine göre hareket 
ederek hüküm koymuşlardır. İslamın yayılmasıyla birlikte farklı milletler 
Müslüman olmuş ve sorunlar ortaya çıkmıştır. Biz makalemizde Emevîler 
döneminden itibaren Mevâlî’den sayılan Türkler üzerinde etkili olan isimler 
üzerinde durmayı hedefledik. Ehl-i Rey ekolünün öncüsü konumunda olan 
Ebû Hanîfe’nin kurucusu olduğu Hanefîlik ve onun yayıldığı bölgede ortaya 
çıkan, öncüsünün İmam Matûridi olduğu Matûridiyye mezhebinin Türkler 
üzerindeki etkisi üzerinde duracağız. Türklerde dinî anlayışın oluşumunda 
İmam Matûridî’nin önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Ancak Matûridili-
ğin yayılmasına gelmeden önce Türklerin İslam ile ilk karşılaşmasına kısa-

1. Hasan Onat, “Türkiye’de İslam Mezhepleri Tarihi’nin Gelişim Sürecinde Ethem Ruhi
Fığlalı’nın Yeri”, Ethem Ruhi Fığlalı’ya Armağan, Ankara 2002, 236.
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ca değinmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. 

Bilindiği üzere Türkler Müslüman olmadan önce Gök Tanrı inancına sa-
hiptiler. Müslümanlar ile Türklerin ilk karşılaşmaları Hz.Ömer’in İran’ı fethe-
dip oradan Horasan’a ilerlemesi ile başladı. Bu süreçten sonra Araplar ve 
Türkler karşı karşıya gelmiş ilişkileri gelişmiştir. Devamında ise Kuteybe’nin 
Maveraünnehrin büyük bölümünü fethetmesi ile Türklerle münasebet ku-
rulmuş askeri alanda başarı sağlanmıştır. İslam’ın yayılması için aynı başarı 
söz konusu olmamıştır. Emevîler döneminde Mevâli’ye karşı iyi davranılma-
mış kötü bir politika uygulanmıştır. II./ VIII. yüzyılın ikinci yarısında Ebû Ha-
nife Kur’an ve alim sahabelerin görüşlerine dayanarak İslam inancının ana 
ilkelerini belirlemeye çalışmıştır. Ebû Hanife imanın amelden ayrı olduğunu 
ve insanın bu fiillerinden sorumlu olduğunu savundu. Ebû Hanife’nin bu 
düşünceleri, özellikle mevali dediğimiz sonradan Müslüman olan ve Arap 
olmayan müslümanlar arasında büyük kabul gördü. Aklı ve  özgürlüğü ön 
plana çıkaran bu fikirler özellikle Türkler arasında benimsendi. Abbasiler 
döneminde, Ebû Hanife’nin talebesi Ebû Yusuf Kadi’l-Kudatlık görevine ge-
tirilmiş ve böylece Hanefîlik amelî mezhep olarak bölgede yayılma imkânı 
bulmuştur2. Abbasîler Emevîler’in yıkıcı politikasına karşı tam tersi şekilde 
davranarak Mevâli’ye önemli mevkîler vermiştir. Sonrasında Çin’in Türk hal-
kına uyguladıkları zulümle birlikte ortaya çıkan Abbasi Devleti ve Çin arasın-
da gerçekleşen Talas savaşında Türkler Müslüman Araplar’ın yanında yer 
almış ve böylece Türklerin Müslüman olmaları hızlanmıştır. İlerleyen süreçte 
ticaret vesilesiyle, Cemel ve Sıffîn vakıalarından sonra meydana gelen mez-
heplerin oluşumlarıyla birçok âlim Orta Asya’ya gelerek İslamı anlatmıştır. 
Görüyoruz ki İmam Matûridi’nin yaşadığı coğrafya da Hanefîlik Matûridiliğin 
oluşmasına ortam hazırlamıştır. Bu sebeple konunun anlaşılması açısın-
dan yukarıda da değindiğimiz gibi Hanefîliğin OrtaAsya’da Matûridîlikten 
önce yayılmıştır. Matûridîliğe ortam hazırlaması açısından Ebû Hanîfe’nin 
ilmî birikimi ile onun metodunun bilinmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz. 

Ebû Hânîfe’nin İlmi Şahsiyeti ve Hânefîliğin Orta Asya’da Yayılmasının 
Sebepleri

Ebû Hanîfe 80 yılında Kûfe’de doğmuştur. Küçük yaşlarda Kur’an’ı ezber-
lediği sanılan Ebu Hanife, kıraat ilmini kıraat-ı seb’a alimlerinden olan Asım b. 

2. Mürsel Erdoğan, Matûridi Düşüncesinin Anadoluya Girişi, 2006, s.1.
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Behdele’den öğrenmiştir. Ebû Hanîfe’nin doğup büyüdüğü Kûfe ile bölgenin 
ikinci büyük şehri olan Basra, diğer milletler ve eski medeniyetlerle irtibatı 
bulunan yeni müslüman olanlara İslamın ve Arapça’nın öğretildiği, siyasi fa-
aliyetlerin yoğun olduğu önemli yerleşim birimleriydi. Aynı zamanda buralar 
birçok fâkih, dilci, edip, şâir ve filozofun da bulunduğu birer ilim merkeziydi. 
Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan, parlak bir zekâya sahip Ebû Hanîfe’ye 
çevresindeki âlimler yakın ilgi gösterdiler ve onu ilme yönelttiler.

Önce akâid ve cedel ilmini öğrenmeye başlayan, giderek bu ilimde belli 
bir mesafe alan Ebû Hanîfe, dönemindeki inkarcı ve bid’atçılarla münâkaşa 
etmiş, farklı itikâdi düşünceye sahip kimselerin ve mezheplerin bulunduğu 
Basra’ya zaman zaman yaptığı seyahatlerinde de bu tavrını sürdürmüştür. 
Ebû Hanîfe bu tür münakaşa ve münazaralarıyla, Hz. Peygamber’den sahâ-
beye ve sonraki nesillere intikâl eden ve o dönem müslümanlarının çoğun-
luğunca da benimsenen itîkâdi esasları savunmayı gaye edinmiştir. Onun 
bu alandaki görüşleri, zamanla daha belirgin hale gelecek olan Ehl-i sünnet 
anlayışının şekillenmesine önemli ölçüde yardımcı olmuştur.

Onun Basra, Kûfe ve Irak bölgesinin ileri gelen üstatlarının hadis ve 
fıkıh meclislerine zaman zaman iştirak ettiği 1OO’e yakın tabiîn alimiyle 
görüş tüğü ve birçok kimseden hadis dinlediği rivayet edilir. Ebû Hanîfe il-
min yanında ticaretle de uğraşmasından dolayı birçok soru ile karşı karşıya 
kalmıştır. Kendisine yöneltilen bu sorularla sayısız ictihad yapmıştır. Onun 
ictihadlarını nasıl yaptığını şu sözlerinden anlıyoruz:

“Biz önce Allah’ın kitabında olanı alırız. Onda bulamazsak Hz. Peygam-
ber’in sünnetine bakarız. Orada da bir şey bulamazsak ashabın ittifak ettiğini 
benimseriz, ihtilaf etmişlerse dilediğimizin görüşünü alırız. Başkalarının gö-
rüşlerini onlara tercih etmeyiz. Ancak Hasan-ı Basrî, İbrahim en-Nehai, Said 
b. Müseyyeb gibi tabiin âlimlerine gelince onların ictihadlarına bağlı kalmayız. 
Onlar gibi biz de ictihadda bulunuruz. Aralarında müşterek illet bulununca 
bir hükmü diğerine kıyas ederiz” sözünden ictihad metodu anlaşılmaktadır.”3 
Ebû Hânîfe kıyas metodunu çokça kullanmıştır. Çünkü bulunduğu bölge kar-
maşık ve birçok sorunun sorulduğu ve bu sorulara cevabın arandığı bir yerdi. 
Ehl-i Hâdis’in aksine Fıkhî meseleleri çeşitli yönleriyle ele almış ve bunlara 
ek olarak hiç konuşulmamış farâzî hükümleri de konu edinmiştir. Ebû Hânîfe 

3. Mustafa Uzunpostalcı, “Ebû Hânîfe”, DİA, c.10, s.135.
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bir konuyu ilk önce Kur’an’a vazeder eğer bulamazsa Rasûl’ün sünnetine 
başvururdu. Eğer orda da bulamazsa Muaz b. Cebel hadisini örnek alarak 
kendi Rey’ine başvurarak hüküm verirdi. Ebû Hânîfe haber-i vâhidleri delil 
almış, zayıf da olsa hadisi tercih etmiş, ancak nas bulunmayan yerde kıyasa 
gitmiştir. Bununla birlikte istihsana da yer vermiştir.

Ebû Hânîfe’nin ticaretle uğraşıyor oluşu onun birçok sorunla karşılaşıp 
çözüm araması aynı zamanda Irak bölgesinde yani Hicaz yarımadasında 
yetişmiş olması, farklı kültür ve medeniyetlerin merkezinde oluşu Mevâliler 
arasında rahatlıkla kabul görmesini sağlamıştır. 

Ebû Hânîfe, farklı itikâdî telâkkilerin çarpıştığı Kûfe, Basra, Bağdat ve Hi-
caz bölgelerini dolaşıp bu yörelerde savunulan görüşleri öğrendikten sonra 
Kur’ân’ı ve Hz. Peygamber’e atfedilen hadisleri incelemek suretiyle İslam 
akâidini asıl kaynaklarından belirlemeye çalışmıştır.4 Ebû Hânîfe’nin akâid 
alanında görüşlerinden faydalandığı kimselerin başında Hz. Ali gelir. Akaîd 
ile ilgili risâleleri kendisi tarafından değil de öğrencileri tarafından yazılmıştır. 

İmam Matûrîdi’yi ve Matûrîdiliği anlamak adına Ebû Hânîfe’nin hayatına 
ve onun ilmi anlamdaki metoduna değindik. Öyle ki Matûrîdiliğin yayıldığı 
bölgede zemini hazırlayanın Ebû Hânîfe ve onun öğrencileri olduğu kanâa-
tine vardık. Aralarındaki bağlantıya geçmeden önce İmam Matûrîdi’nin ha-
yatına değinmek kanaatimizce doğru olacaktır. 

Ebû Mansur el-Matûridi

Asıl adı Ebû Mansur Muhammed b. Muhamed b. Mansur’ dur. Doğum 
tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 333/944 yılında Semerkand’ da 
öldüğü, hemen hemen kesindir.  İmam Matûridi, Orta Asya’daki Mavera-
ünnehir’deki Semerkand şehrine nisbetle Semerkandî, onun bir mahallesi 
olan Matürit (veya Mâtürid)’e nisbetle de Mâtürîdî diye adlandırılır.5 İmamın 
meseleleri ele alıp incelemesi ve onları açıklarken kullandığı ifade tarzı ile 
bunun yanında kitabında yer alan cümlelerin birçok yerde Türkçe cümlele-
rin kuruluşuna benzemesinden dolayı Matûridi’nin Türk olduğu genel ka-
buller arasındadır.

Semerkand’ da Ebû Hanife’nin, itîkâdi ve fıkhî görüşlerinin felsefî ve teo-

4. Yusuf Şevki Yavuz, “Ebû Hânîfe, Akâîde Dair Görüşleri”, DİA, c.10, s. 139.
5. Ebû Mansûr el- Mâtürîdî, Kitâbü’t- Tevhîd Tercümesi, (Ankara: İsam Yayınları, 2002), s. 17.
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lojik temellerinin tartışıldığı “Darü’l-Cüzcaniyye”� adıyla bilinen önemli bir 
eğitim merkezi bulunmaktaydı. Matûrîdi Hânefi mezhebinin dördüncü hatta 
üçüncü kuşak alimlerindendir. Ebû Hanîfe’nin öğrencilerinden Muhammed 
eş-Şeybâni’nin öğrencisi Ebû Süleyman el- Cüzcâni’nin talebesi Ebû Bekir 
Ahmed b. İshak el-Cüzcani, Nusayr b. Yahya el-Belhi ve Nişabur Kadısı Ebû 
Bekir Muhammed b. Ahmed b. Recâ el-Cüzcani gibi hocalardan ilim tah-
sil etmişse de öğrenimini, henüz yirmi yaşlarında iken hocası Ebû Bekir 
Ahmed el- Cüzcani ile birlikte ulema reisliğini deruhte eden ve Darü’I-Cüz-
caniyye’de ders veren Ebû Nasr el-İyazi’den tamamlamıştır.6 Bilindiği gibi 
Matûrîdi’nin yaşadığı bölge, Maveraünnehir ilim şehirlerinin merkezi olma-
ya başlamış ve daha çok felsefî aklî ilimlerle ön plana çıkmıştır. Matûridi’nin 
yetiştiği çevre siyasi-idari açıdan huzur ve sükûn içinde olmakla birlikte   çe-
şitli düşüncelerin, bid’at içerikli görüşlerin, farklı din ve mezheplere bağlı 
kimselerin bolca bulunduğu yerdi. Siyasi karışıkların olduğu bir coğrafya 
da yaşamaması sebebiyle ilmiyle duru bir şekilde ilgilenebilmiştir. Matûri-
di’nin Semerkand’ın dışına çıkıp çıkmadığı bilinmemekle birlikte onun diğer 
kelam ekollerine vukufiyyeti, kendi görüşlerinin derinliği ve yazmış olduğu 
eserlerden  eğitiminde sadece Semerkand ile yetinmediğini görmekteyiz.

Ebû Mansur el-Matûridi, Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Mezhepler ve Kıraat 
konusunda çok sayıda eser bırakmıştır. Ancak bunlardan pek çoğu, koru-
namamış olup istilalar, göçler, doğal afetler, maddi imkânsızlıklar ve diğer 
sebeplerle kaybolmuştur. Kaybolanların çoğunluğunu, Mûtezile, Hariciler, 
Rafızîler ve Şiî Karmatîleri eleştirilmek üzere yazdığı eserlerle Fıkıh ve Fı-
kıh Usulü ile ilgili eserleri oluşturmaktadır. Onun eserlerinden, Te’vîlâtu’l-
Kur’ân adlı tefsiriyle dünyada tekbir yazma nüshası bulunan Kitabu’t-Tevhîd 
adlı kelamî eseri bize ulaşabilmiştir.7 

Matûrîdi’nin hayatı, eserleri, görüşleri, öğrencileri ve çağdaşları hakkın-
da bilgi verdiği bilinen en eski kaynak Ebû’I-Mûin en-Nesefî’nin Tebşıratü’l-
edille’sidir.

Matûridiliğin ortaya çıkışında en büyük pay İmam Matûridiye ait olmak-
la birlikte, Maveraünnehirli Hânefi âlimlerin ve halkında önemli katkıları 
olmuştur.  Semerkand’a okumaya gelen kişiler tahsillerini tamamladıktan 
sonra kendi memleketlerine dönerek oralara Hânefî- Matûridi görüşlerini ta-

6. Şükrü Özen, “Mâtürîdî”, DİA,cilt no: 28, s. 146. 
7. Sönmez Kutlu, Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmam Matûrîdi, s. 7.
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şımışlardır.  Gerek İmam Mâtûrîdi’nin hocaları, gerek Hânefî alimler, gerek 
coğrafya, gerek Ebû Hânîfe’nin yöntemi Mâtûrîdi düşüncesinin arka planını 
oluşturmuştur. Matûrîdiliğin Türkler arasında yayılmasının sebeplerini ve Se-
merkand bölgesinin dini siyasi yapısını incelemek konuya açıklık getirecektir.

Maveraünnehir ve Semerkand’da Dini Siyasi Ortam

Maveraünnehir İslam’dan sonra önemli ilim merkezlerini barındıran bir 
bölge  olmuştur. Bölge’de bulunan Semerkand, Buhara, Fergana, Tirmiz, Ne-
fes ve yakın çevreleri 10. ve 11. Yüzyıllarda dönemin ilim merkezlerindendir. 
Semerkand İslamın yayılmasından sonra fıkhî ve itikadî meselelerin konuşul-
duğu önemli merkezlerden biri olmuştur. İmam Matûridi bu bölgede dünyaya 
gelmiştir. Onun doğduğu yıllarda Maveraünnehir Abbasi devletinin hakimiyeti 
altındayken, sonralarında Abbasi Devleti gücünü yitirmeye başlamış Bağdat 
tek ilim merkezi olmaktan çıkmıştır. Maveraünnehir ise Samanilerin hakimi-
yetine girmiştir. Orta Asya çevresi ise daha çok aklî ve felsefî ilimler sahasın-
da temayüz etmiştir. Haricilik, Mürcie, İsmaililik, Zeydilik, Mutezile gibi birçok 
itikâdi ve siyasi mezhepler görüşlerini bu bölgede yaymaya çalışmışlardır.8 
Fakat hiçbirisi Mürcie ve Hanefîlik kadar etkili olamamıştır.  İtîkad da Mürcie 
fıkhî alanda ise Hanefîlik yayılmıştır. Orta Asya’da Mürcie’nin etkisinin çok ol-
duğu hatta Ebû Hânîfe’nin fikirlerini onlara dayandıranlar vardır. Fakat bizim 
konumuzun sınırlarını aştığından buraya değinmeyeceğiz.

Mâtûrîdîliğin Orta Asya’da Yayılmasının Sebepleri

Mâtûrîdilik, Ebû Mansur Mâtûrîdi’nin Türk kültürü içerisinde ortaya 
koyduğu ve geliştirdiği inanç sistemine ve din anlayışına verilen isimdir. 
Mâtûrîdi’nin yaşadığı dönemi ve coğrafyayı yukarıda zikretmiştik. Dönemin 
diğer coğrafyalarında oluşan siyasî entrikalardan uzakta kalmış ve kendisi-
ni ilme vererek böyle bir dönemde tek başına nakli kullanmanın doğuracağı 
sıkıntıları fark ederek aklın dinde kullanabileceği en uygun yolu ve metodu 
gösteren büyük din bilginidir.9 Günümüze kadar gelen iki önemli eseri bu-
lunmaktadır. Te’vîlâtu’l- Kur’ân ve Kitâbu’t- Tevhîd’dir. Bu iki eser Türk İslam 
düşüncesinin kendisine has özelliklerini yansıtan iki hazine denilebilecek 
kitaplardır. 

8. Sönmez Kutlu, Türklerin islamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2002 (ll.
Baskı), 156-158.
9. Hanifi Özcan, “Türk Din Anlayışı: Mâtüridîlik”, Sönmez Kutlu (ed.), İmam Matûridi ve
Matûridilik,( Ankara: Kitâbiyat yay., 2003), içinde s. 285.
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Matûrîdiyye’nin önemli kelamcılarından Ebü’l-Muîn en-Nesefi’nin Ebu 
Hanife’yi ekolün önderi (imam) olarak göstermesi, ilahi sıfatların tenzihçi bir 
yaklaşımla ilk defa onun tarafından incelendiğini, kelamcıların daha sonra 
ona uyduğunu belirtmesi ve Matürîdi’nin kelamda ve fıkıhta Ebû Hanife’ye 
uyduğunu açıkça ifade etmesi, Ebu Hanîfe’nin Matürîdiyye’nin görüşlerine 
öncülük yaptığını kanıtlayıcı mahiyettedir.

Ebu Hanife’den sonra Matürîdi’ye kadar geçen bir asrı aşkın dönemde 
Ebu Hanife’ye ait görüşlerin öğrencilerince nakledilmesi bunların etrafında 
yeni alimlerin yetişmesini sağlamıştır. Özellikle öğ rencisi Ebu Yusuf’un Bağdat 
başkadılığı na getirilmesinin ardından Maveraünnehir bölgesine Hanefi kadıları 
tayin edilmiş bu durum bölgede Ebu Hanife’nin itikadî ve fıkhî görüşlerinin ya-
yılmasını sağlamış ve Matürldî’nin yetişmesini hazırlamıştır. Bu dönemde ekol 
daha çok “ashâbu Ebi Hanife” ve “ashâbü’r-re’y” diye adlandı rılmıştır.

Ebu Hanife taraftarlarının asıl grubunu oluşturan ve Matüridiyye’ye vü-
cut vermiş fikri harekete ivme kazandıran Maveraünnehirli alimler olmuştur. 
Yer yer Hanefiyye kelamcıları diye de anılan bu alimlerin başında Ebu Yusuf 
ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybanî’ye öğrencilik yapan Ebu Süleyman el-
Cüzcani yer alır. Cüzcan kelama dair eseri bulunmamakla birlikte Semer-
kant’ta daha sonra Darü’I-Cuzcaniyye diye anılan ve Hanefi alimlerini yetiş-
tiren önemli bir medrese kurmuştur. Burada yetişip eser veren ilk kelamcı 
Ebû Bekir el-Cuzcanî’dir. Kelama dair el-Fark ve’t-temyîz, Kitabü’t-Tevbe ve 
Kitabü’t-Tevhîd adlı eserleri yazan Ebû Bekir el-Cuzcanî, Ebû Nasr Ahmed b. 
Abbas el- İyâzî ve Ebû Mansur el-Mâtürîdi gibi iki önemli kelamcı yetiştirmiştir.

Dinde sadece nakille yetinen Selefiyye ile nakli ihmal edip aklı öne çıka-
ran Mu’tezile’nin din anlayışları isabetli bulunmadığından Matüridî nakille 
aklı uzlaştırma yöntemini uygulayıp geliştirmiştir.

İmam Mâtûridi Türk din anlayışını oluştururken Ebû Hânife’yi adım adım 
takip etmiş ve sistemin her noktasında ona bağlı kalarak, onun görüşlerini 
rasyonalize etmeye ve felsefî bir zemine oturtmaya çalışmaktadır. Çünkü 
Ebû Hânife’nin metodu sonradan Müslüman olanlar için dini anlamada 
en uygun metoddur. Ebû Hânîfe’nin kendisi de arap olmayan ve sonradan 
Müslüman olan bir aileden geldiği için sonradan Müslüman olan kimseleri 
anlayabilmiş ve onların anlayışlarına göre bir metodu benimsemiştir. Ebû 
Hânîfe her sorunun cevabını nakilde bulamamış kıyas ve ictihad ile çözüme 
ulaşabilmiştir. Yukarıda Ebû Hânîfe’nin diğer alimlerden ayrılan yönlerine 
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vurgu yapmıştık. Onun diğer alimlerden ayrılma sebebi aslında binevi bu-
dur. Ebû Hanîfe Irak coğrafyasında yetişen bir alim olarak farklı kültürlerin 
merkezinde bulunan biriydi. O aklı kullanarak eski ve yeni kültür çatışma-
sının önüne geçmeye çalışmış insanlara yol göstermiştir. İmam Matûrîde 
de onun yolundan giderek Türk İslam kültürünün oluşmasında katkı sağla-
mıştır. Medine ekolü dini sünnetle karışmış olan arap kültürünü anlatarak 
yaymaya çalışıyor ve onunla cevap vermeye çalışıyordu. Aslında bu farklı 
milletlerden Müslüman olan kimseler için kendi kültürlerini bırakmaları ve 
onlarında Araplaşmalarını istemekten başka bir şey değildi. İmam Matûrîdi 
de bu anlamda İslamiyeti Türk kültürü içerisinde eriterek insanlara cevap 
vermeye çalışmış ve Türk İslam kültürünün oluşumda Ebû Hânîfe’nin meto-
dunu geliştirip bir usûl belirlemiştir. Mesela konuyla ilgili bir örnek verecek 
olursak Yeni Müslüman olan kimselerin Arapça bilmedikleri için namaz da 
ayetlerin nasıl okunacağı problem haline gelince Ebû Hânîfe, toplumun o 
anda bildiği dili göz önüne alarak ayetleri Farsça okuyabileceklerini ifade 
etmiştir. Matûridi Te’vîlâtında bundan söz ederek önemli olan, anlamın 
doğru olarak nakledilmesidir; dilin ve cümlelerin söyleniş biçimin değişme-
si anlamın ve hükmün değişmesini gerektirmez; tarih içinde vahyin farklı 
dillerde gelmesi bunun delilidir, diyerek sonradan Müslüman olan kimse-
lere kendi benliklerini kaybetmeden ilke koyarak Müslüman olmalarını ve 
kendi benliklerini koruma imkânı tanımıştır.10

Matûrîdi’nin bu ilkesi farklı milletlerdeki Müslümanlar için Arapça bilme 
zorunluluğunu ortadan kaldırarak herkesin kendi dilinde ibadet etmesine 
fırsat vermiştir. İşte bu aklın kullanımının ve Te’vil’in bir sonucu olmuştur. 

Görüldüğü gibi Mâtûridiliğin yayılmasında İmam Matûridi’nin yaşadı-
ğı coğrafya, aldığı eğitim, Hânefi alimlerin katkısı büyük olmuştur. Hânefi 
alimler Matûrîdi’nin eserlerini okutmuşlar ve eserlerinde Mâtûridi’yi övmüş-
lerdir. İlim öğrenmek için gelen öğrenciler kendi şehirlerine döndüklerinde 
Matûridi ve Hânefiliği birlikte anlatmışlardır. Zamanla birbirlerinin tamam-
layıcısı niteliğini kazanmışlardır.

Sonuç

İslam Hz. Ömer zamanında yayılması hız kazanmış, Arapların dışında bir-
çok millete tebliğler ulaşmıştır. Medine de yaşayan âlimler daha çok Kur’ân 

10. Hanifi Özcan, Matûrîdi’de Dîni Çoğulculuk, İstanbul 1995, s. 63,125.
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ve sünnet çerçevesinde hareket etmişlerdir. Bunun sebebi Peygamber o 
topluma gelmiş ve insanlar soruları olduğunda direk Hz. Peygamber’e sor-
ma imkanı bulmuşlardır. Fakat İslam’ın yayılmasıyla Peygamber’in de vefat 
etmesiyle birlikte farklı coğrafyadaki insanların İslam adına sorunları ortaya 
çıkmıştır. Ehl-i Hâdis ekolünde bulunan insanlar onlara cevap verme duru-
munda olmamış, bu konumda Ebû Hanîfe olmuştur. Ebû Hanîfe akıl ve vahiy 
bağını birbirinden ayırmadan bir ictihad makinesi olarak gelen her soruya her 
coğrafyaya hitap etmeye çalışmıştır. Bilindiği gibi Irak akıl ile ön plana çıkmış 
olan şehirdir. Bu bölge Orta Asya gibi sonradan Müslüman olan bölgelere ya-
kın konumdadır.  Onun uygulamış olduğu bu politika Mevâli tarafından onun 
saygınlığını artırmış ve yayılmasını sağlamıştır. Ebû Hanîfe’nin akılcı metodu 
İmam Matûridi tarafından da büyük ilgi uyandırmış ve onun metodunu izle-
mesine vesile olmuştur. Bu metodu izleyip geliştiren İmam Matûridi Matûri-
diyyenin kurucusu olarak zikredilir. Fakat Matûridiyye mezhebinin gelişip ya-
yılması sadece İmam Matûridi’nin gösterdiği bir çaba olmadığı görülmektedir.
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Özet

Bu seneki sempozyum konusunun din anlayış farklılıklarının temel et-
kenleri olması hasebiyle bu farklılıkların en temel sebebinin, iki hidayet 
rehberi olan akıl ve vahyi etkin bir şekilde kullanmamak olduğunu tespit 
eden İmam Mâturîdî’nin fikriyatı sunulacak ve insanların aklında çentik bı-
rakacak tespitler üzerinde çalışılacaktır.

Bu tebliğde çarpık din anlayışlarına çözüm olarak büyük allâme Ebû 
Mansûr el-Mâturîdî’nin Kitabu’t-Tevhid adlı eserinin mukaddimesinde öne-
mine binaen mevzu bahis yaptığı, dinin kaynakları özelinde “Vahiy ve Aklın 
Dinin Tanınması için Esas Teşkil Etmesi” başlığı sunulmaya gayret edilecek-
tir. Tebliğ üç ana başlık altında; Dinin Neliği, Dinin Kaynakları: Akıl-Vahiy ve 
Akıl-Vahiy, İ’tikat-İbadat, Din-Şeriat İlişkisi olarak toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Kitabu’t-Tevhid, Din, Dinin 
kaynakları, Vahiy ve Akıl ilişkisi, Şeriat, İ’tikat, İbadat.
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The Standpoint of Imam Māturīdī to the Sources of the Religion: Two 
Integral Guidances of Asl: Reason-Revelation

Abstract

Due to the subject of this year’s symposium which is the main reasons 
of various comprehensions of the religion, in this decleration; detection 
of İmam Māturīdī, which is that the main reason for these discrepancies 
towards the religion is because of not being able to make use of reason 
and revelation actively, is going to be strived hard to come into the light and 
make a notch in people’s mind.

In this decleration a formula put forward by Ebū Mansūr el-Māturīdī in 
the introduction of his Kitabu’t-Tevhid as “Revelation and Reason Consti-
tute the Basis for Recognization of the Religion” as a solution for the con-
tradistinctive understanding of the religion will be presented. The declera-
tion will concentrate on three main headings; Whatness of the religion, the 
Sources of the Religion: Reason-Revelation, Relationship between Belief-
Deeds, Religion-Muslim Canonical Law.

Keywords: Abū Mansūr al-Māturīdī, Kitabu’t-Tevhid, Religion, the Sour-
ces of the Religion, Revelation and Reason Realtion, Muslim Canonical 
Law, Belief, Deeds.

GİRİŞ 

Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mansûr; yaklaşık 333/944 
yılında kozmopolit bir bölge olan Mâverâünnehir’de bulunan Semerkand’ın 
Mâturîd köyünde doğmuştur. Mâturîdîliğin öncüsü, büyük olasılıkla Türk asıl-
lı olan, âlimin düşünce yapısını iyi analiz edebilmek için onun hem fiziksel 
hem de fikrî alt yapısının inşasını doğrudan etkilemiş olan doğup, büyüdüğü 
ortamı okumak gerekmektedir. Semerkand o zamanlarda her ırk, dil, din ve 
kültürden toplulukların bir arada yaşadığı, etkileşim halinde oldukları, siyasî 
otoriteden, baskılardan uzak, ilim ve kültür yuvası1 olan bir bölgeydi. 

Mâturîdî, “Dâru’l Cuzcâniye” adında içeriği Ebû Hanife’nin görüşlerine 
göre düzenlenmiş eğitim merkezinde eğitim aldı. Kendine has bilgi nazari-
yesi, te’vil metodu, diyanet-siyaset ve din-şeriat ayrımı, insan özgürlüğü ve 

1. Sönmez Kutlu, Tarihsel Din Söylemleri Üzerine Zihniyet Çözümlemeleri (Ankara: Otto,
2012), s. 25.
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akılcı yaklaşımlarıyla İslam düşünce tarihinin seyrinde önemli kilit noktala-
rının temsilcisi olmuştur. Mâturîdî, din hakkında çarpıcı fikirler ve tespitler-
de bulunmakla birlikte farklı veya değişken din algılarını temelden çözüme 
kavuşturacak olan “Dini Delile Dayanarak Bilmenin Gerekliliği”2 başlığıyla 
bir nevi reçete sunmuştur. 

Bu tebliğde dini temellendirmenin zorunluluğu ve taklidî din algısının 
geçersizliğiyle birlikte hak dinin hangi temellere, ne ölçüde dayanması ge-
rektiğini tespit eden allâme İmam Mâturîdî’nin dine ve dinin kaynaklarına 
bakışı sunulmaya gayret edilecektir. 

Dinin Neliği

Kur’ân-ı Kerîmde “din” kelimesi farklı bağlamlarda zikredilmekte olsa da bir-
birleriyle ilişkili manalara gelmektedir. Kur’ândan hareketle Müslüman ulemâ 
pek çok din tanımı yapmıştır. Lafızları birbirinden farklı olsa da bu din tanımları 
genelde “hak din” düzlemi üzerinden manen ortak paydada buluşmuşlardır.

Ebû Mansûr el-Mâturîdî, dinin neliği ile ilgili en genel manada “Din -hak 
olsun bâtıl olsun- ‘insanın benimsediği mânevî yol’ demektir.”3 açıklama-
sını yapmıştır. Daha özel bir tanımı ise Te’vîlâtu’l Kur’ân’da 42/Şûrâ, 13. 
ayette geçen “ed-Dîn” kelimesiyle şöyle ifade etmiştir: “Din, Allah’ın Nuh 
ve diğer bütün peygamberlere tavsiye ettiği Allah’ı birlemek (tevhîd) ve ona 
ibadet etmek demektir.”4 Daha detaylı bir din tanımı için Kitâbu’t Tevhîd’in 
mukaddimesindeki tabirden yola çıkıldığında ‘dinin kaynakları’ olarak arz 
ettiği akıl ve vahiy bağlamında, bir nevi dinin tarif, amaç ve fonksiyonunu da 
ifade etmiştir. İmam Mâturîdî konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf eder “…in-
sanları uzlaştıracak, çöküşe ve yok oluşa sebep olan çekişmeye ve ayrılığa 
düşmekten alıkoyacak bir ‘asl’ın mevcudiyeti kaçınılmaz olmuştur.”5

İnsanların üzerinde mutabakat sağlayacakları, fenâ ve yok oluşu dur-
durma potansiyeline sahip, yaptırım gücü olan ve ilahî bir amaca hizmet 
edecek bu kurum Mâturîdî’nin “asıl” olarak tarif ettiği “din” den başka bir 
şey değildir. Din hakkında sağlam bilgiler elde etmek, sarsılmaz, sapasağ-

2. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, terc. Bekir Topaloğlu (İstanbul: İsam, 2015), s. 39.
3. Ebū Mansūr el-Mâturîdî, Te’vîlât’ül Kur’ândan Tercümeler, terc. Bekir Topaloğlu. (İs-
tanbul: Acar, 2003), s. 81.
4. Ebū Mansūr el-Mâturîdî, Te’vîlâtu’l-Kurân, tah. Bekir Topaloğlu ve diğerleri. (İstanbul: 
Mizan Yayınevi, 2010, XIII), s. 175.
5. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 41.
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lam bir kulpa tutunmak ve onu taklitten uzak, yıkılmaz deliller üzerine inşa 
etmek mümkündür ve dinin öğrenilmesinde iki ana kaynak bulunmaktadır.

Dinin Kaynakları: Akıl ve Vahiy

Bu konuda Mâturîdî şu sözleri sarf etmektedir: “Bütün insanların, üzerinde 
birleşecekleri dinlerinin ve sığınacakları temellerinin bulunması gerekli olduğu-
na göre, bilinmelidir ki dinin öğrenilmesinde başvurulacak vasıtalar iki olup biri 
nakil, diğeri de akıldır.”6Burada nakilden kasıt Resulün Haberi7 olan vahiydir. 
Dinin vaat ettiği dünyevî ve uhrevî mutluluğa ulaşırken aktif kullanılması vaze-
dilen rehberler olan akıl ve sem’ aslında dinin fonksiyonunu da bir nevi tarif ve 
tavsif etmektedir. Bu iki ilâhî ışık aynı amaca hizmet etmekle yükümlüdür. 

Kur’ân’dan hareketle, temelsiz veya deliller olmaksızın körü körüne 
taklidî bir din inşası tasvip edilmemekte bilakis şiddetle eleştirilmektedir. 
Kur’ânın aktardığı müşriklerle olan diyaloglarda da en çok üzerinde durdu-
ğu konu “ataların dini”8 bahanesinin geçersizliği olmuştur. Kur’ân’da Hz. İb-
rahim’in kavminin de ileri sürdüğü bu argümana karşılık olarak onlara akıl-
larını kullanıp peygamberin “dîn-i hanif”9 davetine uymaları telkin edilmiştir. 
Sonuç olarak Kur’ân, “din” kavramı çerçevesinde hak olduğu iddiasındaki 
her dinin, o dinin sâlikleri tarafından delillerle temellendirilmesini şart ko-
şar.10 Ki bir dinin, insanların vicdan ve gönül dünyasında mâkes bulması 
için şüpheden uzak, delillerle kendisini temellendirmiş, adanmaya layık bir 
söylemde bulunması, güzel ve hakkı vazetmesi şarttır. Çünkü akıl ve vicdan 
süzgecinden geçirilmemiş, sorgusuz sualsiz “ataların dini” perspektifinden 
hareketle bağlanılmış bir din, her ne kadar pek çok sâliki bulunsa da, batıl 
ve atıl olmaya mahkûm olmaktadır.

Bu noktada Hz. Muhammed’in özelinde bütün peygamberlerin vazettiği 
ve insanları davet ettiği dîn-i hanif’in genel çerçevesi nedir bilmek gerektiği 
kanaatindeyiz. Milattan sonra altıncı yüzyıl, İslamiyet öncesi Arap toplum ya-

6. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 40.
7. Abu Mansūr al-Māturīdī, Kitāb al-Tawhīd, tah. Bekir Topaloğlu ve diğerleri. (Beirut ve 
İstanbul: Dar Sader ve Irşhad, 2010), s. 355.
8. Kur’an: 21/Enbiya:53-56
9. Kur’an: 3/Al-i İmran:67, 3/Al-i İmran:95, 6/En’am:161, 16/Nahl:123, 30/Rum:30, 
22/Hac:78, 4/Nisa:125, 10/Yunus:105, 2/Bakara:135, 6/En’am:79, 16/Nahl:120, 
22/Hac:31, 98/Beyyine:5
10. Kur’an: 18/Kehf:15, 28/Kasas:75, 37/Saffat:156-157
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pısını analiz etmek gerekirse; Efendi-köle, zengin-fakir gibi sosyal sınıfların 
olduğu, insana bir meta veya mal gözüyle bakıldığı, kadınların insan yerine 
konulmadığı, haksızlığın, çalmanın çırpmanın yağmalamanın marifet sayılıp, 
bu fiillerin faillerinin yaptıklarının yanlarına kâr kaldığı, kısacası toplumda ah-
laki erdemlerin ayakaltına alınıp, göz ardı edildiği bir dönemde Allah’ın lütfu 
olarak bu karanlık çağı aydınlatma adına adı “İslam” olan Hz. İbrahim’in “dîn-
i hanifi”11 ile özdeş olan hak dini tekrar gündeme getirmiştir.

Hak din iddiasıyla, muhataplarının göz, kulak ve kalplerini muhatap 
alan “İslam” bu iddiasını apaçık delillerle temellendirir12 ve muhatapları-
nın akledip, ölçüp tartmalarını ve sonra bu yola girmelerini salık verir. Bu 
noktada İmam Mâturîdî çarpıcı bir söylem geliştirmiştir; taklit ve kulaktan 
duyma, doğrululuğu tespit edilmeksizin kabul görmüş haberlerle bir dine 
inanmanın İslam dininde asla olmayacağını söyler. 

Akıl ve Vahiy – İ’tikat ve İbadât - Din ve Şeriat İlişkisi

Akıl, İ’tikat ve Din İlişkisi

Dinin muhtevası genellikle iman-i’tikat ve amel-ibâdât olarak temellen-
dirilirken, Mâturîdî dini şeriattan ayırarak çarpıcı bir İslam anlayışına zemin 
hazırlamıştır. Mâturîdî’nin sistematiğine göre âlemde olup biten her şey 
temelde aklî hükümler olan üç esasa dayanır: mümteni’, vacip ve bu ikisi-
nin ortasında bulunan mümkin’dir. Aklen vâcip ve mümteni’ olanlar aksine 
hiçbir haberin gelemeyeceği konumda iken mümkin’in konumu sabit değil 
aksine dinamik ve değişkendir. Aklın mümkin konusunda kararsız kalması 
ilâhî vahiy ve peygamber gönderilmesini gerekli kılmıştır. 

Aklen vâcip ve mümteni’ olan ma’ruf ve münker’in muhtevası sarîh olsa 
da, insanın fiillerinin sonucunda verilecek olan mükâfat ve cezaî müeyyi-
de konusu, aklın hiçbir bilgisi ve müdahalesi olmayan mümkin alanına gi-
rer.13 Bu alan ilâhi vahye has kılınmış ve söz sahibi sadece Allah’tır. Vaad 

11. Kur’an: 3/Al-i İmran:67, 3/Al-i İmran:95, 6/En’am:161, 16/Nahl:123, 30/Rum:30, 
22/Hac:78, 4/Nisa:125, 10/Yunus:105, 2/Bakara:135, 6/En’am:79, 16/Nahl:120, 
22/Hac:31, 98/Beyyine:5.
12. Kur’an: 41/Fussilet:53.
13. “Reason alone is not enough though, since it needs to be combined with revelation.” 
[Akıl tek başına yeterli olamadığından dolayı vahiyle kombine olmalıdır.] Oliver Leaman, 
“The Developed Kalam Tradition,” Tim Winter (ed.), Classical Islamic Theology (New York: 
Cambridge Üniversitesi, 2008), s. 88.
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ve vâid’in varlığı konusu Allah’ın hikmetinin bir gereği olarak görülmüş, mu-
radın mükellefin erdemlilik yolunda nefsinin arzularından uzaklaşma ira-
desi gösterebilmesi olduğunu ifade eden âlim şöyle der “Şu da var ki emir 
ve nehiy yönteminde nefsi itaate zorlama ve insan tabiatını hoşlanmadığı 
erdemlere sevk etme faktörü vardır.”14 Sonuç olarak âlim, emir ve nehyin 
hikmetinin bunların sahibini tanımak olduğunu ifade eder. 

İmam Mâturîdî, akıl ve din arasındaki sıkı bağa dikkat çekerek dinin iman 
edilmesi gereken esaslar üzerine kurulduğunu dile getirir ve “aklî iman” vur-
gusu yapar. İman ve İslam’ı eş anlamlı15 değerlendirirken, peygamberler sil-
silesinin tarihin değişik dönemlerinde insanlığa tebliğ ve tebyin ettiği dinin 
özünde tek ve hak din olan İslam olduğu fikrini benimsemiştir. İnsanın nefsini 
ve benliğini samimi bir şekilde Allah’a teslim etmesinin, Ona güvenmesi ve 
Ondan başkasına ilahlığı layık görmemesinin İslam’ın ruhunu ifade ettiğini 
ve imanında İslam ile aynı düzlemde buluştuğunu telkin eder.16 Sonuç ola-
rak bütün peygamberlerin vazettiği din, İslam çatısı altında birleşir. İslam’ın 
insanların akıl ve kalplerini muhatap aldığını aklî iman anlayışıyla özetleyen 
âlim, imanın meskenin kalp ve tahkîkî imana ulaşmada rehberlerin ise temel 
olarak akıl ve vahiy olduğunu vurgular. Mâturîdî’nin dinin aklî verilerle temel-
lendirilmesi gerektiğini salık verdiği göz önüne alındığında, imanı din olarak, 
imanın meskenin kalp ve kalbin ise akılla eş anlamlı17 olduğunu ifade etmesi 
İslam düşünce tarihinde bir milat kabul edilmiştir.18 

İmanın ya da dinin aklî temeller üzerine inşasını ve imanın taklitten ve 
cebirden19 sıyrılıp tahkike evrilmesi aşamasında kalbin önemine dikkat çe-
ken âlim konuyla ilgili fikrini şöyle ifade etmiştir “İman dindir, dinler ise ina-
nılan inanç esaslarından ibarettir. İnançların bulunduğu ve varlığını kendi-
siyle sürdürdüğü yer kalptir. ... Tasdikin baskı ve cebir altında tutulamayan 
mahiyeti ise kalpte bulunan tarafıdır, çünkü imanın bu noktasında herhangi 

14. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 170.
15. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, ss. 593,595,597.
16. al-Māturīdī, Kitāb al-Tawhīd, ss. 491-499.
17. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 572.
18. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 571. “Akli delile gelince, iman bir dini davranıştır, din-
lerde inanılan ilkelerden ibarettir; dinlerin inançlarına vesile olan şey ise kalptir, mezhebi
telakkilerde aynı konumdadır.”
19. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 572. Halbuki Allah-u Teala, ‘Dinde zorlama yoktur’
Kur’an: 2/Bakara:256 buyurmuştur. “Şu halde imanın gerçek manadaki oluşumunun
cebir altında tutulabilen bir organa nispet edilmesi mümkün değildir.”
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bir yaratığın tahakkümü nüfuz edemez.”20  

Aklın dini temellendirmede ve hak dinin bilgisine ulaşmada yeterli ol-
duğunu benimseyen âlim, bu düşüncesini insanın eşref-i mahlûkât oluşu 
ve yeryüzünün halifesi olarak görevlendirilmesinin sadece ona has kılınan 
‘akıl’ melekesi sayesinde olduğunun bilinmesini vurgular. Bu sebeple tari-
hin hiçbir döneminde hiçbir peygamber gönderilmeseydi dahi, insan yine 
de aklını etkin kullanarak, istidlâl ve nazar yoluyla bir yaratıcının varlığı ve 
birliğine ulaşabilir ve bu nice nimetleri bahşeden yaratıcıya şükrünü21 bir 
şekilde îfâ etmeyi bir borç bilebilir ve bilmeliydi. Fakat tarihe bakıldığında 
Allah, akılla şereflendirdiği insanları muhatap almış ve onlara hidayet reh-
beri olarak bir de vahiy göndermekle insanlığa olan rahmet, fazl22ve lütfunu 
göstermiştir. Aralarından seçtiği peygamberlerde bu ilahî mesajların insan-
lara ulaştırılıp hayata aksettirilmesinde birer ‘üsve-i hasene’23, bir nevi mi-
henk taşı ve mümessil olarak görevlendirilmişlerdir. 

Tevhidin bilinmesinde aklın yeterli olduğunu ve dolayısıyla vahiy ulaşma-
yan toplulukların veya bireylerin hiçbir bahaneyle kendilerini haklı çıkarama-
yacaklarını ifade etmiştir. Sonuç olarak da dinde nesih ve değişikliğin söz 
konusu olmadığı ve tüm peygamberlerin öz itibariyle aynı dinin müntesipleri 
olduğu sonucu çıkarılır. Akıl hangi fiilin iyi, ma’ruf veya kötü, münker oldu-
ğunu fıtraten (tab’) bilir. Akıl zulmün ve çatışmanın kerih, barış ve kardeşli-
ğin hasen olduğu bilgisine kendi kendine ulaşabilir ve hatta şeriatta helal 
ve ma’ruf görüleni çirkin;  haram ve münker kılınanı da güzel görmez. Tarihe 
kulak verildiğinde insanların âkil varlıklar olmasına rağmen dini ve dünyevi 
konularda çatışma ve ayrılıkların,  zulüm ve baskıların tahakkümü temaşa 
edilir. Bunun sebebi aklın sınırlı, nefsin hevâ ve hevesinin esiri ve aklın devre 
dışı bırakılmasıdır. Tam bu noktada nefsi sırât-ı müstakîme yönlendirmede 

20. Ebū Mansūr el-Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, terc. Bekir Topaloğlu (Ankara: 
İsam, 2002), s. 492.
21. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 169. “… Bir de mükellefi yaratan bu yaratış safhaların-
da ona birçok nimet ihsan etmiştir. Nimete teşekkür etmek aklın gereğidir. Yaratıcı emir 
ve nehiy yoluyla söz konusu teşekkürün yerine getirilmesini talep etmiştir.” 
22. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 275. ; (Diyanet İşleri: Andolsun, Allah, mü’minlere 
kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve 
hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, 
daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. Kur’an: 3/Ali Imran:164)
23. Kur’an: 33/Ahzab:33,21

http://www.kuranmeali.org/kuran/ali-imran-suresi/ayet-164/2-diyanet-isleri-meali.aspx
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vahyin nuru24 ve peygamberlerin rehberliği ve örnekliği devreye girer. 

Vahiy, İbadât ve Şeriat İlişkisi

Şeriat konusuna gelindiğinde ise her peygamberin dönemindeki koşul-
lar ve muhatabın içinde bulunduğu tarihsel bağlamla paralel olarak içerik 
ve sorumlu tutulduğu ibadetler değişkenlik arz etmiştir. Şeriatın bu dinamik 
ve değişkenli yapısı, toplumların karakteristik tabiatlarının derinlemesine 
analiz edilip o yön dâhilinde farklı şeriat, kanun ve hüküm koyulmasını 
doğrudan etkilemiştir. Mâturîdî’nin konuyla ilgili ayetlerde yapmış olduğu 
yorumlarla, şeriatta haram ve helal kılmanın Allah’a,25 onları bilmenin ve 
nehiy sigasında yasak (menhi) koymanın ise insana ait bir yetki olduğu 
fikrini benimsediği anlaşılmaktadır. Yani akıl, şeriatın koyduğu haram ve 
helali onaylar ve şeriata göre helal olan bir durumun aklen de kabul gör-
mesi gerekir. Mesela anne babaya iyilik ve yardımda bulunmayı akıl güzel 
görülürken şeriatta bunu emreder, zulüm ve çatışma ise hem aklen hem de 
şeriatta kerih olarak görülür. 

Peki, madem akıl şeriatın koyduklarının arkasında yatan prensipleri bilebil-
me kapasitesine sahip o halde neden Allah ilk insan Âdemden beri vahiy gön-
dermiş ve peygamberleri dinin öncüleri kılmıştır? Daha öncede bahsedildiği 
gibi akıl insanın dünyasında tek başına bir egemenlik kuramamaktadır çünkü 
nefsin istek ve arzuları onun otokontrol mekanizmasını dumûra uğratmaya ka-
dir olabilmektedir. Mâturîdî nefisle ilgili şu sözleri sarf eder “…nefsin yapısında, 
kurtuluş umduğu yerde kişiyi helâke götürecek ve fayda beklediği yerde ona 
zarar verecek bir bilgisizlik ve hoyratlık da vardır.”26 Âlim, bu cehaleti tek başına 
engelleyemeyen akla destek ve yönlendirici olarak Allah’ın ilâhî vahyini gönder-
mesinin gerekçesini şöyle izah eder: “Bu bilgisizlik onu, bütün davranışların 
sonuçlarını bilen bir zata (peygamber) muhtaç kılar. Ancak o sayededir ki nef-
sini aşağı arzularına terk etmeden bu zatın göstereceği doğrultuda eğitebilir.”27 

24. Kur’an: 24/Nur:35 “Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûru, içinde kandil bu-
lunan bir oyuğa/lambaya benzer. Kandil, bir cam içerisindedir. Cam, sanki inciden bir 
yıldızdır. Ne doğuya ne batıya ait olan mübarek bir zeytin ağacının yağından yakılır. Öyle 
ki, ateş değmese de neredeyse yağı ışık verir. O, nûr üstüne nûrdur. Allah dileyen kim-
seyi nûruna iletir. Allah, insanlara örnekler verir. Allah, her şeyi bilir.” Bayraktar Bayraklı, 
Kur’an Tefsîri (İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2013), c. 13, s. 387.
25. el-Mâturîdî, Te’vîlâtu’l-Kurân, tah. Bekir Topaloğlu ve diğerleri. IV, s. 293.
26. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 275.
27. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 275.
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Peygamber göndermenin insanlara yardım ve doğru yolu gösterme amacı ihti-
va ettiği, emir ve nehyi tebyîn, mükâfat ve cezayı hatırlatma, iyi ve güzeli vaat 
etme noktasında söz sahibi olarak vazifelendirildikleri görülür.28

Emir ve nehyin neliği konusunda şeriattaki prensip fayda ve zarar üzerine 
kurulmuştur. Koyulan her bir yasak insana maddî veya manevî bir zararın 
dokunmasını engellemek amacı gütmektedir. Bu bağlamda Allah, Kur’ân’da 
yasaklanan hususları vazetmiş ve helal kılınanları tek tek açıklama gibi bir 
politika izlememiştir. Çünkü akıl haramlardan uzak durduğunda helaller çiz-
gisine göre bir hayata başlamış olur. Mesela nimete şükretmenin doğruluğu 
ve adaletin güzelliği, nankörlüğün, zulmün ve yalanın çirkinliği böyledir.29

Mâturîdî, din-şeriat ayrımı bağlamında dinin ilgisinin küfür, şirk ve iman, 
İslam iken; şeriatın ilgisinin amelî taraf ve ibadetler olduğunu vurgular 
ve iman-amel ayrımına gider. Bu ayrımı Kur’ândan aldığı temellerle inşa 
eden âlim, kötü fiillerin îfasının Müslüman bir kişiyi dinden yani imandan 
çıkarmayacağını savunurken, o Müslümanı ahlaksız olarak adlandır. Sonuç 
olarak imanı kalbin fiili kabul edip akılla temellendirirken, amelleri şeriat 
düzleminde değerlendirip bedenin fiili olarak gördüğünü şöyle ifade eder:

“Dinin vazgeçilmez unsurları organlarla gerçekleştirilen davranışlar 
olmayıp (zihinde ve kalpte yer tutan) inançlardan ibarettir. Şu sebeple ki 
inançlar, baskı ve hâkimiyetin kurulamayacağı değerlerdir; hiçbir yaratık 
başkasının inancına buyruk olma veya ona engel teşkil etme gücüne sahip 
değildir. İnançlar düşünce ve duygu alanına özgü davranışlardır. Bazı yön-
leriyle dilin inançlarla ilişkisi bulunmaktadır. Başkasının dilini kullanmak 
imkân dâhilinde olmadığı gibi kalbi üzerinde hâkimiyet kurmak da müm-
kün değildir. Buna mukabil diğer organların kullanılması insani güç çerçe-
vesindedir. Dinî inançların konumum söz konusu ettiğimiz tarzda olduğuna, 
küfür de iman da din statüsünde bulunduğuna göre, yukarıda zikrettiğimiz 
husus itaat olsa bile din statüsünde değildir. Tekrar edelim ki küfür de bir 
dindir, fakat küfür anlattığım açıdan taat durumunda değildir.”30

Sonuç olarak aklın ve vahyin telkin ettiği hakikatler asla çelişmemekte ak-
sine aralarında mutabakat sağlayarak akıl ve vahiy birbirlerini desteklemekte 

28. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 283.
29. el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, ss. 274, 278.
30. el-Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, s. 480.
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ve tamamlamaktadırlar. Öyle ki insanı vahye muhatap kılan aklın ta kendisi 
olduğu ve aklı kullanmamayı teşviğin şeytanın bir işi olduğu nazar-ı dikkate 
alındığında, akıl olmadan vahyin mâkes bulacağı bir mecrada olmayacaktır. 

SONUÇ 

İmam Mâturîdî, dini “asıl” olarak tarif etmiş ve insanları etrafında topla-
yacak, yıkım ve yok oluşa sebep olan çekişmeye ve ayrılığa düşmekten alı-
koyacak bir “asl”ın mevcudiyetinin zaruri olduğunu dile getirmiştir. Öyle ki 
Yaratıcı, insanın tabiatına (tab’ına) bir dine inanma ve bağlanma ihtiyacını 
kodlamıştır. Lakin eğer bu inanma ve bağlanma temellendirilmemiş, akıl et-
kin kullanılarak benimsenmemiş ve ilâhî vahyin nurundan bîhaber ise, kar-
şımıza aynı dine inanan fakat farklı düşünen ve düşüncesini yakıp yıkmakla 
ve yok etmekle en doğru mümessilin kendisi olduğunu ispata girişen çarpık 
din anlayışları ortaya çıkmaktadır. Bu noktada dini delile dayanarak bilmenin 
gerekliliğini ifade eden âlim, hakkı temsil iddiasındaki kişi veya kurumların 
eğer bu iddialarında samimi iseler kanıtlama yoluna gitmelerini ve akla hitap 
edecek olan, karşı durulmaz delillerle er meydanına çıkmalarını tavsiye eder. 

İslam’ın hak din olduğu ve insanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberle-
rin aynı dinin temsil ve tebliğ misyonunu üstlendiği göz önüne alındığında, dinin 
hak ve değişmez olan söylemlerde bulunduğu anlaşılır. Hak dinin vaaz ettiği 
değişmeyen temel prensiplere istidlal, nazar, tefekkür gibi akıl yürütme yön-
temleriyle ulaşılabilecekken; şeriat bağlamında emir ve yasakların bilgisinin 
temeli ise vahiydir. Lakin din konusunda aklın hâkimiyetinin devre dışı bırakıla-
rak, hevâ ve heves gibi yıkım ve gücü hedefleyen törpülenmemiş duygular aklın 
yerine söz sahibi olduğunda; din birleştirmek yerine ayrıştırmaya,  tek ümmet 
olmak yerine milliyetçilik aşılamaya başlar nitekim tarihte bunun pek çok örne-
ği bulunmaktadır. Din hakkındaki bu çarpık ve farklı fikirlerin çözümlenmesinin 
tek yolu ise akıl ve vahyi etkin ve doğru kullanmaktan geçmektedir.

Aklın insanı insan yapan meleke olması hasebiyle vahiy aklı kendisine 
muhatap alır. Akıl, vahyi anlama ve uygulamayla ilgilenirken; vahiyde aklı 
kullanmayı şiddetle tavsiye eder. Akıl ve vahyin vazettiği temel hususlar 
asla çelişmezler ve dinin temelini inşa ederler. Sonuç olarak akıl ve vahyin 
birbiriyle çelişmesi mümkün olmadığı gibi aksine ikisi arasında ayrılmaz bir 
bağ ve uyum vardır. İmam Mâturîdî, İslam düşünce tarihinde akla verdiği 
önem ve değerle birlikte vahiyle arasındaki harmoniye dikkat çekmiş “aklî 
iman” anlayışıyla insanların aklında derin çentikler bırakmayı başarmıştır.
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“EŞ‘ARÎLİK EKOLÜNÜN KURUMSALLAŞMASINDA VE GELİŞME-
SİNDE NİŞABUR NİZAMİYE MEDRESESİ: EL-CÜVEYNÎ ÖRNEĞİ”

ARŞ. GÖR. ENES ER

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilim-
ler/ Kelam ABD Ar. Görevlisi

Özet

Tebliğde, ortaçağ İslam dünyasında klasik dönem kelamcıları arasında 
belirleyici bir role sahip olan el-Cüveynî (419/1028 - 478/1085), misyonu 
ve vizyonu açısından Nizamiye Medreseleri, bilhassa görev yaptığı Nişabur 
Nizamiye medresesinde eğitim sistemi ve bunun Eş‘ariliğin kurumsallaş-
masındaki etkisi ele alınacaktır.

Öncelikle bana bu tebliği sunma imkânı veren sempozyum düzenleme 
kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Tebliğimizi, Nizâmiye medreselerinin kurulduğu dönemi ele alan tarih 
eserlerini, tebliğimize konu olan el-Cüveynî’nin eserleri ve bu eserler üze-
rinde yapılan çalışmalar ile el-Cüveynî’yi ele alan tabâkat eserlerini incele-
yerek hazırladık.
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1. Misyonu ve Vizyonu Açısından Nizâmiye Medreseleri

Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey döneminin taassup derecesinde 
Şiî-Mutezilî meşhur veziri el-Kündürî yaklaşık 10 yıllık iktidarı döneminde 
Eş‘arî-Şafiî alimleri sıkı takibata tabi tutmuş, onların ilmî faaliyetlerini ya-
saklamış, hatta zaman zaman onları hapse attırmıştır. Tuğrul Bey zamanın-
da özellikle Nişâbûr’da yaşanan bu olaylar esnasında Eş‘arîliğin minberler-
den lanetlenmesi, Kündürî devrinin Eş‘arîlik açısından ne kadar sıkıntılı bir 
süreç olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu dönem Eş‘arîlik açısından 
bir mihne dönemi olarak görülmüş ve bu dönemde vezir Kündürî’nin et-
kisiyle Tuğrul Bey tarafından İbn Furâtî, Abdulkerim el-Kuşeyrî, Cüveynî ve 
Ebu Sehl b. Muvaffak gibi birçok Şafiî-Eş‘arî âlim hakkında tutuklama emri 
çıkarılmıştır.1  Nitekim söz konusu emirle birlikte hapsolanlardan biri olan 
Kuşeyrî bu durumu anlatan Şikâyetu Ehli’s-Sünne bi Hikâyeti mâ Nâlehum 
mine’l-Mihne adında bir risale kaleme almış ve bu risaleyi İslam coğrafya-
sının muhtelif bölgelerine göndermiştir. Kuşeyrî bu risalesinde Hicri 445 
yılında Nişâbur’da ilan edilen, Eş‘arî’nin minberlerden lanetlenmesi olayı-
na işaret eder ve bu durumu kınayarak bağlı bulunduğu Eş‘arîliği savunur. 
Nişâbur’da, tüm Şafiî-Eş‘arîler gibi zor günler geçiren el-Cüveynî’de burayı 
terk etmek zorunda kalır; bir müddet Bağdat’ta kaldıktan sonra da Hicaz 
bölgesine göçer. Nitekim buradaki ilmî faaliyetlerinden dolayı İmâmü’l-Ha-
remeyn lakabına mazhar olur.2

Kündürî’nin vezirliği döneminde Eş‘arîliğin gelişimi bu bölgede büyük öl-
çüde sekteye uğramış, özellikle Nişâbur’daki bir çok Eş‘arî-Şafiî âlim şehri 
terk etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca bölgedeki dengeler değişmiş, daha önce 
Şafiî-Eş‘arîlerin elinde bulunan kadılık gibi resmi görevlere el koyulmuştur.3

Tuğrul Bey’in vefatıyla (455/1063) tahta geçen Alparslan, Kündürî’yi 
idam ettirip, yerine Şafiî ve Eş‘arî yanlısı Nizamülmülk’ü atadı.4 Nizamül-
mülk ile birlikte Eş‘arîlik için bir iade-i itibar süreci başlamış oldu. O, önce-

1 .Tâcuddîn Ebî Nasr Abdilvahhâb b. Alî b. Abdilkâfî es-Subkî (ö.756/1355), Tabakâtu’ş-
Şâfi‘iyyeti’l-Kübrâ, thk. Mahmûd Muhammed et-Tanâhî ve Abdulfettâh Muhammed el-
Hulv, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, III, 391.
2 .Subkî, Tabakât, III, 393-394.
3 .Subkî, Tabakât, III, 393-394.
4. Ebu’l-Ferec Abrurrahman b. Ali b. Muhammed İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî Târîhi’l-
Mülûki ve’l-Ümem, thk. Muhammed Abdulkadir Atâ ve Mustafa Abdulkadir Atâ, 2. Baskı, 
Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1415/1995, XVI, 91.
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likle Tuğrul Bey zamanında yaşanan bu hâdiselerin izlerini silmeyi amaçla-
dı. Bu doğrultuda Eş‘arîlerin minberlerden lanetlenme uygulamasına son 
verdi ve sürgün edilen âlimlerin tekrar yurtlarına geri dönmelerini sağladı. 

Eş‘arîlik lehine yapılan bu girişimlerle birlikte Nizamülmülk, bir yandan o 
bölgede yaygın olan Batınî propagandaya karşılık vermek, diğer yandan ise 
Mu‘tezilenin tasfiyesiyle boşalan yönetim kadrolarına Sünnî elemanlar yetiştir-
mek gayesiyle ülkenin stratejik öneme sahip noktalarına medreseler açmıştır. 

Nizamülmülk’e göre hak mezhepler Şafiîlik ve Hanefîliktir.5 Ancak hem 
Şafîler için bir iade-i itibar sürecinin başlamış olması hem de Nizâmülmülk’ün 
Şafiî mezhebine mensup olması bu medreselerde Şafiîlerin, dolayısıyla da 
Eş‘arilerin daha güçlü olmasını sağlamıştır. Hatta bu medreselerin Şafiî ve 
Eş‘arilere tahsis edildiği söylenmektedir. Nitekim İbn Hallikân ve Subkî gibi 
tabakât yazarlarının ifade ettiğine göre Nişâbur’daki Nizâmiye medresesi –ki 
bu medrese ilk kurulan Nizamiye medresesidir- Cüveynî için inşa edilmiştir.6

Nizâmülmülk’ün bu medreseleri açmasında güttüğü en temel politika, 
dönemin özellikle de Sünnîler arasındaki mezhep kavgalarına7 ve bunu fırsat 
bilen Batınîlerin propagandalarına karşı Sünnî birliği oluşturma gayesidir. Bu 
yüksek okul mesabesindeki medreseleri Eş‘arilere tahsis etmesiyle de Sünnî 
birlik politikasını onlar üzerinden oluşturmayı hedeflediğini gösterir. Bu da 
Eş‘ariliğin bölgede eskisinden daha güçlü bir şekilde tesis edilmesini sağladı.

Nizâmiye medreselerinin siyasetle iç içe olduğundan şüphe yoktur. Ni-
tekim Nizamülmülk ve çocukları döneminde bu medreselerin hocaları ve 
yardımcıları vezirlerin emri doğrultusunda atanmıştır.8 Böylece Nizamiye 
medreseleri, hocaları devlet tarafından bir tören eşliğinde atanan,  resmi 
bir okul hüviyeti kazanmıştır. Ayrıca bu medreselerin her türlü ihtiyaçları-
nın karşılanması için devlet tarafından vakıflar kurulmuştur. Medresenin 

5. Nizamü’l-Mülk, Siyasetname, Çev. Mehmet Taha Ayar, İstanbul: Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2016, s. 135, 231.
6. Ebû Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebîbekr b. Hallikân (ö. 681/1282), 
Vefeyâtü’l-A‘ayân  ve Enbâu Ebnâi’z-Zamân, thk. İhsan Abbas, Beyrut: Dâru’s-Sadr, 
1978/1398, III, 168; Subkî, Tabakât, V, 171.
7 .Mezhepler arası ilişkiler için bkz. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, 
ss. 241-248; Adem Arıkan, “Büyük Selçuklular Döneminde Şîa”, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, ss. 37-66.
8 .Bkz. M. Asad Talas, Nizamiye Medresesi ve İslam’da Eğitim-Öğretim, çev. Sadık Cihan, 
Samsun: Etüt Yayınları, 2000, s. 48.
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yakınına kurulan çarşılarla birlikte arazi, hamam ve dükkanların gelirleri de 
hocalara ve öğrencilere tahsis edilmiştir.

Nizâmiye Medreselerinde Kur’an ve ilimleri, Hadis ve ilimleri, Şafiî usulü 
ve fıkhı, Eş‘arî kelamı, Arap dili edebiyatı ve ilimleri, Âdap, Riyâziyyât ve Feraiz 
gibi çeşitli alanlarda dersler verildiği söylenmektedir. Buna bağlı olarak bir 
çok alanda eserleri olan zengin kütüphanelere sahip olduğu söylenir. Nite-
kim Nizamülmülk’ün Bağdat Nizamiye medresesinin yanıbaşına öğrencilerin 
kolayca erişebileceği bir kütüphane yaptırdığı ile alakalı bilgiler mevcuttur. 
Nizâmülmülk, âlimlerden isteyerek aldığı ve kendisine hediye edilen kitapları 
bu kütüphaneye vakfederek kütüphanenin zenginleşmesi için oldukça çaba 
sarf etmiştir. İbnü’l-Esîr’in rivayet ettiğine göre 510 (1116) yılında Bağdat 
Nizâmiye medresesinde büyük bir yangın çıkmış ve bu yangında medrese ile 
birlikte kütüphane binası da büyük bir zarar görmüş ancak, buradaki talebe-
ler ölüm pahasına bu kitapları kurtarmışlardır. Bu kitapları kurtarma esnasın-
da bir çok ilim adamı da hayatını kaybetmiştir.

Nizâmiye medreseleri bir yüksekokul olduğu için oraya ancak yirmi ya-
şını dolduranlar öğrenci olarak girebiliyorlardı. Eğitim süresi 4 veya 5 yıl 
olup ders saatleri mevsimlere, dersin niteliği ve hocaya göre değişiklik arz 
ederdi. Dersler genelde öğleden önce başlar, öğle, ikindi ve yatsı namazla-
rından sonra da devam ederdi. Bazen gün boyu bazen de gece seher vak-
tine kadar ders verildiği de rivayet edilir. Ancak bu medreseler döneminin 
üniversiteleri olduğu için, eğitim-öğretimle ilgili nihai kararı hoca verirdi. Ni-
tekim bu medreselerin başındaki hocalar da Cüveynî, Gazâlî ve Ebû İshak 
eş-Şirâzî gibi otorite sahibi kişilerdi.

Hicri 810 (1415) yılında vefat eden el-Kâmûsu’l-Muhît adlı sözlüğüyle meş-
hur Fîrûzâbâdî’nin, Bağdat Nizâmiye medreselerinin müderrisi ve Bağdat kadı-
sı olarak bilinen Abdullah b. Bektaş’ın yanında yıllarca yardımcı olarak çalıştığı9 
bilgisinden hareketle bu medreselerin XIII. (XIV) yüzyılda halen aktif bir şekilde 
faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Yani, Nişabur’dan sonra 459 (1067) 
yılında Bağdat’ta kurulan Nizamiye medresesi, 350 yılı aşkın bir süre faaliyet 
göstermiş ve muhtelif alanlarda âlim ve mütefekkir yetiştirmiştir. 

Büyük Selçuklu devletinin en parlak iki sultanın döneminde vezirlik yapan 
Nizâmülmülk tarafından inşa edilen bu medreseler, -her ne kadar daha önce 

9. Hulûsi Kılıç, “Fîrûzâbâdî”, DİA, XIII, 143.
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küçük çapta medreselerin varlığı söz konusu olsa da- bu günkü manada ilk 
inşa edilen devlet üniversiteleridir. Şunu da ifade etmek gerekir ki Nizamül-
mülk’ün vezirlik yaptığı sultan Alparslan ve Melikşah devri sadece Büyük Sel-
çukluların değil, aynı zamanda Türk-İslam tarihinin en parlak dönemlerinden 
birini teşkil eder. Nitekim Nizamülmülk bir Bâtinî tarafından öldürüldükten on 
gün kadar kısa bir süre sonra Melikşah da zehirlenerek öldürülüyor. Melik-
şah’ın öldürülmesinden sonra Büyük Selçuklu devleti gerilemeye başlıyor.10 

Devletin en parlak döneminde desteklenen bu medreseler İslam eği-
tim-öğretim ve kültür tarihine büyük etkiler bırakmıştır. Nizâmiye medre-
seleri Fatimîlerin kurmuş olduğu ve Bâtinî propagandanın merkezi olan 
Ezher’in etkisini kırmış, Sünnî İslam’ın korunmasında temel rol oynamış, 
İslâmî ilimler alanında ve devlet kademelerinde çalışacak birçok devlet ve 
ilim adamı yetiştirmiştir. Şunu da ifade etmek gerekir ki Nizâmiye medre-
seleri Ezher gibi propagandacı (dâî) yetiştirmemiştir. Aksine ilim adamı ye-
tiştirerek haşhaşî etkisini kırmış ve Sünnî İslâm’ı Bâtinî yorumlarla değil, 
fıkıh, kelam, tasavvuf, edebiyat, dil, aritmetik gibi muhtelif alanlarda ilim 
adamı yetiştirerek müdafaa etmiştir. Bu manada Nizâmiye medreseleri 
başlangıçta Şâfiî/Eş‘arî dışındaki mezhepleri dışlamış olsa da sonradan 
Sünnî dayanışmayı sağlayan bir okul olmuştur. Nitekim Melikşah dönemin-
de meydana gelen Eş‘arî-Hanbelî gerginliğinin son verilmesi için sultanın, 
Ebû İshak eş-Şirâzî’ye göndermiş olduğu mektupta Nizâmiye medresesini 
bir mezhebi korumak için değil, ilmi himaye etmek ve yükseltmek gaye-
siyle kurduklarını, mezhepler arası bir tefrik siyaseti gütmediklerini belir-
ten ifadeleri, Selçuklu sultanlarının din ve fikir hürriyetine verdikleri önemi 
gösterir mahiyettedir. Bu medreselerin ilk döneminde Eş‘arî ve Şafiîlik siya-
setinin güdülmesini, yukarıda ifade ettiğimiz gibi bir iade-i itibar sürecinin 
başlaması ve vezir Nizâmülmülk’ün Şafiî oluşuna bağlıyoruz. Bu bağlam-
da Nizâmiye medreselerinin ilk örneği Nişabur Nizamiye medresesine ilk 
atanan müderris olan Cüveynî’nin de geçmişte sıkıntı yaşayan bir Eş‘arî ve 
Şafiî oluşu, kanaatimizce Eş‘ariliğin bu medreselere hakim olmasındaki en 
büyük etkendir. Nitekim Eş‘arî olan birisi yine Eş‘arî talebe yetiştirecektir. 
Kısaca, Sünnî birliği tesis için Nişâbur, Bağdat, İsfahan, Belh, Musul, Herat, 
Merv, Âmül gibi İslam kültür şehirlerine kurulan bu medreselerde Cüveynî 
gibi Eş‘arî hocalar ve bu hocaların yetiştirmiş olduğu Gazzâlî (505/1111) 

10 .Ayrıntılı bilgi için bkz. Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, ss. 152-175.
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gibi ortaçağ İslam düşüncesine damgasını vurmuş Eş‘arî talebeleri sayesin-
de Sünîlik artık Eş‘arîlik ile temsil edilir hale gelmiş hatta Eş‘arîlik kavramı 
çoğu zaman Sünnîlikle eş anlamlı olarak kullanılmıştır.11 

2. İlk Nizâmiye Medresesinin İlk Müderrisi: İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî

Eş‘arîliğin hatta Sünnî İslam’ın geleceğine yön verecek kadar etkin olan 
Cüveynî’nin yaşadığı ortamı, ilmî kişiliğini ve buna bağlı olarak kaleme aldığı 
eserleri ve yetiştirdiği öğrencileri gözardı etmemek gerekir. Zira onun, birazdan 
ifade edeceğimiz muhtelif ilimlerdeki yetkinliği olmasaydı o, ne böyle önemli bir 
kurumun başına atanırdı ne de geleceği yönlendiren bir etkinliğe sahip olurdu. 
Hicri beşinci asırda Müslümanlara ait bir çok devlet hüküm sürmüş, siyasî an-
lamda bir birliktelik söz konusu olmayıp siyasi ihtilaflar yoğun bir şekilde yaşan-
mıştır. Siyasî manada yaşanan bu kötü manzaraya karşın ilmî açıdan bu asır 
son derece ilerleme kat etmiş; medreseler, alimler, edipler ve şairler sultanlık-
ların tamamlayıcı öğeleri olmuş, Müslüman devletler bu konuda birbirleriyle 
yarışır hale gelmiş ve yöneticiler, ülkesindeki ilmî faaliyetlerle övünmüşlerdir. 
Bilhassa Horasan bölgesi o dönemde ilmî, felsefî ve kültürel manada en iler-
de olduğu yerlerden birisidir. İslam düşüncesine damgasını vuran bir çok alim 
bu bölgede yetişmiştir. Cüveynî’de ilmî manada zirvede yer alan bu bölgenin 
bir şehri olan Nişabur’da yetişmiştir. Nişabur’daki medreseyi ve yetişen alim-
leri göz önünde bulundurduğumuzda oradaki felsefî tartışmaların, mezhepler 
arası ilmî tartışmaların ve kısaca ilmî faaliyetlerin ne kadar yoğun olduğunu 
anlayabiliriz. Nitekim Cüveynî henüz küçük yaşlarda dönemin önde gelen alim-
lerinden olan babası Rüknü’l-İslam el-Cüveynî12 ve amcası Şeyhü’l-Hicaz Ali b. 
Yusuf’tan ders almaya başlamış, hocalarıyla girdiği ilmî tartışmalarda temayüz 
etmiş ve gençlik yıllarında meşhur bir âlim vasfına sahip olmuştur. Henüz yir-
mi yaşındayken, kaybettiği babasının yerine müderris olarak tayin edilmiş; bir 
yandan ders verirken diğer yandan da çeşitli hocalardan ilim tahsiline devam 
etmiştir.13 Mihnetü’l-Eşâ‘ira adıyla anılan Kündürî’nin Eş‘arî aleyhtarlığını baş-

11 .Bkz. Ebü’l-Feth Muhammed b. Abdi’l-kerîm b. Ebî Bekr Ahmed eş-Şehristânî, el-Milel 
ve’n-Nihal, thk. Emîr Ali Mehna ve Ali Hasan Fâ‘ûr, Beyrut: Dârü’l-Marife, I, 105-106.
12 .Bkz. Ebü’l-Kasım Ali b. Hasan b. Hibetillah İbn Asâkir, Tebyînu Kezibi’l-Müfteri fîmâ 
Nusibe ila’l-İmâm Ebi’l-Hasan el-Eş‘arî, Dımaşk, ty., ss. 257-258; Muhammed Zuhayli, 
el-İmâmü’l-Cüveynî İmamü’l-Haremeyn, 2. Baskı, Dımaşk: Dârü’l-Kalem, 1412/1992, ss. 
48-50; Beşir Gözübenli, “Cüveynî, Rüknü’l-İslam” DİA, VIII, 144.
13. el-İmâm Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî (ö. 748/1374), Si-
yeru A‘lâmi’n-Nübelâ, thk. Şuayb Arnavût ve Muhammed Naîm el-Arkasûsî, Beyrut: Mü-
essesetü’r-Risâle, 1405/1984, XVIII, 469; Subkî, Tabakât, V, 169; Abdülazîm ed-Dîb,



688  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

lattığı dönemle birlikte Cüveynî Nişabur’u terk etmek zorunda kalıp bir diğer 
ilim ve kültür şehri olan Bağdat’a gider, burada bir müddet ilmî faaliyetlerde 
bulunduktan sonra Hicaz bölgesine geçerek Mekke ve Medine’de dört yıl bo-
yunca hem fetva verir hem de ilim tahsiline devam eder. Bu bölgede kazanmış 
olduğu şöhret sebebiyle İmâmü’l-Haremeyn lakabıyla anılmıştır.14 

Cüveynî’nin asıl önemi, muhtelif ilimlerde kaynak eserler bırakması ve 
geleceği yönlendirecek yetkinlikte öğrenci yetiştirmiş olmasıdır. Onun ke-
lam alanında kaleme aldığı eş-Şamil, el-İrşâd, el-Akîdetü’n-Nizâmiyye, el-
Luma‘ gibi eserleri, günümüzde dahi en çok istifade edilen kelam klasikleri 
arasındadır. eş-Şâmil adlı eserinin bir muhtasarı mahiyetinde olan el-İrşâd 
ve delilleriyle Ehl-i Sünnet akâidi diyebileceğimiz el-Luma‘ adlı eserleri Türk-
çeye aktarılmıştır.15 Yine muhtelif alanlardaki görüşlerini inceleyen müstakil 
pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte onun Nizâmülmülk’e ithafen yaz-
mış olduğu el-Akîdetü’n-Nizâmiyye adlı eseri de klasik kelam tartışmaları 
bağlamında büyük ölçüde çevirisinin de yer aldığı bir şekilde yayınlanmış-
tır.16 Klasik kelâm ilminin temel meselelerini ele alan bu eserlerle birlikte 
onun imâmet meselesine tahsis ettiği Ğiyâsü’l-Ümem fi İltiyâsi’z-Zulem adlı 
eseri İslam siyâset düşüncesi açısından oldukça önemlidir. Bu eser, Mâ-
verdî (ö.450/1058) ve Ferrâ’nın (ö.458/1066) Ahkâmu’s-Sultâniyye’leri 
niteliğinde olup aynı zamanda bir Mâverdî eleştirisidir. Mukaddimesinde 
Nizâmülmülk’e ithafen bu eseri kaleme aldığını söyleyen Cüveynî, İslam 
siyaset düşüncesi açısından devrim niteliğinde bazı içtihatlarda bulunur. 
Sözgelimi o, Abbasi halifesi Mustazhirî ve Selçuklu sultanı Melikşah’a rağ-
men hilafete en layık kişinin Nizamülmülk olduğunu söylemiştir. Bu ezber 
bozucu iddiasıyla kendi dönemine kadar hiçbir Sünnî’nin taviz vermediği 
halifenin Kureyşli olma şartına bir esneklik getirmiştir. Ona göre liyakat ve 
ehliyet nesep ve müçtehit olma şartlarından daha önemlidir.17

     Cüveynî’nin, üzerinde pek çok çalışmanın yapılmış olduğu ve yönlen-

“Cüveynî, İmâmü’l-Haremeyn”, DİA, VIII, 141.
14. Subkî, Tabakât, V, 170; 175-176; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A‘ayân, III, 168.
15. İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd-İnanç Esasları Kılavuzu, çev. Adnan 
Bülent Baloğlu vd., Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları (TDV), 2016; Luma’u’l-Edille 
–Ehl-i Sünnet İnancını Delilleri- (Türkçe çevirisi ile birlikte), thk. Fevkiyye Hüseyin Mah-
mûd, Türkçeye çeviren: Murat Serdar, Kayseri, 2014.
16 .Fethi Kerim Kazanç, el-Cüveynî’de Klasik Kelam Tartışmaları –el-Akîdetü’n-Nizâmiy-
ye Örneği- Ankara: Araştırma Yayınları, 2014.
17 .Cüveynî, el-Ğiyâsi, ss. 254-269.
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dirici etkileri olan bu eserleri ile birlikte fıkıh alanında yazmış olduğu Nihâye-
tü’l-Matlab fî Dirâyeti’l-Mezheb, fıkıh usulü alanında el-Burhan fî Usûli’l-Fıkh 
ve el-Verekât fî Usuli’l-Fıkh ile cedel alanında el-Kâfiye fi’l-Cedel adlı eserleri 
de ayrı bir önemi haizdir. İzmirli’nin de ifade ettiği gibi Cüveynî’nin eserleri 
genel olarak üslup ve plan açısından orijinaldir.18 Nitekim o, daha önce yazıl-
mış hiçbir eseri örnek almadan kaleme aldığı el-Burhan’ında, birçok müşkil 
meseleyi kendine has bir üslupla çözüme kavuşturduğu için Subkî bu eseri 
Luğâzü’l-Ümme (Ümmetin Bilmecesi) olarak isimlendirmiştir. Dahası Subkî, 
el-Burhan üzerine Malikiler tarafından yapılmış üç şerhten bahsetmektedir. 
Dolayısıyla Cüveynî’nin mütekellimûn metoduyla kaleme aldığı bu eserinden, 
Şafiî dışındaki mezhep mensuplarının da istifade ettiğini söyleyebiliriz. 

Şafiî mezhebine yönelik kaleme almış olduğu bu eserlerden dolayı ken-
disinden sonra yazılan Şâfiî kaynakların bir çoğunda kendisinden imam 
diye bahsedilir.19

Cüveynî koyu bir Şafiî ve Eş‘arî olduğu halde bir çok eserinde bu mez-
heplerin görüşlerine bağlı kalmadan kendi istidlal metodlarına göre konu-
şur ve bazı meselelerde Eş‘arî ve Şafiîlere muhalif kalmıştır. Subkî’nin ifade 
ettiğine göre Cüveynî bu sebepten dolayı bazen tenkit edilmiştir.20 Cüveynî 
bu noktada o kadar özgün biridir ki, bırakın kendi mezhebine tamamen 
mukayyet kalmayı bazen kendi görüşlerinden dahi vazgeçmiştir. Sözgeli-
mi o eş-Şâmil ve el-İrşad’ta ahval teorisini kabul ettiği halde21, daha sonra 
kaleme aldığı el-Burhân adlı eserinde bu görüşünden vazgeçmiştir. Yine o, 
el-İrşâd ve Luma‘u’l-Edille’de imâmetin kureyşliliğini savunurken, ömrünün 
sonuna doğru kaleme aldığı el-Ğiyâsi’sinde bu görüşünden vazgeçmiştir.22

Cüveynî’nin felsefeye aşina olduğu, hatta belli ölçüde felsefi bir nosyona 
sahip olduğu, daha sonraki kimi Eş‘arî alimlerin kendisine yönelttiği suçlama-
lardan anlaşılmaktadır. Örneğin o, insana kudret ve istitaat nispetinin akıl ve 
tecrübeye aykırı olduğu şeklindeki düşüncesi yüzünden filozofların peşinden 
gitmekle suçlanmıştı.23 Ayrıca Cüveynî, daha önce Bakıllanî (ö.403/1013) ve 

18. İsmail Hakkı İzmirli, “İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî”, Darü’l-Fünûn İlahiyat Fakültesi
Mecmuası, Şehzadepaşa Evkâf Matbaası, Ağustos 1928, ss. 25-31.
19. Bkz. İbn Asâkir, Tebyînu kezibi’l-Müfterî, s. 278.
20. Subkî, Tabakât, V, 192.
21. Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd, ss. 83-85.
22. Cüveynî, el-Ğiyâsi, ss. 256-259.
23. Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 98-99; ayrıca bkz. Mustafa Çağrıcı, “Gazzalî”, DİA, XIII, 490.
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A. Bağdâdî’nin (ö.429/1037) mantık ilmine karşı ortaya koydukları menfi tav-
rı yumuşatmış, böylece disiplinli akli istidlal yönteminin habercisi olmuştur. 
‘İnikâsı edilleyi’ de reddederek kelam ilminin kapılarını felsefeye açmıştır. Bu 
noktadan bakınca o, Gazâlî ve Ebu’l-Kâsım el-Ensârî gibi felsefî kelamın ku-
rucu simalarının fikir babası olmuş, felsefî altyapılarının sağlam bir şekilde 
tesis edilmesinde aracılık rolü üstlenmiştir. Cüveynî’nin oluşturmuş olduğu 
bu felsefî altyapı sayesinde Gazzâlî, felsefe ile dolu bir çok eser kaleme al-
mış, filozoflarla mücadele etmiş; Ensârî de, Felsefî kelamda zirve isimler olan 
Şehristanî ve Fahrettin Râzî’nin hocası ve babası olan Ömer er-Râzî gibi bir 
çok âlim yetiştirmiştir. Hatta Şehristânî, hocası Ensârî’nin görüşlerinden ve 
eserlerinden fazlaca istifade ettiğini bizzat kendisi ifade etmiştir.24 Böylece 
Razî’ye ulaşan felsefî kelamın oluşumuna da önayak olmuşlardır.

Gazzâlî’nin tasavvuftaki etkinliği de göz ardı edilmemesi gereken bir hu-
sustur. Nitekim onun gibi etkili bir ismin hem sûfî oluşu hem de tasavvuf 
alanında kaleme aldığı İhyâu Ulûmi’d-Dîn adlı eseri sayesinde sûfî çevrede 
de Eş‘arîlik karşılık bulmuş, hatta büyük ölçüde Sünnî sûfîlerin itikattaki 
mezhebi olmuştur.

Sonuç olarak Eş‘arîlik mezhebi, İmâmu’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin 
Nişâbur Nizâmiye medresesinin başına atanmasıyla  birlikte mükemmel-
leşme imkânına sahip olmuş, yayılmasına imkân sağlanmış ve nihayetinde; 
hem Şafii ve Malikiler gibi fıkhî mezheplere mensup toplumların itikattaki 
mezhebi olarak Sünnîlik zeminine hem de müteahhirûn döneminin sûfî ve 
felsefî düşüncesinin altyapısını oluşturan Cüveynî’nin katkıları ile tasavvuf 
ve felsefe zeminine yerleşmiş, böylece İslam düşünce dünyasının birçok 
alanında temsil edilme şansını elde etmiştir.
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“TABİAT OLAYLARININ KADER İNANCINA ETKİSİ”

MERYEM GÜNEŞ

(Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi)

Kader konusu insanların çok eskiden beri üzerinde durdukları ve hak-
kında farklı görüşlerin olduğu bir konudur. Özellikle afetlere maruz kalan 
insanlar sık sık kader ifadesini kullanmaktadır.

İnsanoğlu hayatını sürdürürken bir düzen ve devamlılık ihtiyacı içinde-
dir. Sahip olduğu imkanların ve şartların artarak devam etmesi ve mevcut 
kurulu düzenin bozulmamasını arzular. Bu nedenle bireyin yaşadığı (ölüm, 
kaza, deprem vb.) gibi bazı olaylar ve meydana gelen felaketler bireyin ya-
şantısındaki düzen ve devamlılığı tehdit eden olaylar olarak algılanır. Eğer 
bu olaylar, denetlenmesi , kontrol edilmesi çok zor, tahmin edilebilirlik ora-
nı çok  zayıf olaylar ise, kişi bu olayları yaşadığında kendini baskı altında 
hisseder ve az ya da çok bir gerginlik yaşar. Bu duruma uyum sağlamak 
için de mücadele etmek durumunda kalır ve yaşadığı bu olayı anlamlan-
dırmaya çalışır. Bunun için insan önce, ön değerlendirme diye adlandırılan 
‘ Yaşadığım bu olay veya durum bana ne ifade ediyor?’ sorusunu sorup, 
cevaplandırmaya çalışır.
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Genelde insanlar zor durumda kaldıklarında dine –geçici de olsa- sa-
rılır, Allah’ı hatırlar ve dini merkezlere yakın hale gelir veya sığınır. İnsanın 
gücünü aşan, acz ve çaresizlik içerisinde bırakan tehlike, afet ve felaketler 
karşısında çoğu insanda tabiat üstü bir kurtarıcı ve ilahi yardıma başvurma 
eğiliminin kendiliğinden uyanması, sık gözlemlenen bir durumdur.

Din, elem ve ıstırapları negatif olarak algılama potansiyelini olumlu 
yönde değiştirmektedir. Yani din, insanlara her hadisede ilahi bir hikmet, 
kaderi bir sebep bulunduğu inancını yerleştirmekte ve onların hadiselere 
daha sağduyulu  ve iyimser bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktadır. 
Bilindiği gibi kaza ve kadere iman konusu İslam dininin Amentü’sünde yer 
alan ve farklı İslam bilginleri tarafından değişik şekillerde yorumlanan ko-
nuların başında gelmektedir. Bilimsel platformda tartışmaları hala devam 
eden kader konusunda belki en eski olan şey, az yada çok dindar insanların 
kader inancını farklı şekillerde algıladıklarıdır.

Pratikte insanlar ne yaparlarsa yapsınlar değiştiremeyecekleri bazı du-
rumlar bulunmaktadır. Örneğin; ömür müddeti, deprem, kasırga sel gibi 
bazı afetler genel kader kategorisinde değerlendirilmekte ve kader planının 
insani bazı yönlerden kesin olarak kuşattığı, ittifakla kabul edilmektedir.

Her halükarda deprem vb. afet ve felaketlerin insanların dini durum-
larını anlayış, düşünce ve yaşayışlarını bir şekilde dine göre olumlu veya 
olumsuz etkilerini söylemek mümkündür.

İş bu satırlardan da anlaşılacağı gibi yapılan bu araştırmanın konusu 
bir tabii afet olarak Dinar ve çevresindeki depremi örneğinde tabii afetlerin 
din bağlamında toplumsal boyutundan ibarettir. Bu düzlemde Dinar ve çev-
resindeki depremi yaşayan insanların yaşadıkları depremi dini çerçevede 
nasıl bir anlam çıkardıkları incelemeye tabi tutulmaktadır.

Bur çerçevede şu sorular konumuzun sınırları içerisinde anlam kazanmaktadır:

Acaba insan davranışlarıyla deprem gibi tabii afetler arasında ne tür bir 
ilişki olabilir?

Tabii afetler yaratıcının bir cezası veya uyarısı olarak mı tecelli eder yok-
sa salt fizyolojik, coğrafi ve jeolojik midir?

Deprem vb. afetler , insanların yaptıklarının bir sonucu olarak mı mey-
dana gelir?
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Toplumumuzda kader inancı doğru olarak mı algılanmaktadır?

İnsanlar, başlarına gelen felaketleri yorumlar ve değerlendirirken dine 
nasıl bir yer verirler veya dini izahlara nasıl ve hangi saiklerle başvururlar?

Halkımızın bu konuda inançlarının nasıl olduğunu ve doğruluğunun belir-
lenmesi açısından bilgiye ihtiyaç vardır. Ancak konunun açıklığa kavuşturul-
ması için önce İslam dininin kadere bakış açısına değinmek yararlı olacaktır.

İslam’da Kader İnancı

İslam’da kader inancı ile ilgili değişik anlayışlar olmasına rağmen ehli 
sünnet dediğimiz çoğunluğun orta yol İslam anlayışına uygun olarak Ma-
turidilik ve Eş’arilik adında iki mezhebin görüşleri yaygınlık kazanmıştır.
Bunlara karşı Mu’tezile ve Cebriyye mezheplerinin görüşleri İslam düşünce 
tarihinde azınlıkta kalmış, fazla yaygınlık kazanamamıştır. Türk toplumunda 
ağırlıklı olarak Ehl-i Sünnet’in kader anlayışı hakimdir.

Ehl-i Sünnet mezheplerinde Maturidiliğe göre kader, yüce Allah’ın ezel-
den ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerine, özellikle niteliklerini 
ezeli ilmiyle bilip , sınırlaması ve takdir etmesi demektir. Allah’ın ezelde irade 
ettiği ve takdir buyurduğu şeyleri zamanı gelince meydana getirmesi ve ya-
ratmasına da kaza denilir. Eş’ariliğe göre tanımların aynı olmasına rağmen, 
Maturidi’nin kader dediğine kaza; kaza dediğine de kader denilmektedir.

Dünya’da meydana gelmiş ve gelecek olan her şey Allah’ın ilmi, dileme-
si takdiri ve yaratması ile olur, yani her şeyin bir kaderi vardır. Bunun anlamı 
ise, insanların hür iradeleriyle seçecekleri şeylerin nerede ve ne şekilde se-
çileceğini Allah’ın ezeli, zamanla sınırlı olmayan mutlak ilmiyle bilmesi, bu 
bilgisine göre dilemesi ve buna göre takdir buyurup zamanı gelince kulun 
seçimine göre olup, Allah’ın ezeli anlamda bir şeyi bilmesinin, kulun irade 
ve seçimi üzerinde zorlayıcı bir etkisi yoktur. Aslında insanlar yüce Allah’ın 
kendileri hakkında sahip olduğu bilgiden habersizdirler ve pratik hayatta 
bu bilginin etkisi altında olmaksızın kendi iradeleriyle davranmaktadırlar.

Kader ve kazaya inanmak farz olmakla beraber, insanlar kaderi baha-
ne ederek kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insan ‘’ Allah böyle 
yazmış, bu şekilde takdir etmiş’’ deyip hata yapamayacağı gibi, yanlışlıkla 
yaptıktan sonra da ‘’Ben ne yapayım, Allah’ın takdiri böyleymiş, alın yazım 
buymuş.’’ Diyerek kendini suçsuz ve kaderi mazeret gösteremez. Çünkü 
bu fiiller insanların böyle tercih ettikleri için bu seçime uygun biçimde Al-
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lah tarafından yaratılmıştır. Bu nedenle kader ve kazaya güvenip çalışmayı 
bırakmak olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonucun önlenmesi 
için gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak İslami anlayışla 
bağdaşmaz. Bununla ilgili tevekkül kavramı vardır. Tevekkül, insanın bütün 
işlerde Allah’a dayanıp güvenmesi O’nun iradesine boyun eğerek işin sonu-
nu O’na bırakması anlamına gelir. Tevekkülde bir taraftan meşru hedeflere 
ulaşabilmek için gerekli tüm çabayı gösterirken bir taraftan da Allah’a da-
yanıp güvenmek ve işin sonunu O’ndan beklemektir. ’’Hareket ve faaliye-
ti bırakmak’’ şeklinde anlaşılan bir tevekkül anlayışı İslam’la bağdaşmaz. 
Tevekkül; uyuşukluk, hareketsizlik ve tedbirsizlik bir mazeret değil bütün 
güçlüklere rağmen işlerimizi başarmamıza yardım edeceğine inandığımız 
Allah’a samimi güven ve ümidimizdir.

Kader inancı konusunda Ehl-i Sünnet anlayışına uymayan Cebriyye ve 
Mu’tezile mezheplerine ait iki görüş daha vardır. Bunlardan Cebriyye’ye 
göre insanda irade hürriyeti, seçme imkanı ve fiili yapma gücü yoktur. Bu 
itibarla insan özgür değil, aksine robot gibi Allah (c.c.) tarafından önceden 
belirleniş işleri yapmak zorundadır.

Başka bir ifade ile, ’’ insan tıpkı rüzgarın önünde oradan buraya sürük-
lenen bir yaprak gibidir’’ anlayışına sahip Cebrii anlayış, Ehl-i Sünnet bilgin-
lerinle eleştirilmiştir. Buna rağmen kader, kaza ve tevekkül anlayışını tam 
anlamamış bazı kişilerin bu görüşleri benimsenmiş olduğu görülmektedir. 
Halbuki bu görüşün benimsenmesi durumunda bazı konuların açıklanması 
mümkün değildir. Bunların başında da kişinin nasıl sorumlu tutulacağı, gü-
nah ve sevap kavramlarının ne anlama geldiğinin açıklanması gelmektedir.

Kader konusunda diğer bir anlayış da, Mu’tezile mezhebinin görüşüdür. 
Mu’tezile’ye göre insanlar, fiillerini özgür iradeleriyle kendileri yaparlar. Bu 
fiillerin oluşmasında Allah’ın müdahalesi yoktur. Eğer insanın fiillerini ken-
disi değil de Allah yaratmış olsaydı, insanın o fiilden dolayı ceza görmesi, 
adalet değil zulüm olurdu. Bu anlayış Allah’ın yaratıcılık sıfatına ters düştü-
ğü gerekçesiyle eleştirilmiştir. Ehl-i Sünnet görüşü ise, Cebriyye ile Mu’te-
zile’nin ortasında bir görüştür. Buna göre, Allah insana seçme özgürlüğü 
vermiş ve yaptıklarından sorumlu tutmuştur. Ancak Allah insanın ne yapa-
cağını önceden bilir, onu takdir eder ve yaratır.
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SUNUMUN AMACI

Bu araştırmada tabii afet örneği olarak Dinar ve çevresinde deprem 
felaketine maruz kalmış kişilerin uygulanan anketteki sorulara verdikleri 
cevap çerçevesinde sorulara cevap aranmış ve mezkur sorular etrafında 
atıfta bulunmalar olmakla birlikte depremi yaşayan bir grup insanın dep-
rem yorumunda dine verdikleri anlam ve yeri araştırmaktır. 

YÖNTEM

Bu araştırmada alan araştırması, betimsel (survey) yöntem kullanılmış-
tır. Bu yöntem çerçevesinde, veri toplama aracı olarak kullanılan anketlerde 
‘ne ve nasıl’ sorularına cevaplar aranmıştır. 

Evren: Bu araştırmanın evrenini Dinar v e çevresinde deprem felaketine 
maruz kalmış yaklaşık 132 bin kişi oluşturmaktadır. 

Örneklem: Araştırmanın örneklemini kendilerine anket uygulanan 90 
denek oluşturmuştur. 

Anketin Uygulanması: Anketin uygulanması Dinar merkezinde bulunan din 
görevlileri aracılığıyla yapılmıştır. İlçe müftüsü Ahmet Kardaş ile birlikte, depre-
min bireysel etkileri konusunda 100 anket Dinar’daki resmi din görevlilerine 
dağıtılmış ve sorular hakkında bilgi verilmiştir. 90 adet anket, daha sonra posta 
ile alınmıştır. Anketler, Dinar ilçe merkezindeki din görevlilerine verilmiş ve bun-
ların büyük bir kısmına gidilerek anket uygulanması ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Daha sonra söz konusu anket cevapları posta ile  iade edilmiştir.

Verilerin Değerlendirilmesi: Toplanan anket formlarındaki cevaplar bil-
gisayara aktarılmış ve sonuçlar bilgisayar aracılığıyla tablolaştırılmıştır.  Bu  
işlemlerde ‘Minitab’ adlı istatistik programı kullanılmıştır. 

Daha sonra elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

BULGULAR

Ankette konumuzla ilgili ilk soru ‘Deprem sebebini neye bağlıyorsunuz?’ 

Tablo 1: Deprem sebebini neye bağlıyorsunuz?
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Deprem Sebebi Denek Sayısı Oran(%)

İlahi Yazgı ( Kader) 39 43.33

İlahi Gazap 20 22.22

Sadece Doğal Hadise 4 4.44

Türkiye Deprem Kuşağında 27 30.00

Toplam 90 100.00

Tablo 1’de görüldüğü gibi verilen cevaplarda ağırlık ‘İlahi Yazgı’da’ toplan-
mıştır(%43.33). Deneklerin %22.22 si depremin sebebini ilahi gazap olarak 
gördüklerini belirtmişlerdir. Buna göre deneklerin % 65.55 i deprem sebebi 
olarak kaderi kabul etmektedirler. Bunun yanında deneklerin %34.44 ü dep-
rem sebebi olarak ‘sadece tabii hadise’ ve ‘Türkiye deprem kuşağındadır’ 
seçeneklerini işaretlemişlerdir. Buna göre ankete cevap verenlerin çoğun-
luğunun kader inançları açısından bir sorunları olmadığı söylenebilir. Hatta 
‘Türkiye deprem kuşağındadır’ seçeneğini işaretleyenlerin de, kader inancına 
en azından karşı çıkmadıkları sonucuna varılabilir. Yukarıdaki soruya verilen 
cevaplara göre, halkın çoğunluğunun kader inancını olumlu ve gerçek an-
lamında anladıklarını söyleyebiliriz. Çünkü kadere inanmak, tabiat olaylarını 
kabul etmemek ve bunlara karşı tedbir alamaya karşı olmak demek değildir.
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Tablo 2: ‘Sizce kader nedir?’ 

Sizce kader nedir? Denek (%)

İnsanın kadere karşı yapacağı 
hiçbir şey yoktur.

25 28.09

İnsan Allah’ın takdirine karşı bir 
şey yapamaz. Ancak iradesini 
kullanabilir.

55 61.80

Her şey insanın elindedir. 1 1.12

Kader konusunda hiç bilgim yok. 8 8.99

Toplam 89 100.00

Bu soruya verilen cevaplara göre (Tablo 2) deneklerin %61.88 i ‘İnsan 
Allah’ın takdirine karşı bir şey yapamaz, ancak iradesini kullanır.’ seçene-
ğini işaretlemişlerdir. Bu seçenek doğru ve olumlu kader inancını ifade et-
mektedir. Bu cevabı, %28.09 ile ‘İnsanın kadere karşı yapacağı hiçbir şey 
yoktur.’ seçeneği izlemiştir. Bu ifade teslimiyetçi (Cebriyeci) kader anlayışını 
göstermektedir. Ayrıca deneklerin %8.99 ise  ‘Kader konusunda hiç bilgim 
yok.’ diye cevap vermiştir. Bu sonuçlara göre araştırmanın problemi olan 
kader inancının yanlış anlaşılıp anlaşılmaması konusu açıklığa kavuşmak-
tadır. Halkımızın çoğu kader inancını doğru olarak anlamaktadır. Buna rağ-
men felaketle karşılaşınca Allah’tan gelene de razı olmaktadır.

YORUM

Depremin bir kader olarak görülmesinin itikadi arka planında ‘ kadere, hayır 
ve şerrin Allah’tan geldiğine iman etmek’ bulunmaktadır. Hayır ve şerrin Allah’tan 
geldiğine inanan insan, depremin de Allah’tan geldiğine ve depremi de gönde-
rirken Allah’ın mutlaka bir bildiğinin olduğuna, insanların şer olarak bildiklerinin 
kendileri için hayır olabileceğine inanarak depremi bir ceza olarak bile yorumladı-
ğında bu inanç çerçevesinde kalarak hareket etmeye çalışmaktadır. 

Görüşmelerde depremin bir kader olarak görülmesinin arka planında böyle 
bir inanç yattığı teyit edilmiştir. Denekler, bir tabii afet olarak depremin insan 
iradesinin dışında meydana gelen bir olay olduğunu depremin kader olduğu-
na hükmetmektedirler. Görüşmelerde depremzedeler kendilerine yöneltilen ‘ 
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Deprem kader olduğuna göre depreme ilişkin bir takım tedbirler almak veya 
depremin kötü sonuçlarından korunmak için bir takım faaliyetlerde bulunmak 
gerekmez mi?’ sorusuna cevaben ‘ Elbette tedbirler almak gerekecektir, ancak 
depremin ne zaman olacağını bilmek mümkün değildir.’ demişlerdir.

Bir kısım depremzedeler de yaşadığı bu olayı Allah’ın kendilerine ver-
dikleri bir ceza olarak değerlendirmek suretiyle depreme kendilerine göre 
bir anlam kazandırmışlardır. Depremzedelere böyle bir anlam vermelerinin 
gerekçesi sorulduğunda ise büyük bir çoğunluğu toplumda ahlaki açıdan 
bozulma, dindarların yaşadığı bazı sıkıntılar, genelde dini konulara uymama 
gibi bazı durumların sonucu olarak depremin yaşandığını ve Allah’ın ceza-
landırması olarak gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. İfade edilen bu husus-
larda depreme ilahi bir ceza olarak anlam vermede büyük ölçüde Kur’an-ı 
Kerim’de bahsedilen helak olmuş geçmiş toplumların yok olma sebepleri-
nin de bu ve benzeri sebeplere bağlı olduğu anlayışının etkisi olduğu göz-
lenmiştir. Zira depremi cezalandırma şeklinde yorumlayan bireyler, ahlaki 
bozulma, dini emirlere uymama gibi hususları zikrederken Kur’an’da yok 
edilen toplumlarda da böyle bir durumun olduğunu ve depremin oluş se-
bebinin bunlara bağlı olabileceğini belirtmişlerdir. Halbuki daha önce toplu 
olarak helak edilen toplumların helak olmasında ortak hususun, o toplum-
ların kendilerine gönderilen peygamberleri inkar etmeleri, yalanlamaları, 
onlara zarar vermeleri nedeniyle Allah’ın o toplulukları önce uyarıp daha 
sonra peygambere yönelik saldırıların, iftiraların artması üzerine örneğin 
Nuh Kavmi’nin tufan, Ad Kavmi’nin rüzgarla helak edildiği gibi farklı şekil-
lerde toptan yok edilmeleri olduğu söylenebilir.

Dolayısıyla helak edilen, toptan yok edilen öncelikli olarak kendilerine 
gönderilen peygamberlere ve peygamberlik müessesine yaptıkları saldırı, 
inkar ve tehditten dolayı Allah’ın Peygamber’ini ve getirdiği ilkeleri korumak 
amacıyla o toplumlar peygamberlerinin uyarılarına aldırış etmemeleri sonu-
cunda cezalandırılmıştır denilebilir. Nitekim Peygamberlerimize saldırıda, 
iftirada bulunan inkarcı topluluğa hitaben Kur’an-ı Kerim’de Enbiya Suresi 
5-7. ayetlerde geçmiş toplumların helak nedeni olarak peygamberlere inan-
mamaları ifade edilmekte ve bu husus onlara hatırlatılmaktadır. Bununla 
birlikte örnek olarak tufanla helak edilen Nuh Kavmi’nin helak edilmesinin 
gerekçesi olarak da Kur’an-ı Kerim’de Mü’minun Suresi 23-25. ayetlerde 
Nuh Kavmi’nin inkarcılarının kendisini yalanlamaları ve hakaretlerinden 
bahsedilerek 26. Ayette de Nuh’un (Ey Rabbim, onların yalanlamalarına 
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karşı bana yardım et.) duasından sonra 27. ayette Nuh’a bir gemi yapması-
nın emredildiği ve kendisine inananlarla birlikte her cins hayvandan birer 
çift almak suretiyle gemiye binmelerinin emredildiği ve gemi dışında onla-
rın tufanla helak edileceği belirtilmektedir. 

Öztürk de Türkiye’deki depremler ile daha önce helak edilen toplumların 
yaşadıkları arasında cezalandırmaya ilişkin bir ilişki kurmanın doğru olmadı-
ğına dikkat çekerek kanaatini şöyle belirtmiştir. ‘ … iki hafta önce yaşadığımız 
gibi birkaç şehirde birden deprem olması Kur’an-ı Kerim’de anlatılanlar gibi 
değildir. İnsanlar bu ikisini birbirine çok karıştırıyor. Orada da depremi yan-
sıtan sahneler olmuştur ancak, o depremde o medeniyeti temsil eden ne 
kadar insan varsa hepsi helak olmuştur. Bu bizim karşılaştığımız bir uyarıdır. 
Bugün insanlar Kur’an-ı Kerim’deki bu örneklere bakıp Allah’ın bizi cezalan-
dırdığını düşünüyorlar. Bu yanlıştır, eğer öyle olsaydı alnı secdeyken enkaz 
altında kalmış yaşlı kadınlar, kundaktaki bebeklerden önce başkaları ölürdü. 
Bu bir uyarıdır, helak değildir. Allah hiçbir zaman masum insanları cezalan-
dırıp kötüleri de arkada  kendi keyiflerine bırakmaz. Bu bakış açısında temel 
tez, depremin insanların kendilerine yeniden bir çeki düzen vermeleri, tabi-
atla barışık olmaları, toplumla barışık olmaları, her şeyi gereğince yapmaları 
için Allah’ın gönderdiği bir uyarı olmasıdır. Sonuçta böyle bir yaklaşımda dep-
rem sosyal boyutları itibariyle ele alındığında, insani irade ve sorumlulukla 
buluşturulmakta ve insanların depremi kendileri için bir uyarı olduğunu gö-
rerek depremde başa gelenlerden ders çıkarmaları gerektiği ifade edilmek-
tedir. Kur’an’da zikredilen Allah’ın tabiat ve toplumlar için koyduğu yasalara 
Sünnetullah’tan böyle bir anlam çıkarılması da mümkündür. Sünnetullah’ta 
kainat bir bütündür ve bütünün içinde insanlar kendi aralarında olduğu gibi, 
tabiatla ilişkilerinde de adalet ilkesini esas almalıdırlar. Sözgelimi insanlar ev 
yapacak, fabrika kuracaklarsa ona uygun zemin seçmeli, tabiatı kirletmemeli 
Allah’ın unutup haram yiyerek inşaatların çimento ve demirinden çalmamalı 
toprakla ilişkide tabiat kuralları ne ise ona göre hareket etmeli, tabiat kanun-
larına uygun bir biçimde oturup yaşamaya elverişli yerlerde yerleşim birimleri 
oluşturmalı ve birbirleriyle ilişkilerinde doğruluk ve adaleti esas almalarıdır-
lar. Bu şekilde bir bakış açısında kaderci bir yolla şartlara teslim olmuşluk, 
depremin Allah’ın bir cezası olduğunu söylemek işin içinden sıyrılmışlık gibi 
bir durumu söz konusu olmadığı söylenebilir. 

Hz. Peygamber (a.s.) bir hadisinde ‘ İnsan faydalı olanı yapmak için gayret 
göstermeli ve Allah’tan yardım dilemelidir. Olumsuzlukla karşılaşınca ’şöyle yap-
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saydım, şöyle olurdu dememeli.’ Allah’ın takdiri demelidir.’ buyurarak Ehl-i Sün-
net kader yaklaşımını özetleniştir. Buna göre kader inancı ile gerekli önlemleri 
alan birey, olumsuz sonuçlarla karşılaştığı zaman ‘Allah’ın takdiri böyleymiş’ şek-
linde bir yönelimle mevcut olumsuz durumu daha kolay kabullenebilmektedir. 
Zira insanlar için olumsuz durumları karşılamakta en pozitif faktörlerden birisi de 
tek başına olmamaktır. İlahi iradenin iş başında olduğuna inanmanın yatıştırıcı 
etkisinin yanında dini inançlar insanın başına gelen kötü şeylere de belli manalar 
atfederek müntesiplerini sabra yönlendirmektedir. Bu tür bir kader algısıyla birey, 
sonuç ne kadar olumsuz olursa olsun onu inandığı varlıkla birlikte karşılaşacağı 
için hem yükü hafiflemekte hem de onu inandığı varlığa daha çok yaklaştırarak 
dini inancı beslemektedir. Ayrıca kader inancının dinin yeni anlamlar kazandır-
dığı hayatta karşılaşılan sıkıntıların insanları olgunlaştıracağı düşüncesini aktive 
etmesi de mümkündür. Çünkü Allah, sıkıntılarla insanı denemekte ve onlara bir 
şeyler öğretmektedir. Nitekim yapılan araştırmalar insanların hayatlarındaki tra-
jedilerden belli anlamlar çıkarttıklarını ortaya koymuştur. Başa gelen şeylerin bir 
tür cezalandırılma değil de, bir uyarı ve ders olarak yorumlanması ise insanın 
problemlerle mücadele etmesini kolaylaştırmaktadır. Nitekim tsunami felaketi ile 
denizde sürüklenip 15 gün sonra kurtarılan Acehli bir felaketzedenin ‘Soğuk da, 
sıcak da, ölüm de Allah’tan gelir. Yaşadığım için Allah’a şükrediyorum.’ Şeklindeki 
sözleri de kişinin kadere olan inancını bize göstermektedir.  

Bu konuda şu ifade edilmelidir ki, doğal afetlerin Allah’a atfederek izah 
etme çabası Allah’a herhangi bir sorumluluk veya suç isnat etmeye mebni 
değildir. Sonuçta insanlar kendilerini sorumlu görmektedirler, ancak Allah 
tabiat olaylarının meydana gelmesine bir muharrik olmaktadır. 

Toplumdaki bu tür kader anlayışı yorumlarının önemli işleri bulunmak-
tadır ki, o da insanların ferdi düzlemde ve sosyal düzlemde umutsuzluğa 
kapılmamalarına, kendilerini kaybetmemelerine, çözülmemelerine, gidişatı 
kötü olarak değerlendirmemelerine, morallerini bozmamalarına, bütünleş-
melerine ve bütünleşmeyi korumalarına sebep olma işlevidir. İnsanlar, tabi 
afetleri Allah ile ilişkilendirerek, yılgınlığa, isyana ve dağılmaya karşı daya-
nıklı hale gelirler. Bu konuda önemli olan nokta Allah ile ilişkilendirilerek 
herhangi bir tabiat olayı yorumunun toplumsal kaynaşma ve bütünleşme 
için bir motor olmasıdır.

Sonuç olarak insanlar, sonuçları itibariyle kötülük problemi olarak ken-
dini gösteren tabii afetleri adalet açısından geçerli, meşru ve rasyonel bir 



  703 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

yoruma tabi tutmaktadırlar. İnanan insanlar, zalim olmayan, merhamet sa-
hibi Rahman ve Rahim olan Allah’ın insanlara zarar verem şeyleri bir fela-
ket, bir nusibet olarak göndermesinin mümkün olmadığı veya göndermişse 
de mutlaka bir hikmetinin olduğuna inanmaktadırlar. 

’’ Dünya’da meydana gelmiş ve gelecek olan her şey Allah’ın ilmi, dile-
mesi, takdiri ve yaratması ile olur. ’’

Öneriler

1 - Halk her türlü  tabii afetler konusunda bilinçlendirilmeli ve bu konu-
da  gerekli tedbirler alınmalıdır. 

2- Toplum doğru kader inancı konusunda aydınlatılmalıdır.

3- Kader inancı iman esaslarından biri olduğu için toplumun kader inan-
cı hakkında daha detaylı araştırmalar yapılmalıdır. Yapılan bu araştırmala-
rın neticesi sempozyum, panel gibi yollarla halkın anlayabileceği şekilde 
halka anlatılmalıdır.

Kaynakça

KARACA, Faruk, (2006),  Kader Algısı-Ruh Sağlığı Üzerine Empirik Bir Araştırma, 
İslami Araştırmalar Dergisi, cilt: 19, sayı: 3

OKUMUŞ, Ejder,(2002), Tabii Afetler, Din ve Toplum, İslami Araştırmalar Dergisi, 
cilt: 15,  sayı:3              

KULA, Naci, (2002), Deprem ve Dini Başa Çıkma, Gazi Üniversitesi Çorum İlahi-
yat Fakültesi Dergisi, ss:234-255

AYDIN, Mehmet Zeki- ESEN, Adem, Türkiye’de Deprem Zararları ve Kader İnan-
cı, Diyanet İlmi Dergi, cilt:33, sayı:3

Feyza KAPLAN: 

Sayın GÜNEŞ’e sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tebliğ kısmı 
burada sona ermiştir. Şimdi de müzakere kısmına geçiyoruz. İlk Müzake-
recemiz Abdülcebbar ECE. Kendisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Öğrencisidir. Müzakerelerini 
yapmak üzere Sayın ECE’yi kürsüye davet ediyorum. Süreniz 12 dakikadır. 
Buyrun Sayın ECE. 



ABDULCEBBAR ECE

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları 
Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kıymetli hazirun hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk olarak Esra ŞENSES 
arkadaşımızın tebliğini müzakere edeceğim. Kendisi Kufe- Bağdat ilim eko-
lü; bulunduğu coğrafyanın tabii öğelerinden beslenerek, akılcı-reyci, daha 
geniş ve uzlaşı görüşler ortaya koymuştur. Toplumların birbirine kaynaştığı 
bu ortamlarda fikirler de suretler gibi rengârenktir. Ebu Hanife dahi böy-
le bir ortamın içinde büyümüş, öğrenmiş, öğretmiş, bildiklerini kendinden 
sonra gelenlere miras bırakmıştır. Uzak coğrafya Semekand’da yaşayan 
İmam Maturidi de bu geniş kozmopolit ortamdan etkilenmiş ve ortamı da 
etkilemiştir. Kendisi toplum marufunu silmeden İslam’ın aklı ve ilme ver-
diği önemin altını ısrarla çizerek, İslam’ın dar çerçeveler içinde ısrarcı bir 
tutumla yaşanacak din/yol olmadığını, bilakis akla yaktın topluma dönük, 
maslahatı ve ammeyi gözeten bir yaşam tarzı olduğu öğretmiştir. Bir Matu-
ridi’yi yetiştiren o karmaşık toplum ve ilmi zenginliğin elbette gerisi olduğu 
gibi geleceği de vardır. Belki Ümmeti birleştirecek,  fikirleri ayrılık değil de 
zenginlik gösterecek yeni bir Maturidi genç dinç ve inançlı kardeşlerimizin 
arasındadır. 
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Sunumu etkileyici olan arkadaşımıza teşekkür eder, değerli katılımcıla-
ra sağılarımı sunarım.

İkinci tebliğinin müzakeresine geçecek olursak İmam Maturidi’nin akıl 
ve vahye bakışını bize sunan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi Ma-
turidi’nin din anlayışımızın temelleri nasıl atabileceğimizi söyledi aslında; 
Şöyle ki din herkesin zihinde tutulan manevi yoldur tanımı yapılırsa; çelişki-
den ve yok oluştan insanları kurtaracak bir ‘asl’ a ihtiyaç vardır. Bir dinsel 
öğretinin diğerinden farkı buradadır. Hangisi asl. İşte burada cevap olarak 
Maturidi dinin insan yaşamına bakan bir yönü olduğunu ve manevi boşluk-
larını dolduran yapısı bakımından diğerlerin ve kendi içinde tutarlı olanın 
hem asl olduğunu söylüyor ve asl olanın da hak ve muteber olduğunu be-
yan ediyor. Hem tarihi tecrübe hem de akıl ile bakıldığında ilk insandan beri 
din hep kafa kurcalamıştır. Peki, insan doğru ve güzeli aklıyla bulabilirse de 
gönlündeki boşluğu, cevabını bulamadığı soruların üstesinden nasıl gele-
cek. Cevapta burada veriliyor. O da vahiydir. Vahiy Allah’ın kullarına imtiyazlı 
bir lütfudur. Vahiy manevi yönden insanı rahatlatırken, onun hayatına dair 
güzel ve iyi olan şeylere de yol gösteriyor.  Sadece vahye inanıp ta aklı devre 
dışı bırakan bir akıl; asl olanı nasıl fark edebilir ki. İşte bu noktada da akla 
dinin sağlamasını yapma görevini de yüklüyor. 

Sunumu güzel ve etkileyici olan arkadaşımıza teşekkür eder, değerli ka-
tılımcılara sağılarımı sunarım.

Feyza KAPLAN:

Değerli müzakerelerinden dolayı Abdülcebbar ECE hocamıza teşekkür-
lerimi sunuyorum. Şimdi de İbrahim Emre ŞAMLIOĞLU hocamızı müzakere-
lerini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kendisi Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Feslefe ve Din Bilimleri / Dinler Tarihi ABD Yüksek 
Lisans Öğrencisidir. Buyrun Sayın ŞAMLIOĞLU. Süreniz 12 dakikadır.  



İBRAHİM EMRE ŞAMLIOĞLU

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Feslefe ve Din Bilimleri / 
Dinler Tarihi ABD Yüksek Lisans Öğrencisi)

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Öncelikle bu sempozyumun gerçek-
leşmesinde katkıda bulunan başta Prof. Dr. Eyüp Baş olmak üzere emeği 
geçen bütün hocalarıma ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

Bu oturumda iki arkadaşımızın tebliğini değerlendireceğim. İlk tebliğ, 
Meryem Güneş’in Tabiat Olaylarının Kader İnancına Etkisi isimli tebliğidir. 
Tebliğde paragraflar arası geçişin gayet güzel olduğu görülüyor. Bir paragraf-
ta okuduğunuz bilginin, bir sonraki paragraftaki ile uyum içerisinde olması 
oldukça önemli bir konu. Bu bakımdan Meryem Güneş’i tebrik ediyorum. Bir 
diğer husus ise günümüzde de sık sık merak duyulan kader konusuna de-
ğinmesidir. Özellikle tebliğin girişinde yer alan sorular, konunun kapsamını 
ve içeriğini güzel bir şekilde özetliyor. Nitekim bu sorulara cevap aranmaya 
çalışılmış. Arkadaşımız meramını anlatırken akıl kavramına çokça önem ver-
miştir. Bu da başarılı olduğu bir diğer konu. Ancak bana ulaşan metinde özet 
ve abstract bölümünü göremedim. Çünkü bir akademik metnin olmazsa ol-
mazlarından birisi özettir. Başlıklandırmalar konusunda tebliğin biraz sıkıntılı 
olduğunu düşünüyorum. Başlıklar, altındaki metin ile uyumlu olmalıdır. Aynı 
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şekilde metin de kendi başlığını uygun bir şekilde yansıtmalıdır. Yazım ku-
rallarına ve noktalama işaretlerine de dikkat edilmelidir. Tebliğde dikkatimi 
çeken bir diğer eksiklik dipnotların olmayışıdır. Tahmin ettiğim kadarıyla met-
nin son haline dipnotlar eklenecek, ancak metnin bu halinde de dipnotlar 
olsaydı daha güzel olabilirdi. Dipnot ve kaynak gösterme akademik metni, 
akademik yapan unsurlardır. Bu bağlamda kesinlikle dipnot gösterilmelidir. 
Benzer şekilde meali verilen sureler hangi mealden yazıldı? Bu sorunun ce-
vabını metne bakarak maalesef ki göremedim. Alıntılarda ve atıflarda nasıl 
dipnot gösteriliyorsa, meallerin kullanımlarında da aynı durum geçerlidir, yani 
hangi mealin olduğu belirtilmelidir. En azından İnternet üzerinden İSAM’a gi-
rilerek “Kader” ile ilgili makalelere ulaşılabilir. Konu Sempozyum konusuna 
yakın olarak seçilse ya da kader bağlamında gelişen farklılığın dinsel farklı-
lıkların oluşumundaki etkisine değinilse daha güzel olabilirdi. Bahsettiğim bu 
eksiklikler tebliğin daha güzel, akıcı ve akademik olması içindir. Kendisine bu 
başarılı metin için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Değerlendireceğim ikinci tebliğ, Arş. Gör. Enes Er’in Eş’arilik Ekolünün 
Kurumsallaşmasında Ve Gelişmesinde Nişabur Nizamiye Medresesi: El-Cü-
veyni Örneği isimli tebliğidir. Kendisini bu yazısından ötürü tebrik ediyorum. 
Bol kaynaklı, dipnotlu ve akademik bir metin yazmış. Özellikle kaynak çe-
şitliliğinden dolayı harika bir metin olmuş. Bu kaynaklardan Arapça klasik 
eserlere sık sık yer vermesi bir diğer önemli özellik. Dipnotsuz bir bilginin 
olmayışı Arş. Gör. Enes Er’in akademik bir üsluba sahip olduğunu göste-
riyor. Bunun yanında noktalama işaretleri uygun kullanılmış ve yazım ha-
taları çok az. Kendisine titizliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir önceki 
değerlendirmem de değindiğim gibi bu metinde de paragraflar arası geçiş 
uygun bir şekilde yapılmış. Ayrıca kısa öz ifadelere yer verilmiş. Az ifadelerle 
çok şey belirtilmiş. Başlıklar içerikler ile uyumlu. Başlığı okuduğunuzda neyi 
okuyacağınızı az çok tahmin edebiliyorsunuz. Metinde Nizamiye Medrese-
lerinin önemine vurgu yapılması, beni bu konu hakkında araştırmaya sevk 
etti. Beni böyle bir yolculuğa sürüklediği için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Arş. Gör. Enes Er’in bana ulaşan metninde özet ve abstract bölümlerini 
göremedim. Bir akademik metinde daha önce belirttiğim gibi özet muhak-
kak olmalı. Metnin giriş bölümünde tebliğde işlenecek metot ve başlıklar 
hakkında bilgi verilmiş. Ancak buna ek olarak tebliğ hakkında giriş bilgilerin 
verilmesi gerekirdi. Yani hem makalenin işlenişi ve metodu hakkında bilgi 
vermek hem de zemini/temeli iyi atabilen giriş mahiyetinde bilgi vermek 
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güzel olabilir. Bir diğer eksik husus bazı şahıs isimlerinde doğum-ölüm ta-
rihlerinin verilmesi ancak bazılarında verilmemesidir. Şahıs isimlerinin ilk 
geçtiği yerde doğum-ölüm, en azından ölüm tarihi mutlaka verilmelidir. Teb-
liğin sempozyumun konusu, yani dinsel anlayışlardaki farklılıklar bağlamın-
da vurgulamak istediği ifade biraz güç anlaşılabiliyor. Bu, birkaç cümleyle 
açıklanabilirse güzel olabilir. Kendisine bu başarılı, akademik ve bol kay-
naklı metninden ötürü teşekkür ediyorum.

Sayın hocalarım ve kıymetli arkadaşlarım beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ediyorum. 

Feyza KAPLAN: 

Müzakarelerinden dolayı Sayın ŞAMLIOĞLU’na teşekkür ediyorum. Böy-
lelikle oturumumuz sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı siz dinleyicilere 
teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. 



ALTINCI OTURUM

YUNUS EMRE KONFERANS SALONU

Oturum Başkanı: Okan UZUNÖZ

1. Hayrunnisa KAHVECİ

Akıl Nakil İlişkisi Bağlamında Din Anlayışındaki Farklılıkların Oluşumu

2. İlhan AKTEPE

Mehdi Mesih İnancı ve Yol Açtığı Dini Problemler

3. Feyza Kaplan

Hilafetin Kaldırılması Örnekliğinde Siyasi Tercihlerin Sosyo-Teolojik Yansımaları

4. Hümeyra Ahsen DOĞAN

Dini Grupların Tek Tip Kaynaktan Beslenmelerinin Din Anlayışındaki Farklılaş-
maya Etkileri

Müzakere: Ar. Gör. Yusuf KOÇAK

Bayram ÜNCE



OTURUM BAŞKANI

OKAN UZUNÖZ

Saygı değer hocalarım, sevgili arkadaşlar öncelikle hepinizi saygı ile selam-
lıyorum. Her yıl düzenli olarak düzenlediğimiz Uluslararası Öğrenci Sempozyu-
muna bu sene yedincisinde buluşmuş oluyoruz. Ben öncelikle birkaç bir şey söy-
lemek istiyorum. Biz gerek ilköğretimde gerek lisede gerek üniversitede teme 
amacımız eğitim öğretim, ancak şu bir gerçek ki bizim eğitim sistemimiz teorik 
ilgiye dayalı. Yani eğitim bir şekilde kitaplara dayalı olsa da öğretim aşaması biraz 
eksik kalıyor söyleyebiliriz. Ben öncelikle bizi nesne konumundan özne konumu-
na geçiren ve bize bu tecrübeyi kazanmamıza sebep olan başta Lütfi DOĞAN ve 
Prof. Dr. Eyüp BAŞ hocam olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Sözü 
fazla uzatmadan oturumumuza geçmek istiyorum. Oturumda dört tane tebliğci 
var. İlk tebliğcimiz Hayrunnisa KAHVECİ, kendisi Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi 4. sınıf öğrencisidir. Konusu “Akıl Nakil İlişkisi Bağlamında Din Anlayışındaki 
Farklılıkların Oluşumu”, sözü kendisine bırakıyorum.



Özet

Bireyler, insanlık tarihi boyunca  düşünceleriyle var olmuş, yargı ve  tu-
tumları belirli bir süre içerisinde fikirsel akımlara yol açmıştır. Bu temel 
düşünceden hareketle biz günümüze kadar süregelen fikirsel farklılıkların 
temeli mahiyetinde olan Peygamber-sahabe dönemi ile fikirsel bazda kırıl-
ma noktalarının yaşandığı tebei tabiin ve i’tidâli sağlayan İmam Şâfi’î’nin 
görüşlerini inceleyip temel noktaları belirleyecek bahse konu meselenin 
günümüzdeki boyutlarını da ele alacağız. 

Giriş

İslâmî ilimlerin teşekkül ettiği hicrî ilk üç asırda sübût ve delâlet yönün-
den olan naslar üzerindeki yoğun tartışmalar, İslâmi ilimlerin siyâsî, itikâdî ve 
özellikle fıkhî mezheplerin teşekkülüne tesir eden en önemli âmillerdendir.1

1. Mehmet, Özşenel,  İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, M.Ü. İlâhiyat

“AKIL NAKİL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA DİN ANLAYIŞINDAKİ 
FARKLILIKLARIN OLUŞUMU”

HAYRUNNİSA KAHVECİ

(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi)
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Nasların değerlendirilip yorumlanması konusunda her müçtehidin farklı 
metodları bulunmakla birlikte, Peygamber devrinden itibaren varlığını sür-
dürdüğü bilinen iki temel yaklaşım, sonraki dönemlerde ehl-i rey ve ehl-i 
hadis yaklaşımı olarak isimlendirilmiştir. En temel özellikleri ise, nasların 
naklinden ziyade onlar üzerinde akıl yürüterek hüküm istinbât etmek (ehl-i 
rey); istinbâttan ziyade onların nakliyle meşgul olmak (ehl-i hadis) şeklin-
de özetlenebilir.2Peygamber ve sahâbe döneminden itibaren var olduğunu 
bildiğimiz bu temel yaklaşımlar hicrî birinci asrın sonlarından itibaren net-
leşmeye başlamış, ikinci asrın ortalarına doğru gelişme sürecine girmiş-
tir. Bu süreç zarfında her iki grup arasında sünnet ve rey etrafında yoğun 
tartışmaların yaşandığı bilinmektedir.3Bu tartışmalarda taraflar birbirlerini 
çeşitli şekillerde itham etmekten çekinmemişlerdir. Ehl-i hadis belki nasla-
rı koruma sâikiyle muhaliflerinin faaliyetlerine şüpheyle bakmış ve onları 
reycilik, şahsî görüş ve hevasına tâbi olup sünneti terk etme gibi iddialarla 
itham ederken; ehl-i rey de karşı tarafı, taşıdığı ilimden haberi olmayan, 
onlar üzerinde “tefakkuh” etmeyen, bilgi hamalı ve nakille yetinen kişiler 
olarak görmüştür. Her iki grup arasındaki tartışmalar zaman içinde azal-
makla birlikte günümüze kadar devam etmiştir.4 Bu iki temel yaklaşımı ve 
sünnet ve hadis konusundaki anlayışlarını kavrayabilmek için ilk iki asırda 
sünnet, hadis ve rey kavramlarının nasıl anlaşıldığını, bunlar arasında ne 
gibi bir ilişki bulunduğunu bilmek zarûrî görünmektedir.

İlk dönemlerde sünnet, Peygamber’in hayatı boyunca takip ettiği yol, ne-
bevî yöntem ve hayat tarzı olarak algılanmıştır. Sahâbe ve tâbiûn görüş ve 
uygulamaları da Peygamber’le irtibatlı görüldüğü ölçüde itibara alınmış ve 
sünnet çerçevesinde değerlendirilmiş, tedvin ve tasnifte ayırım gözetilmek-
sizin kayda geçirilmiştir. Aynı zamanda sünnet ahkâm hadisleri ve onlardan 
çıkarılan fıkhî hükümler mânasında ve bid’at mukâbilinde de ele alınmıştır.

Hadis ise “nakledilen sünnet” şeklinde anlaşılmıştır. Naklî bir hüviyete sa-
hip olup, bize sünneti ulaştıran rivâyet malzemesinden ibarettir. Hicrî ikinci 
asırdaki bazı âlimlerin bazı sözleri de sünnet-hadis arasındaki bu ayırıma işaret 
etmektedir. Sünnetin tescil edilmesiyle birlikte özellikle ikinci asrın ortaların-

Fakültesi Yay., İstanbul 2015, s. 17.
2. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 18.
3. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 227.
4. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 18.
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dan itibaren kayda geçmeyen ve Peygamber’le irtibatı şüphe arz eden amelî 
sünnetler, âlimler tarafından tenkid edilmeye başlamıştır. Şâfiî bu eleştirileri 
sistemli hale getirerek sünnetin kaynağı konusunda önemli adımlar atmıştır.5

Rey kelimesi ise, ilk iki asırda fıkhî ve itikâdî olmak üzere iki temel mâ-
nada kullanılmıştır. Reyi öven veya teşvik eden rivâyetler, hakkında nas 
bulunmayan hususlarda içtihad etmek ve naslara dayanarak hüküm is-
tinbâtında bulunmak mânasındadır. Yerilen rey ise, sünnetin zıddı bid’at 
anlamında olup, itikâdi konularda şahsî görüş beyân etme ve akıl yürüt-
me, fıkhî konularda da şer’i bir asla dayanmadan keyfî ve bilgisizce hüküm 
verme mânasındaki reydir. Bu durumda rey, fıkıhla eş anlamlı olup, hadis-
ler üzerinde tefakkuh etme ve onları anlama ameliyesinin adı olmaktadır. 
Hadislerin mânalarının anlaşılıp hayata geçirilebilmesi için rey kullanmak, 
ictihad ve tefakkuh etmek zarûrîdir. Bunun için çeşitli rivâyetlerde hadis-
lerin sadece nakliyle yetinilmeyip, üzerinde düşünülmesi ve mânalarının 
kavranılması teşvik edilmiştir. Fakat bu anlama ameliyesinin bazı unsur ve 
şartları bulunmaktadır: Bunlardan birincisi rivâyeti azaltmaktır.6Ancak bu, 
az hadis rivâyet edenlerin az hadis bildiği anlamına gelmez.7Rivâyeti azalt-
makla tefakkuh arasında ters orantı vardır. İkincisi, rivâyetler arasında seç-
mecilik yapmak ve sened ve metinlerin durumlarını araştırarak ayıklamaya 
gitmektir. Üçüncüsü, hadisler üzerinde düşünerek onun tevil ve tefsirini 
yapmaktır. Bu anlamda fıkıh, hadislerin yorum ve şerhinden ibarettir. Dör-
düncüsü, hadislerin tefsirinde ve onlardan hüküm istinbâtında, dolayısıyla 
hayata geçirilmesinde en önemli vasıtalardan biri kıyastır. Bütün bunları 
yapabilmek için hem hadisleri, hem de tefakkuh ve istinbât yollarını çok iyi 
bilmek gerekmektedir. Bunu yapabilecek olanlar ancak dirâyet ve rivâyeti, 
hadis ve fıkhı şahsında cem eden kişilerdir.8

Rey tabiri ilk dönemlerden itibaren kullanılmış ve rivâyetlerde yer almış-
tır. Bizzat Peygamber’in bir hadisinde rey tabiri geçmekte ve “rey kullanmak” 
açık bir şekilde teşvik edilmektedir.9Muâz hadisi olarak bilinen bu rivâyette 
Hz. Peygamber, Muâz b. Cebel’in (18/639), hakkında Kitab ve Sünnet’te 

5. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 227-228.
6. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği ,s.  95.
7. Ebû Abdillah Muhammed İbn Sa’d, Kitâbü-Tabakâti’l-Kebîr, trc. Adnan Demircan,
Mahmut Polat, Siyer Yay., I-XI,    İstanbul 2015, II, 378.
8. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 95.
9. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 65.
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hükmü bulunmayan konularda reyiyle içtihad edip karara varmasını tasvip 
etmiştir.10 Buradaki reyin Kur’an ve Sünnet’te hükmü bulunmayan konular-
da içtihad etmek mânasında olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda O’nun 
re’yleri doğal olarak O’nun sözlerinin, hadislerinin ta kendisidir. Nitekim Hz. 
Peygamber kendisine yöneltilen sorulara ya Kur’ân’la,11ya câhiliye dönemi-
nin kimi uygulamalarıyla,12 ya da kendi görüşüyle, yani hadisleriyle cevap 
vermek durumundadır. Kısacası O’nun hadisleri diye ileri sürülen şeylerin 
çoğu, zaten O’nun kendi kişisel görüşleridir.13Hz. Peygamber, özellikle de 
siyasal ve sosyal/toplumsal meselelerin zâhirî şekli ilgilendiren yönlerinde, 
şartların değişmesini göz önünde bulundurmadan, bütün zamanlar için sâ-
bit ve kesin olan bir hüküm koymamıştır. Zira, bir nassın ideal uygulaması-
nın her zaman ve zemin için tek olduğunu söylemek elbette yanlıştır.14

Kur’an ve sünnet Peygamber döneminin başlıca iki kaynağıydı. Re’y ile 
içtihatta bulunma henüz müstakil bir duruma gelmemişti, Peygamber’in 
vermiş olduğu hükümler yeterliydi. Hz. Peygamber’in vefat etmesinden 
sonra fetihler dolayısıyla sınırlar genişleyince diğer milletlerle ilişkiler baş-
ladı; bu ilişkiler sonunda bir yığın yeni mesele gündeme geldi ve çözümü 
gereken yeni bir takım problemler ortaya çıkmaya başladı. Sahâbenin kar-
şılaştığı her yeni durum, onlar için yeni bir problem anlamına geliyordu. Bu 
problemler tek tip olmayıp, hayatın bütününü kapsayan hukukî, ekonomik, 
siyasî ve toplumsal türden problemlerdi.15

Sahâbe dönemi, daha sonra ortaya çıkacak olan mezheplerin düşünsel 
bakımdan bir çekirdeğini oluşturmaktadır. Kur’ân-sünnet anlayışları ve bu 
iki ana kaynaktan yararlanma yöntemleri, daha sonraki dönemlerde gelişe-
rek gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu iki özelliğinden ötürü, İslâmî konu-
lardaki her araştırmanın ilk hareket noktası ve düşünsel temeli, Peygamber 
döneminden sonra sahâbe döneminde aranmaya çalışılmaktadır.16 Deği-

10. İbn Sa’d, Kitâbü-Tabakâti’l-Kebîr, II, 351.
11. İlgili örnek için bkz. Muhammed b. İsmâîl b. İbrahim el-Buhârî,  , el-Camiu’s-Sahîh 
Müsnedul-Muhtasar min Ümüri Rasulillah  ve Eyyâmihi, I-IV, Beyrut 1400, İtisam, 8.
12. Bkz.  Ahmed b. Huseyin el- Beyhakî, es-Sunenu’l-Kubrâ, tahk. Muhammed Abdul-
kâdir Atâ, I-XI, Darü’l-Kütübü’l İlmiyye Beyrut 1994, VIII, 204-224.
13. Kadir, Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, Emin Yay., 
Bursa 2007, s. 26.
14. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 41.
15. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 42.
16. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 43.
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şik zaman ve ortamlarda bulunmaları, bir takım nasları duymamış ya da 
unutmuş olmaları yahut da farklı bir biçimde anlamaları/okumaları, olayları 
değerlendirme, nasları tefsirde isâbet ve hata etmeleri gibi kimi neden-
lerden ötürü sahâbe, içtihat ve re’ylerinde farklılıklar göstermiştir. Her bir 
sahâbî içinde bulunduğu imkâna göre Peygamber’in ibadetine, fetvâlarına 
ve hukukî değerlendirmelerine tanık olmuş, onlardan her biri hakkında fikir 
edinmiştir. Bununla beraber yine de onlar, aralarında meydana gelen görüş 
ayrılıklarına karşın, kesinlikle hiç bir şekilde Kur’ân ve sünnetin ruhundan, 
dinin maksat ve hedeflerinden ayrılmamışlardır.17

Sahabeyi daha iyi anlayabilmek adına  sünnet anlayışlarındaki üç temel 
yaklaşımı incelemek faydalı olacaktır:

Zâhirî Yaklaşımlar: Peygamber’in talimatına karşı lafzî, tatbikatına karşı 
ise şeklî olarak yaklaşan sahâbîlerin eğilimleridir. Bu eğilimde sevgi ön pla-
na çıkmış ve genel olarak duygusal anlama egemen olmuştur. Dolayısıyla 
bu sahâbîler için Peygamber’in “ ne dediği” ile, “ne yaptığı” harfiyyen uymak 
için yeterlidir.18Peygamberi örnek almaktan ziyade taklit etmektedirler.

Peygamber’in sözlerinden sonra, sünnetin ikinci kısmını da, onun dav-
ranışları oluşturmaktadır.19 Peygamber’in fiilleri taklid ve tatbik edilirken, ya 
da haber verilirken “Sizin için Rasûlullah’ta güzel bir örnek vardır”20 ayeti 
hatırlatılmaktadır. Kanaatimizce bu ayetin zikredilmesi, haber verilen fiille-
rin ideal davranışlar olduğunu ifade etmek için değil, bilakis bu hususların 
Peygamber tarafından yapıldığını, dolayısıyla bunların müslümanlarca da 
yapılmasının caiz ve mübah olduğunu bildirmek içindir.21

Hz. Aişe’nin anlattığına göre, Peygamber’in geceleri seccade olarak kul-
landığı, gündüzleri de serip üzerine oturduğu bir hasırı vardı. Bazı insanlar, 
Peygamber’in yanına toplanıp, onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Bir 
süre sonra bu insanlar çoğalınca, Peygamber onlara yönelerek, “Ey insanlar! 
Amellerden gücünüzün yetişebileceği mikdârı alınız. Çünkü Allah, sizler ibâdet-
ten usanıp bezmedikçe sevâb vermekten bıkmaz. Ve şüphesiz Allah’a göre 

17. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 64.
18. Bünyamin,  Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 2014, 
s. 446.
19. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 164.
20. Ahzab, 33/21.
21. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 174.
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amellerin en sevimli olanı az olsa bile devâmlı olanıdır!” buyurdu.22Buradan 
anlaşılmaktadır ki, amel ve ibadette ideal olan, Peygamber’e adeta taklid 
edercesine aynen uymak veya onun yaptığı kadar yapmak değildir. Bilakis 
ideal olan, Peygamber’in ikazında belirttiği gibi, gücü yettiği kadar olması, 
usandırıcı olmaması ve az da olsa devamlı olmasıdır.23

Dolayısı ile bu eğilimde olan sahâbîler, ne bunları, ne de o tasarrufun 
gerçek mahiyetini ortaya koyacak olan ilgili durumları, yani, hangi ortam ve 
şartlarda gerçekleştiğini, sebeb ve illetinin ne olduğunu, gözetilen maksa-
dın ne olduğunu vb. araştırmaya fazla ihtiyaç hissetmemişlerdir.24

Fıkhî Yaklaşımlar: Peygamber’in söz ve davranışlarını anlamaya, kavra-
maya çalışan, fakîh sahâbîlerin eğilimleridir: Onlar, Peygamber’in “ne demek 
istediğini”, “neyi amaçladığını” tespit etmeye çalışmışlardır. Rasûlullah’ın söz 
ve davranışlarını değerlendirirken, şu hususlara dikkat etmişlerdir:

Nebevî tasarrufların menşeini, kaynağını gözetmişlerdir.

Peygamber’in ictihâdî bir tasarrufu ise, yeni öneriler getirebilmişlerdir.

Peygamber’in gözettiği illet ve maksatları esas almışlardır.

Nebevî tasarrufların bağlayıcı olup olmadığını gözetmişlerdir.

Sünnet-süreklilik ilişkisine de ayrıca itibar etmişlerdir.

Hadiseleri cereyan ettiği ortam, bağlam ve şartlar içerisinde değerlen-
dirmişlerdir.

Hz. Peygamber’in beşerî, nebevî, idârî ve askerî tasarruflarını dikkate 
almışlardır.

Bu sahâbîler, rivâyetin yanısıra dirayete önem vermiş, fıkhî melekeleri ve 
muhakeme güçleri ile sünnetleri anlamaya ve kavramaya özen göstermişler-
dir. Onlar nebevî tasarrufların menşeini, illet ve maksadını, bağlayıcılık ve de-
vamlılık yönlerini gözeterek takdire şayan tahliller ve tenkidler yapmışlardır.25 
Bunların başında İbn Abbas, Hz. Ömer, İbn Mes’ûd, Hz. Ali gibi ashâbın fakîh-

22. Buhârî,  Libâs, 43.
23. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 167.
24. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 185.
25. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 447.
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leri gelmektedir.26Tâbiûnun büyüklerinden Süleyman b. Yesâr’ın (107/725) 
tespitine göre de İbn Ömer, sorulan sorulara çoğu zaman bilmiyorum, diye 
cevap verirken İbn Abbas hemen hemen hiç kimseyi geri çevirmezdi.27 Bu da 
sahâbede bulunan iki eğilim arasındaki farkı göstermektedir.28

Farklı anlama ve yorumlama konusunda en güzel misâl, Peygamber’in 
hicri 9. yılda29 kurban etlerinin tüketimi ile ilgili talebidir. Hz. Aişe’nin anlattı-
ğına göre o yıl Kurban Bayramına çöllerden pek çok insan gelmiş, bunu gö-
ren Rasûlullah kurban kesenlere, “Kendinize üç günlük et ayırın ve kalanını 
da tasadduk edin!” buyurmuştu.30Rasûlullah’ın bu talebini duyan sahâbî-
lerden her biri, bu emirden çıkardığı hükmü, bazen kendi yorumu doğrul-
tusunda Peygamber’e izâfe ederek aktarmış, bazen de anladığı neticeyi 
haber vermiştir.31Kaynaklardaki rivâyetlere dayanarak, ertesi yıl sahâbenin 
etlerin tüketimi hususunda üç kanaata sahip olduklarını anlamaktayız:

a. Sahabîlerden bazıları bayramda çölden gelenlerin çok sayıda ve sı-
kıntı içinde olmalarına karşın kurbanların az oluşu gibi önceki yıla mahsus 
özel durumu görebilmişler ve bundan dolayı böyle bir hükmün verildiğini 
anlamışlardır. Onlar bu özel durumun ertesi yıl bulunmadığını görünce, ille-
tin zevâli ile yasağın da kalktığına kâil olmuşlar ve bu sebeple kurbanlıkla-
rından üç günden sonra da faydalanma cihetine gitmişlerdir.

Bazı sahabîler ise zikredilen illeti, yaşanan şartları göz önünde bulun-
durmamışlar, yasağın devamlı olduğunu düşünmüşler, hatta birinci grubun 
kurbanlardan faydalandıklarını görünce, gelip onları Hz. Peygamber’e şikâ-
yet etmişlerdir. Hz. Peygamber de onlara “Bunda ne var?” deyince ona, ge-
çen yıl onu yasaklamış olduğunu hatırlatmışlar, bunun üzerine o da “Ben 
sizi geçen yıl gelen yoksullardan dolayı nehyetmiştim, artık yiyin, biriktirin 
ve tasadduk edin” buyurmuştu”.32

26. Muhammed Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, çev. Osman Keskioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yay., Ankara 1962, s.  69.
27. Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî, Tezkiratü’l-huffâz, Darü’l Kütübil İlmiyye,
I-V, Beyrut 1998, I, 38-39.
28. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 104.
29. Bkz.  Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Askalanî İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I-XIII,  Daru’l
Beyan, Kahire 1988, X, 28.
30. Ebu’l-Huseyin b. Haccâc el-Kuşeyrî el- Müslim, Câmi’u’s Sahîh, I-V, M. F. Abdülbâkî,
Beyrut, t.y., Edâhî, 5.
31. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 283.
32. Müslim , Sahîh, Edâhî, 5.
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Diğer bir grup ise, söz konusu emrin ne geçici olduğuna, ne de devamlı ol-
duğuna karar verebilmişler, tereddüt içerisinde gelerek, ”Ey Allah’ın Rasûlû! 
Yine geçen yıl yaptığımız gibi mi yapacağız?” diye sormuşlar, Hz. Peygamber 
de, “Yiyiniz, yediriniz, biriktiriniz. Geçen yıl insanların sıkıntısı vardı, bu yüzden 
ben sizin bu hususta yardımcı olmanızı istemiştim.”33cevabını vermiştir.

Dolayısı ile fıkhî yaklaşıma sahip olan sahabîler maksadı anlamaya ça-
lışmışlardır.

İctihâdî Yaklaşımlar: Bu yaklaşım müctehit sahâbîlerin karşılaştıkları 
problemlere kendi ictihadlarıyla çözüm üretmeleridir. Özellikle sahabî hali-
felerin Peygamber’in yapmadığı bazı yeni uygulamalar yapmaları, onun uy-
gulamasından farklı veya değişik uygulamalara gitmeleridir. Bu tür uygula-
malarında sünnete zahiren muhalefet etmiş gibi görünüyorlarsa da, aslında 
onlar, şartları ve maslahatı esas almışlar, Kur’ân ve sünnetin ruhuna uygun 
gâî yorumlar yaparak aynı amaca hizmet etmişlerdi.

Meymun b. Mihran’ın anlattığına göre, Hz. Ebû Bekir’e herhangi bir dava 
geldiğinde önce Allah’ın Kitabı’na bakar, bu mesele Kur’ân’da bulunmazsa, 
bu konuda Rasûlullah’ın herhangi bir sünnetini biliyorsa onunla hükmeder-
di. Eğer ondan da bulamazsa, çıkar müslümanlara gider ve onlara sorar-
dı. Onların Rasûlullah’tan öğrendikleri hükmü ona arzetmeleri üzerine Hz. 
Ebû Bekir, “Hz. Peygamber’den bunu bize hıfzeden kimseler bulundurduğu 
için Allah’a hamdolsun” derdi. Onlar arasında da Rasûlullah’tan belli bir 
sünnet hatırlayan çıkmazsa, bu defa sahabenin ileri gelenlerini toplar, eğer 
görüş birliğine varırlarsa onunla hükmederdi.34İbn Abbas’ın da bir mesele 
sorulduğunda Kitab ve Sünnet’e başvurduğu, bunlarda bulamadığında Ebû 
Bekir ve Ömer’den gelenlere baktığı, onlarda da bulamazsa reyiyle ictihad 
ettiği nakledilmektedir.35Dolayısıyla re’y, problemlerin çözüme kavuşturul-
masında başvurulan deliller hiyerarşisinde en sonda yer almaktadır.36

Sağlıklı bir zemine ve altyapıya sahip olan her sistem elbette zaman, me-
kan ve şartların tabii sonucu olan gelişmelere paralel olarak kendisini gelişti-
recek ve yenileyecektir. Kaynağını vahyden alan, evrensel ve dinamik olan bir 
dine dayanan böyle bir devlet idaresinin statik olması da elbette düşünüle-

33. Buhârî, Sahîh, Edâhî, 16; Müslim, Sahîh, Edâhî, 5.
34. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 370.
35. İbn Sa’d, Kitâbü-Tabakâti’l-Kebîr, II, 371-372.
36. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 30.
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mez. Dolayısıyla  Kur’ân ve sünnetin ruhuyla hareket edilmiş  ve bunlar hiçbir 
sahâbî  tarafından bid’at ya da sünnete muhalefet olarak algılanmamıştır.37

Sahâbenin, aralarındaki bu anlayış ve yaklaşım farkından dolayı birbir-
lerini tenkid ettikleri olmuştur.38Bu tenkidler, büyük  ölçüde hadisleri an-
lamadaki ihtilaftan neş’et etmekte, bir kısmı nâsih-mensûh rivâyetleri bil-
memekten kaynaklanmaktadır. Diğer bazıları ise hadisin sübûtundan emin 
olmak için ihtiyatlı davranmaya ve doğruluğunu öğreninceye kadar tevakkuf 
etmeye râci olan tenkidlerdir.39

Hicrî birinci asrın sonlarına gelindiğinde gerek hadislerin değerlendirilip tes-
pit edilmesinde, gerekse anlaşılıp yorumlanmasında, tâbiûn neslinin, sahâbe-
de görülen ehl-i rey ve ehl-i hadis yaklaşımlarını takip ettiğini ve bu yaklaşımla-
rın çizgilerinin belirginleşmeye başladığını söylemek mümkündür.40Sahâbeden 
almış oldukları görüşlere kendi görüşlerini de katan kimi tâbiûn âlimlerinin 
en belirgin özellikleri, fıkhın yapısını re’ye dayandırmaları, hükümleri illetlerle 
ilişkilendirmeleri, hukukun gayelerini araştırmaları ve kuralları tespit etmele-
ridir. Sahabe ve tâbiûnun İslam’ı anlama ve yaşamadaki çabaları, daha son-
ra yerini geniş çaplı ve sistemli düşünce ekollerine bırakmıştır. Sonuç olarak 
bu dönemde verilen fetvâ ve içtihatlarda iki yöntem ortaya çıkmıştır: Birisi, 
re’ye ağırlık vermek ki, bu yöntemi benimseyenler re’y ekolü olarak; diğeri de, 
re’ye daha az ağırlık vermek ki, bunu benimseyenler de hadis ekolü olarak 
adlandırılacaklardır.41Bu dönemde ehl-i rey ile ehl-i hadis grupları, bölge ayrı-
mına istinaden Irak ehli ve Hicaz ehli ya da Kûfe ehli ile Medîne ehli şeklinde 
bilinmektedir.42Üstat farkından dolayı ehl-i rey, İbn Mesûd’un uzun süre ika-
met ettiği Kûfe’de yoğunlaşmış, ehl-i hadis de aynı şekilde Ebû Hureyre ve İbn 
Ömer gibi sahâbîlerin yaşadığı Medîne’de odaklaşmıştır.43Bu grupların Hicaz ve 
Irak’ta odaklaşmasında şüphesiz, üstad farkı yanında çevre, kültür ve içtimâî- 
siyasî yapılardaki farklılığın da rolü bulunmaktadır. Medîne Peygamber ve ashâ-
bın yaşadığı, rivâyetlerin daha çok bulunduğu sade bir içtimâî hayatın yaşandığı 

37. Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 391.
38. Mehmet Yaşar, Kandemir,  Mevzû Hadisler Menşe’i Tanıma Yolları Tenkîd, Diyanet
İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1975, s. 96-101.
39. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, s. 108 (Fev-
zi, Tevsîk, s. 31-32).
40. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 110.
41. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 80-81.
42. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s.  110.
43. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 110.
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bir şehirdir. Problemler de büyük ölçüde sahip oldukları nebevî geleneğe göre 
çözüme kavuşturuluyordu.44Medine’de yaşam kozmopolit, hareketli ve değiş-
ken değil, statikdi; karışık ve içinden çıkılmaz bir durumda değildi.45Irak bölgesi 
ve özellikle Kûfe şehri ise Medîne’ye göre daha karmaşık bir sosyal hayata, 
Hind-İran kültür ve medeniyetleriyle Yunan felsefesinin ve Hristiyan grupların 
bir arada bulunduğu bir içtimâî yapıya sahipti. Bunun ötesinde Şîa ve Havâric 
gibi siyasî yapılanmalar, Mu’tezile, Cebriyye, Mürcie gibi birçok itikâdi fırka da 
bu bölgede zuhur ediyordu.46

Netice itibariyle Irak ve özellikle Kûfe’de yoğunlaşan ehl-i rey fakîhleri, böl-
gede çeşitli fırka ve gruplar vasıtasıyla hadis uydurma faaliyetleri başlayınca, 
üstadlarından aldıkları hadis değerlendirme usûllerine dayanarak rivâyetleri 
değerlendirmeye tâbi tuttular, hadisin kabülü için sıkı şartlar ileri sürdüler ve 
hadisleri değerlendirmede hem sened, hem de metin tenkidi usûllerine baş-
vurdular. Hadisleri anlama ve yorumlamada ise reye müracaat ederek sapık 
fırka ve mezhep mensuplarının yanlış tevil ve tefsirlerle nasların mânalarını 
saptırma girişimlerini önlemeye çalıştılar. İnsanları bu fırka ve gruplara karşı 
çeşitli vesilelerle uyardılar.47Zaten Irak ekolüne ehl-i re’y denmesinin bir ne-
deni de, hareket noktalarının re’y olmasından kaynaklanmaktaydı.48

Bu dönemde ehl-i reyin en büyük temsilcisi İbrahim en Nehaî hadisle-
ri anlama ve değerlendirmede üstadları Alkame ve Esved vasıtasıyla İbn 
Mes’ûd, Hz. Ömer gibi sahâbîlerden aldığı usûlleri kullanıyordu.49Netice ola-
rak Nehaî dirâyet ve rivâyeti birleştiren hem hadis, hem de fıkıhta mütehas-
sıs olan rey fakîhlerindendi. Yukarıda geçtiği gibi o, “Rivâyetsiz rey, reysiz de 
rivâyet müstakim olmaz” görüşünü savunuyordu.50Ehl-i hadisin başında bu-

44. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, s. 111(Sü-
leymânî, İctihad, 190-191).
45. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği’nden naklen, s. 
86 (Mahmûd Abdulmecid, el-İtticâhâtu’l-Fıkhiyyeınde Ashâbi’l-Hadis fi’l-Karni’s-Sâlisi’l-
Hicrî, Kahire, 1979, s. 61 .)
46. Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s.  89-90, 112-154.
47. Nehaî’nin uyarıları için bkz. İbn Sa’d, Tabakât, VI, 273-274; Ebû Nuaym el-Isfahânî, 
Hilyetü’l Evliyâ, I-X,  çev. Said Aykut..., Şûle Yayınları 1995, IV, 132-133.
48. Bkz. Talat, Koçyiğit, Hadisçilerle Kelâmcılar Arasındaki Münakaşalar, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara 1984, s. 51.
49. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları ŞeybânîÖrneği’nden naklen, s. 115 (Fev-
zi, Tevsîk, 59-60; Kal’acî, Mevsûa, I, 199-995).
50. Isfahânî, Hilyetü’l Evliyâ, IV, 134.
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lunan Saîd b. el-Müseyyeb’in problemleri daha çok hadisler ve Medîne’deki 
nebevî uygulamalar ile çözüyor, mecbur kalmadıkça reye başvurmuyordu.51 

Medine ile Irak arasındaki fıkıh temelli bir takım ilkeler ve ayrılıklar, hadis 
ve re’y ekollerinin belirmesine imkân vermiştir.52Özellikle bid’at fırkalarının 
zuhur etmesi sonucu uydurma rivâyetler çoğalınca İbn Sîrîn’in belirttiği gibi 
rical tetkikleri başlamış, sika olsa bile zaptında kusur bulunan veya ne naklet-
tiğini bilmeyen ve ehil olmayan râvîlerin rivayetleri kabul edilmemiştir.53 İşte 
re’y ve hadis ekolleri bu tür uğraşılar sonucu ortaya çıkmış ve şekillenmiştir.54

Irak’ın tamamen re’yden, Hicaz’ın da tamamen eserden ibaret birer ekol 
olduğunu söylemek doğru olmaz. Her iki ekole mensup âlimler içinde re’yi 
çokça kullanan ve re’yden sakındıran, hadisi çokça rivâyet eden ve bundan 
sakındıran kimseler de vardır. O halde gerçek ayırım daha derinlerde yer alan 
zihniyet farklılığında yatmaktadır.55Tartışma yapılan asıl nokta, hadis ve sün-
netin dindeki yeri, hadis metinlerinin anlaşılmasında ve değerlendirilmesinde 
rasyonalitenin yerinin ne olduğu/olacağı ve ne derece kullanılacağı ile ilgilidir.56

Yaklaşık olarak hicrî ikinci asrın tamamını kuşatan tebeu tâbiîn döne-
mine gelindiğinde nasları değerlendirme ve anlamada ehl-i rey ve ehl-i 
hadis yaklaşımlarının netleşmeye başladığı görülür.57Hicrî ikinci asrın or-
talarına doğru ise ehl-i reyin Ebû Hanîfe liderliğinde, ehl-i hadisin Mâlik’in 
öncülüğünde gruplaştığı bilinmektedir. Ebû Hanîfe selefleri vasıtasıyla 
ashâbın fakîhlerinden miras aldığı usûlleri geliştirmiş, Mâlik ise hadisle-
ri değerlendirmede Medîne ehlinin ameline büyük önem atfetmiştir. Tüm 
bu anlatılanlardan sonra; ehl-i hadis içerisinde iki eğilimin var olduğunu 
söyleyebiliriz:58Birisi, hiçbir metodik temeli olmayan, sadece haberleri nak-

51. Beyhakî, es- Sunenu’l-Kubrâ, VIII, 168.
52. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği’nden naklen, s.
84(Bk. Abdulkadir, Nazra, s.  210-211 ).
53. Müslim, Mukaddime 5, İstanbul 1977, 38.
54. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği’nden naklen, s.
84(Bk. Abdulkadir, Nazra, s. 210-211 ).
55. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 94.
56. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 114-115.
57. Bkz. Mehmet Esad, Kılıçer,  “Ehl-i Rey”, XLIV, DİA, X, 521-522, İstanbul 1994; Salim,
Öğüt, “Ehl-i Hadis”, DİA, X, 509, İstanbul 1994.
58 Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği’nden naklen s.
265 (Bk. Mehmet Emin Özafşar, “Muhammed Zâhid el-Kevserî: Hadis Yönü”, (Muham-
med Zâhid el-Kevserî: Hayatı- Eserleri-Tesirleri, haz. Necdet Yılmaz, İstanbul, 1996 için-
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letmekle ve bu haberlerin literal anlamlarını dikkate almakla yetinenler ki, 
bunlara zevâmilu’l-esfâr/kitap hamalları ya da haşeviyye adı verilebilir. Di-
ğeri ise, ehl-i re’yde olduğu düzeyde olmasa da, az çok metodik bir temele 
sahip olanlardır. Bu akımın esas sözcülüğünü yapanlar ise, eş-Şâfiî’dir. Re’y 
ve hadis ekolleri arasındaki mücadele de cem’ çabasında bulunması ve bu 
arada nâsıru’l-hadîs/nâsıru’s-sünne ünvanıyla nitelenmiş olması da, eş-Şâ-
fiî’nin bu yönüne işaret etmektedir.59 Ehl-i hadis fukahâsını da rey ve kıyası 
kullanmalarındaki derecelerine göre üçe ayırmak mümkündür. Rey ve kıya-
sa nispeten daha çok yer verenler (Mâlik, Şâfiî gibi). Rey ve kıyasa nispeten 
daha az yer veren ve mecbur kalmadıkça kıyasa başvurmayanlar (Ahmed b. 
Hanbel gibi). Rey ve kıyasa karşı olanlar (Zâhirîler gibi).60

Ehl-i rey de kendi içinde ikiye ayrılabilir: İtikâdî- amelî her konuda sa-
dece rey kullanan ve hadisin delil olma değerini reddedenler. Buna bazı 
Mu’tezile mensupları örnek olarak verilebilir.61 Temel meşguliyetleri fıkıh 
ve rey olmakla birlikte, hadisin hücciyetini reddetmeyen ve tefakkuh ede-
rek hüküm istinbâtıyla meşgul olan fukahâdır. Bunlara örnek olarak Nehaî, 
Hammad b. Ebî Süleyman, EbûHanîfe ve ashâbı verilebilir. Bu gruba da ehl-i 
rey fukahâsı adını vermek mümkündür.62

Hanefîlerin ehl-i rey olarak anılmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Her 
şeyden önce Ebû Hanîfe bu dönemde nasları anlama ve değerlendirmede 
hocası Hammad vasıtasıyla Nehaî’den mîras aldığı ehl-i rey anlayış ve usûl-

de,) s. 87-88 ).
59. Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 265.
60. Bkz. Öğüt, “Ehl-i Hadis”, DİA, X, 511.
61.Mu’tezile’nin sünnetle ilgili görüşleri hakkında bir değerlendirme için bkz. Ayhan, Te-
kineş, “İlk İslâm Rasyonalistleri Mu’tezile ve Sünnet”, İlam Araştırma Dergisi, 1998, S. 
1, s. 84-100.
62. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, s. 132 (Ni-
tekim İbn Kuteybe Tevil’inde hadislere itiraz edenleri iki açıdan ele almaktadır. Genelde 
itikadi konularda itiraz edenleri ashâb-ı kelâm olarak nitelemekte ve Mu’tezile’yi kas-
detmekte; fer’î konularda itiraz edenleri de ashâb-ı rey şeklinde isimlendirip, bununla 
da Hanefî fakîhlerini kasdettiği anlaşılmaktadır. İbn Kuteybe bunların karşısına da hem 
itikadi, hem de amelî anlamda ehl-i hadis ulemâsını koymaktadır (bk.Te’vîl, s. 20, 22, 51, 
71). Ehl-i hadis ve ehl-i rey hakkında bazı tespit ve değerlendirmeler için bk. Goldziher, 
Zâhirîler, s. 3-5; Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, II, 151 vd.;Abdülmecîd, İtticâhât, s. 83 vd.; 
Hasan, İslâm Hukuk Bilimi, s. 151 vd.; Ünal, Hadis Anlayışı, s. 37-39;krş. Osmânî, Ders-i 
Tirmizî, I, 86-88; Mahmud, Âsâr, II, 280, 353 vd.; Özen, Aklîleşme Süreci,  s. 214-233).
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lerini devam ettirmiştir.63O da büyük üstadı Nehaî gibi rivâyetler arasında seç-
me yapmış, arz usûlünü kullanarak bazı rivâyetleri terk etmiştir. Ayrıca Irak 
bölgesinde uydurma hadislerin çokluğu sebebiyle hadis kabul şartlarında sıkı 
davranmıştır.64Hadisleri anlama ve yorumlamada, onlardan hüküm çıkarmada 
sık sık rey ve kıyasa başvurmaları, farazî fıkıhla ilgilenmeleri,65bazen de kıyas-ı 
celîyi haber-i vâhide takdim etmeleri,66mihne olayından sonra bazı câhil nakilci-
ler tarafından Hanefîleri karalamak maksadıyla yapılan söylemler,67Mürciîlikle 
itham edilmeleri, muâsırlar arasındaki çekişme ve çekememezlik,68Arap olma-
yan ulemânın durumu,69haber-i vahidleri Kur’an’ın mânalarına ve hadislerin 
üzerinde ittifak ettiği hususlara arz ederek reddetmesi ve ameli imandan bir 
cüz saymamalarından70dolayı bu ve benzeri hususlar kendi devrinde ve sonra-
ki dönemlerde ehl-i hadis ulemâsının tepkisini çekmiş, onun ve ashâbının ehl-i 
rey olarak itham edilmesine yol açmıştır.71 Ebû Hanîfe tenkid sadedinde vuku 
bulmamış (farazî) konularda en bilgili kimse olarak da nitelenmiştir.72Esasen 
fıkıh ve istinbât mânasında reyi kullanmada onların diğer fukahâdan bir farkla-
rının bulunmadığı belirtilmektedir.73 

Ehl-i rey de muhalifleri olan ehl-i hadis mensuplarını garip ve zayıf hadisle-
rin peşine düşmek, hadisin tarîkleriyle uğraşıp, mânaları üzerinde düşünme-
mek, taşıdıkları ilmin muhtevasından habersiz olmak, çok “tashif ve lahinde 
bulunmak” gibi iddialarla itham etmişler ve nihayet şekilcilik anlamında onla-

63. Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, s. 26-27.
64. İsmail Hakkı, Ünal, İmam Ebu Hanife’nin Hadis anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis 
Metodu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 2012, s. 93-141. 
65.  Kılıçer, “Ehl-i Re’y”, DİA, X, 521-523.
66. Ebu’l Feth Muhammed b. Abdilkerim eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, tsh. Ahmed 
Fehmi Muhammed, Darü’l Kütübü’l İlmiyye, I- III, Beyrut 1992, 221.
67. Kılıçer, “Ehl-i Re’y”, DİA, İstanbul 1994, X, 523. 
68. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, s. 135 
(Muâsırların birbirleri aleyhindeki itham ve tenkidlerinin çarpıcı örnekleri için bk. İbnAb-
dilber, Câmi, II, 150- 163; Leknevî, Raf, 421 vd. )
69. Bkz. Ünal, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Metodu, s. 44.
70. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, s. 135 (Bk. 
İbnAbdilber, İntikâ, s. 276-277. Ebû Hanîfe ve ehl-i rey etrâfında oluşan bu tartışmalar ve 
sonuçları hakkında geniş bir değerlendirme için bk. Sibâî, Sünne, s. 402 vd. ).
71. Kılıçer, “Ehl-i Re’y”, DİA, X, 521-523.
72. Bkz. Ignaz, Goldziher,  Zâhirîler Sistem ve Tarihleri, trc. Cihad Tunç, Ankara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara 1982, s. 15.
73. Kılıçer, “Ehl-i Re’y”, DİA, İstanbul 1994, X, 523.
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rı Haşviyye diye isimlendirmişlerdir.74Bu sıfatlarla itham edilince ehl-i hadisin, 
ehl-i reye bir tepki olarak tashif, muhtelifu’l- hadis, müşkilü’l hadis, nâsih-
mensûh gibi konularda eser telifine başladıkları ve üçüncü asırda ulûmu’l- 
hadise dair eserlerin de, ehl-i rey- ehl-i hadis ihtilafının sonuçlarından biri 
olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir.75Ehl-i hadisin daha çok malzeme topla-
dığı, re’y ehlinin de toplanmış olan bu malzemeyi işlemesi, kullanması ve yerli 
yerine koyması anlamına geldiğini ifade eden “biz eczacıyız siz doktor”76sözü 
de, hadis ekolünün nakilcilik anlayışını açık bir biçimde yansıtmaktadır.

İkinci asrın ortalarından itibaren karşılıklı ilmî ziyaretlerin artması, her 
iki gruptan âlimlerin birbirleriyle görüşmeleri ile belli bir yakınlaşma sonu-
cunda her iki grup da birbirlerinden istifade etmişlerdir. 

Hicrî üçüncü asıra gelindiğinde eş-Şâfî elde ettiği her iki ilmî geleneği de 
değerlendirerek ikisinin arasını bulmaya çalışmış, hadiste öne sürülen bazı 
şartları (umûm-i belvâ), amel-i ehl-i Medîne gibi) kaldırırken,77haber-i vahidle-
ri amelin destekleme şartına bakmaksızın kabul etmiş;78mürsel hadisleri bel-
li kayıtlar altında kabul ederek sened tetkikine daha fazla önem vermiş;79 di-
ğer taraftan reyin kullanımını da daha ziyade kıyasla sınırlandırmıştır.80Ondan 
sonraki dönemde hadis ve sünnet eş anlamlı bir duruma gelmiştir.81

74. Metin, Yurdagür, “Haşviyye”, DİA, XVI, 426-427; Mehmet Emin, Özafşar,  İdeolojik 
Hadisçiliğin Târihî Arka Planı, Ankara Okulu Yay., Ankara 1999,  s. 23-29, 78 vd. 
75. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, 145(Ab-
dülmecîd, İtticâhât, s. 119. Nitekim günümüze ulaşan en eski usûl kitaplarından olan 
el-Muhaddiu’l-fâsıl’da rivâyet ve dirâyeti cem etmenin önemini vurgulayan uzun bir bölü-
mün yer alması (bk. s. 238 vd.) yine Hâkim’in Ma’rife’sinde fıkhu’l-hadise dair müstakil 
bab açması (s.63 vd.) Hatîb’in, eserlerinde fıkıh ve dirâyetin önemine vurgu yapması da 
bu hususu teyid etmektedir.)
76. Bkz. Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, Muhtasaru Târihi Dımaşkli İbni Asâkir, 
tahk. Sekinetu’ş-Şihâbî, I-XXIX, Darül Fikir Dımaşk 1984, XXI, 380; Zehebî,  Siyeru A’lâ-
mi’n-Nubelâ, I- XXV, tahk. Şuayb el-Arnavût, Beyrut 1993, X, 23.
77. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, s. 158 
(Biltâcî, Menâhic, II, 815)
78. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, s. 158, (Râ-
mehürmüzî, Muhaddis,  405)
79. Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği’nden naklen, s.158(Fevzî, Tev-
sîk, s. 136. Şâfiî’nin bu görüşlerinden döndüğü iddiası için bk. Mahmud, Âsâr, II, 289-290).
80. Mehmet Esad, Kılıçer, İslâm Fıkhında Re’y Taraftarları, Selçuk Kitabevi Yay.,Ankara 
1961, s. 96.
81. Ahmet Hasan, İlk Dönem İslâm Hukuk Biliminin Gelişimi, trc. Haluk Songur, Rağbet 
Yay., İstanbul 1999, s. 113.
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Günümüzde de Peygamber’in mesajını anlama konusunda birçok kitap, 
makale ve sempozyum vs. ilmî çalışmalar82yapılmaktadır. Bakıldığında Hz. 
Peygamber’in “evrensel mesajını okuma ya da asrın idrakine sunma” mese-
lesi, İslam’ın ilk günlerinden beri zihinleri hep meşgul etmiş, bugün de etmek-
te ve yarın da edecektir. Zira farklı bilinç düzeylerine sahip zihinler olduğu 
sürece bu gerçek kaçınılmaz olucaktır.83Örneğin, dış görünüş olarak bakıldı-
ğında Ebû Cehil Peygamber ile aynı görünüşteydi, fark ise sîretinde yani hâl 
ve gidişâtındadır.84Âyetlerde85 de onun sûretinden değil ahlakî özelliklerinden 
bahsedilmiştir. Ancak bugün Peygamber’in insan olmasına, yaşadığı çevre-
ye ve kültüre has durumlar bazı kişilerce bağlayıcı kabul edilmektedir. Oysa 
Peygamberimiz Grönland da bulunsaydı oradaki hava şartları ve göreneklere 
göre hareket edicekti. Burada taklitten ziyade Peygamberi örnek almak gere-
kir. Ancak sünnetin bugün de şeklen devam etmesinin gerekli olduğu durum-
lar vardır. Özellikle ezan, namaz vakitleri, namazın kılınış şekli, haccın yapılışı 
ve bayram namazları gibi ibadetler alanı ve ahlâkî değerler bu konulara örnek 
olarak verilebilir.86 Konunun mahiyetini özetlemek amacıyla taklitten ziyade 
örnek almakla ilgili bir örnek vermek mümkündür. Hz. Peygamber’in zekatın 
sadece buğday, arpa, hurma ve kuru üzümden alınmasını emrettiğine dair bir 
rivâyete bakarak hadisin makasından ziyade zâhirine bakan bazı kişiler tarım 
ürünlerinde zekatın sadece dört sınıftan alınacağı görüşünü benimsemiştir. 
Aslında zekattan maksat, üreticilerin elde ettikleri ürünlerin bir kısmını fakir-
lere dağıtmalarıdır. Yani sünnet, hadislerin lafızlarının altında yatan hikmet ve 
mânâyı, ilke veya prensibi bulup çıkarmakla ortaya konulacaktır.87

Son dönem Osmanlı aydınlarından Mehmed Ârif Bey’in (1845-1897) 
sarfettiği şu cümleler konunun mahiyeti için elzemdir. “Bizim sünneti ko-
ruyan zevât-i kirâmımızın ekserîsi, çeşitli tembellik ve fütûr ile kılınan öğle 
namazının dört rek’at sünnetini, acele bir işi sebebiyle terk eden bir adamı, 
sünneti terk ettin diye uyarmak sureti ile başına kıyâmeti koparırlar. Cânım 

82. Bkz, Yusuf, Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem Sünnetin Teşrî Değeri, çev. Bünya-
min Erul, Nida Yay., İstanbul 2015; Kadir, Gürler “Hz. Peygamber’in Mesajını Güncelleş-
tirememe Sorunu”, Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Uluslararası
Sempozyum, 10-12 Ekim 2016.
83. Gürler,  “Hz. Peygamber’in Mesajını Güncelleştirememe Sorunu”, s.  141.
84. Gürler, “Hz. Peygamber’in Mesajını Güncelleştirememe Sorunu”, s. 148.
85. Âl-i İmrân, 3/ 159; Tevbe, 9/ 128; Kalem, 68/ 4.
86. Gürler , “Hz. Peygamber’in Mesajını Güncelleştirememe Sorunu”, s. 148.
87. Hayri, Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002, s. 97-98.
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efendim, arz edilen şekillerdeki gibi kılınan dört rek’at namaz mıdır sün-
net, yâhut belinde, ya cebinde veya elbisesinin cebindeki misvâkiyle takvâ 
fürûşluk yapmak mıdır sünnet?! Âh sünnet!Âh sünnet! Lütfedilsin, kütüb-i 
sünen ve ehâdîs karıştırıldığında sünen-i seniyyenin haddi hesabı yok oldu-
ğu görülür. Acaba bunlar niçin cidden iltizâm olunmuyor ve o kadar sünneti 
ve belki farzları terk eden ne sebeble uyarılmıyor. Meselâ halka kerem ve 
rahm göstermek, kelâm-ı hakkı her yerde söylemek sünnet, yağcılık yap-
mamak sünnet, müslümanları birbirine sevdirip bir din kardeşliğinin fi’ilen 
gerçekleşmesine çalışmak sünnet, hatır, gönül kırmamak sünnet, yetim ve 
muhtaçların kırılmış gönüllerini almak sünnet, mütebessim, tatlı dilli olmak 
sünnet, her şeyi iyi yapmak  sünnet, sünnet, sünnet!!” 88

Sonuç olarak, hiç kuşkusuz hukukun iki temel kaynağı olma özelliğini 
sürekli olarak korumuş ve koruyacak olan Kur’an-sünnet, müslümanların 
kişisel ve toplumsal yaşantılarına yönelik bir takım kurallar içermektedir. 
Ancak insanların yaşamları dinamik olduğundan, sözkonusu kurallar deği-
şen şartlara göre şekil almak zorunda kalmaktadır. İşte sözünü ettiğimiz, 
aklî usullere başvurmanın genel bir adı olan re’y de, değişen ortam ve şart-
lar içinde müslümanlara ihtiyaçlarına göre yeni bir takım kurallar/kanunlar 
yapma olanağı sağlayan bir mekanizmadır, zorunlu bir aktivitedir. Dolayısıy-
la re’y, şemsiye bir kavramdır.89Aslolan her iki yaklaşımı da kendi devirleri 
ve usûlleri çerçevesinde değerlendirmek ve bunları, birbirlerini nakz edici 
değil, tamamlayıcı unsurlar olarak görmektir. Çünkü her iki yaklaşımın da 
birbirinden istifade edeceği hususlar bulunduğu şüphesizdir. Zira “Hadissiz 
rey, reysiz de hadis müstakim olmaz”.90Şairin de dediği gibi:

Zifiri karanlık şüpheler içerisinde şeriat en büyük Mürşidimizdir bizim.

Akıl(ikincidir) onu izlemede, o da olmasa, hayvanla kalmazdı farkımız bizim.

Hem şeriata hem akla uyun. Sizi kınayanlara “sus ey güzel” deyin.91

Netice itibariyle insan, fıtraten sahip olduğu aklını faal şekilde kullanmalı 
ve ona göre hareket etmelidir. Güncelleştirememe sorunu karşısında her bir 

88 Mehmed Ârif Bey, Hadisleri Anlamada Toplumsal Boyut: Son Dönem Osmanlı Toplu-
mu ve İlmiye Sınıfına Yönelik Eleştiriler, Dârul hadis, İstanbul 2000, s. 51.
89 Gürler, Ehl-i Hadis’in Düşünce Yapısı-İlk Dönem Ehl-i Hadis Örneği-, s. 296-297.
90 Özşenel, İlk Dönem Hadis-Rey Tartışmaları Şeybânî Örneği, s. 167.
91. Mehmet, Görmez, “Abdulfettah Ebu Gudde ile Sünnet ve Hadis Üzerine Bir Söyleşi”, 
İslâmî Araştırmalar Dergisi, 2002, 1-2, s. 144.
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yeni durum, Kur’an ve sünnet temelinde; zaman, zemin, bağlam ve şartlar 
muvacehesinde ele alınmalı, illeti bulunarak tahlil ve tenkid ile sebebi vüru-
dundan hareketle makasıdını doğru anlayarak yeni öneriler sunmalıdır. Hasılı 
vesailden ziyade makasıdı anlamaktır. Zira, kolaylığın söz konusu olduğu bu 
dinde amaç, Hz. Peygamber’in kendi tarihselliğinde ifade ettiği güncelliğini 
koruyan evrensel mesajı anlamak92 ve O’nu taklitten ziyâde örnek almaktır.
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Okan UZUNÖZ: 

Sayın Kahveci’ye bu güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi 
ikinci tebliğcimiz İlhan AKTEPE kendisi Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesinde 2. sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve Sa-
natları grubu öğrencisidir. Konusu Mehdi ve Mesih İnancı ve Yol Açtığı Dini 
Problemlerdir. Sözü kendisine bırakıyorum.



“MEHDİ MESİH İNANCI VE YOL AÇTIĞI DİNİ PROBLEMLER”

İLHAN AKTEPE

(Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. sınıf, İLAMER İslam Tarihi 
ve Sanatları Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet

Bu makalemizde din anlayışına etkisi bakımından mehdi ve mesih kav-
ramlarını inceledik. Bu incelememizde mehdi ve mesihin tanımlarını, günü-
müzde hangi anlamlarda kullanıldıklarını, diğer inanışlarda ve toplumlar-
da hangi anlamları ifade ettiklerinden bahsettik. Buraya kadar yaptığımız 
açıklamalardan sonra, geçmiş dönemlerde mehdi kelimesinin kimler için 
kullanıldığı konusuna değindik. Daha sonra mehdi ve mesih kavramları-
nı kur’an-ı kerimden deliller öne sürerek ortaya atanların  konuyla alakalı 
belirttikleri ayetlerin ihtiva ettiği asıl anlamları açıklamaya çalıştık ve İslam 
dininin bir diğer kaynağı olan hadislerden de kendilerine referans olarak 
gördükleri bazı rivayetleri Hz. Peygamberin sünneti ve akıl, mantık ilkeleri 
bağlamında değerlendirmeye çalıştık. Bütün bu yaptığımız çalışmanın ar-
dından konumuzu yazmış olduğumuz ve bir değerlendirme mahiyetinde 
olan sonuç kısmı ile tamamladık. 
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Anahtar Kelimeler: Mehdi, Mesih, İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik.

Giriş

Sözlükte doğru yolu bulmak, yol göstermek, rehberlik etmek manalarına 
gelen ıstılahi bağlamda ise ahir zamanda ortaya çıkacak ilahi bir vazifeyle 
toplumdaki kaosa son verecek ve yeryüzüne hakim olacak lider olarak tanım-
lanan Mehdi ve güzel yüzlü, sadık, dürüst anlamlarına gelen Mesih kavramla-
rı insanlık tarihi boyunca geleceğine inanılan bir kurtarıcı olarak görülmüştür. 
Bu şekilde ki inanışlar insanlık için bir nevi umut, karşılaşılan problemlere 
karşı onları güçsüz duruma düşmekten kurtaran manevi bir kavram olarak 
kabul görmüştür. Ancak bu durum dinin istismar edilmesinde ve belli başlı 
otoritelerle insanların inanç sistemine etki etme amacıyla kullanılmıştır. Bu 
inanç geçmişte ve yakın tarihimizde büyük problemlerin oluşmasına zemin 
hazırlamıştır. Mehdi/Mesih inancı İslam dininin özüne aykırı olduğu bariz bir 
şekilde ortadadır. Bu bağlamda bu inanışın yol açtığı yanlış din anlayışı ve bu-
nun sonucunda ortaya çıkan dini problemleri ve bu problemlerin oluşmasının 
sebeplerini, sonuçlarını ayrıca da Mehdilik inancının var olduğunu savunan-
ların kaynak olarak gösterdikleri Kur’ an ayetlerini ve hadisi şerifleri örnekler 
ile açıklayıp konu hakkında bilgilendirme   yapılacaktır.  

MEHDİNİN VE MESİHİN TANIMLARI 

Mehdi sözlükte “doğru yolu bulmak; yol göstermek, rehberlik etmek” an-
lamındaki “Hüda” (hedy, hidayet) kökünden türemiş bir sıfat olup “hidayete 
erdirilmiş, kendisine doğru yol gösterilmiş kişi” demektir.1 el-Mehdi kelimesi 
“kendisine rehberlik edilen” demek olup Allahın doğru yola ilettiği kişi anla-
mına gelmektedir. Hüda ise doğru yolu bilmek, doğru yol anlamlarına gelir.2

Mesih kelimesi, Arapça lügatine Aramca Meşiha veya İbranice Ha-Me-
şiha’dan geçmiştir. Arapçada “ölçmek, mesh etmek, günahlardan temiz-
lenmiş, sıddık, güzel yüzlü, dürüst”3 anlamlarına gelir. “Peygamber İsa b. 
Meryem’in sıfatı olarak kullanılır.  Kelime anlamı itibariyle de beklenen, dö-
neceğine inanılan kurtarıcı olan Mesih’e verilen sıfattır özellikle Yahudilik 
ve Hıristiyanlığın vazgeçilmez inanışlarından birisidir.”4

1. Macdonald, “Mehdi”, İA, c. VII, s. 474
2. İbn Manzur, “ Lisânu’l-Arab”; Darü’l Kütübi’l-İlmiyye; C. XV, s. 354
3. El-Müncid fi’l- Lügati ve’l A’lam; Darü’l Meşrik, s.1339.
4. Ethem Ruhi Fığlalı ‘’Mesih ve Mehdi İnancı ‘’ A.Ü.İ.F, Ankara, s.180.
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Mesih inancının yol açtığı problemler mehdi inancında olduğu gibi insanları 
tembelliğe alıştırmak ve üretici olmaktan ziyade sürekli bir bekleyiş içinde olma-
ya sevk etmiştir ve insanlarda bu tarz bir inanış olduğunu görenler din üzerinden 
kendi emellerine ulaşmak için mehdilik/mesihlik inancını kullanmışlardır.

Diğer İnanışlarda ve Toplumlarda Mehdi Anlayışı

İleride gelecek bir kurtarıcı (Mesih, mehdi) inancı büyük dinlerde olduğu 
gibi ilkel dinlerde de görülmektedir. Mehdi, farklı kültür ve dinlere göre dün-
ya tarihinin sonunda (ahir zaman) Tanrı tarafından yeryüzüne gönderilecek 
ve yeryüzünü hakimiyetine alacak bir hükümdar, insanlara doğru yolu gös-
terecek kişidir. Avrupalı araştırmacıların yaptıkları çalışmalarda Yeni Gine 
çevresinde görülen mehdilik inancı için kargo kültürü, Kuzey Amerika yerlile-
ri için ghost-danc ifadesini kullanmışlardır. Eski Mısırlılar ameni, Budizm’de 
maytreya (maitreya, mettaya) Yahudi ve Hıristiyanlar da ise mesih şeklinde 
kullanımlar görülmektedir. “Bazı istisnalar dışında mehdi inancının bütün 
dinlerde bulunuşu, bu tasavvurun Tanrı inancı gibi, dinlerin müşterek obje-
si, müşterek fenomeni olduğunu göstermektedir. Bu müşterek fenomenin 
yapısı ve elementleri ana hatları ile bütün dinlerde birbirine benzemekle 
beraber teferruat ve ölçülerde her dinin kendi özelliğini taşımaktadır.”5 
Mehdilik inancı, zulme uğrayan mazlum durumdaki kişilerin ve toplumların 
benimsedikleri görüştür. “Sülale olarak hemen hepsinin kılıçtan geçirildiği 
zamanlarda Emeviler tarafından da kabül edilmiş, yalnız onlar bu kurtarıcı-
ya Mehdi ismi yerine Süfyani demişlerdir.”’6

Bir inanışa göre ise Mehdi ahir zamanda ehl-i beyt’ten çıkacak iyiliği ada-
leti, refahı sağlayacağına inanılan kurtarıcı kişiye denir. Toplumların, insan-
ların bir kurtarıcıya (mehdiye) ihtiyaç duymalarının iki temel sebebi vardır. 
Biri; yaşanılan dönemlerdeki siyasi sıkıntılar sebebiyle diğeri ise halkın içeri-
sinde bulunduğu zorluk, sıkıntı, refah seviyesinin düşüklüğü sebebiyledir. Bu 
ve benzeri sıkıntılar bulunmasından veya toplumlarda oluşan siyasi, sosyal 
sebeplerden dolayı kendilerini bir kurtarıcı olarak lanse edenler geçmiş dö-
nemlerde görüldüğü gibi günümüzde de örneklerine rastlanmaktadır.

5.  Ekrem Sarıkçıoğlu, Mehdi Gelecek Mi? Dinlerde Mehdi Tasavvurları, Fakülte Kitabevi,
İstanbul 2010, s. 111.
6. Avni İlhan, Mehdilik, İstanbul: Beyan Yayınları, 1993, s. 13.
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GEÇMİŞ DÖNEMLERDE MEHDİ KELİMESİNİN KİMLER İÇİN KULLANIL-
DIĞI MESELESİ

Mehdi kelimesi ilk dönemlerde bir kurtarıcı anlamında değil de “şeref” 
unvanı olarak çeşitli kişiler için kullanılmıştır. Müşriklere doğru yolu gös-
terdiği ve onları Allah’a kulluk etmeye yönelttiği için Hz. Muhammed’e de 
Mehdi denilmiştir yine Cerir Hz. İbrahim’i mehdi olarak anarken Süleyman 
b Surad, Kerbela olayından sonra Hüseyin b. Ali’yi Mehdi oğlu mehdi şeklin-
de zikretmiştir. Hz. Peygamberden sonraki dönemde dört halife için “Raşid 
ve Mehdi” halifeler ifadesi kullanılmıştır.7 Yine Mehdi kelimesini Ebu Bekir, 
Ömer, Osman ve Ali’ye hidayete erdikleri için kullanılmıştır. Hz. Ali’yi diğer 
üç halifeden ayırmak için ona “hadiyen mehdiyyen” (doğru yola götüren ve 
kendisine rehberlik edilen) sıfatı verilmiştir ve yine bu kelime Hz. Hüseyin 
Kerbela’da şehit edilmesinden sonra “el mehdi ibnu’l mehdi” (Mehdi oğlu 
Mehdi) şeklinde ve Emevi halifelerinden Ömer İbn Abdülaziz hakkında “mü-
ceddidliği” için kullanıldığı bilinmektedir.8

Yukarıda bahsedilen kullanımlardan da anlaşıldığına göre mehdi keli-
mesi geçmişte önemli işler yapmış toplumda önder olarak bulunan kişiler 
için kullanılmıştır. Burada kullanılan mehdi isimlendirilmesi gelecekte or-
taya çıkıp insanlığı kurtaracağına inanılan bir görüş değildir burada kaste-
dilen yaşadığı dönem içerisinde ki durumu dolayısıyla doğru yola hidayete 
ermiş veya önemli işler yapmış insanların doğru yola ulaşmaları için çaba 
gösteren kişiler için kullanılmıştır. Aslına baktığımızda burada insanları, 
Müslümanları tembelliğe itecek bir anlayış yahut ölen bir kişinin dünyaya 
tekrar dönüşü demek olan ric’at inancı gibi bir inanış değil yalnızca bir isim-
lendirme olabilir.

KURANI KERİMDE MEHDİLİK

Kur’an-ı Kerim’de “muhtedi”, “mühtedin”, “muhted”, “hüda” gibi keli-
meler geçmesine rağmen Mehdi kelimesi bulunmamaktadır. 

Kur’an-ı kerimde “hidayete erdirici” anlamında “el- hadi”,

7 Mustafa Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, Ensar Neşriyat, İstanbul 
2014, s. 803 - 804.
8. İbn Manzur 15/354 Macdonald, ‘’Mehdi’’ İslam Ansiklopedisi 7/474; Ethem Ruhi Fığ-
lalı ‹›Mesih ve Mehdi İnancı ‹› AÜİFD Dergisi , Ankara,  XXV  s. 197-198.
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آمنوا اإىل رصاط م�ستقمي  اإن هللا لهاد اذلين �

“Allah iman edenleri doğru yola iletir.”9

Yine “hidayete ermiş” anlamında “mühtedi” kelimesi ise;

ومن يهد الله فهو املهتد

“Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur.”10         

من يهد الله فهو املهتد

“Allah kime Hidayet işte o doğru yolu bulandır”11 Kur’an-ı kerimde bu-
lunan bir başka kelime olan “doğru yol” anlamına gelen hüda ise Kur’an-ı 
Kerimde birçok kez kullanılmıştır.

اوالئك  الَّذين اشرتوا الضاللة  بالهدى فام ربحت  تجارتهم  وما كانوا  مهتدين

“İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden 
alışverişleri onlara kar getirmemiş ve doğru yolu bulamamışlardır.”12

ذلك الكتاب الريب فيه  هدًى  للمتقني

“Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah›a karşı gelmekten sakı-
nanlar için yol göstericidir.”13

نّزل عليك  الكتاب   بالحق  مصدقا  ملا  بني  يديه  وانزل  التوراة  واالنجيل  من  قبل هدًى  للناس  وانزل الفرقان ان 

الّذين كفروا بايات الله لهم عذا ب شديد  وا الله عزيز ذو انتقام  

“O, sana Kitab›ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. 
O, daha önce Tevrat›ı ve İncil›i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. 
Furkan›ı da indirdi. Şüphesiz, Allah›ın ayetlerini inkâr edenler için şiddetli 
bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir”14

هذا بياٌن لناس وهًدى وموعظة للمتقني

“Bu (Kur›an), insanlar için bir açıklama, Allah›a karşı gelmekten sakı-
nanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.”15

9. Hac,22/54.
10. İsra,17/97.
11. Kehf,18/17.
12. Bakara,2/16.
13. Bakara,2/2.
14. Al-i İmran,3/ 4.
15. Al-i İmran,3/138.
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Yukarıda verilen örneklerdeki ayetlere baktığımızda insanları tembelliğe 
alıştıracak mitolojik mehdi inancına teşvik edecek şekilde bir anlam çık-
madığı görülmektedir. Zaten mehdilik inancı İslamiyet dininin esaslarıyla 
bağdaşmamaktadır. Allah Kur’an-ı Kerimde bir kurtarıcı beklemeyi değil bi-
lakis insanları çalışmaya, okumaya, üretmeye yönlendirmektedir. Ayetlerde 
açıklandığı gibi bizler için tek yol gösterici unsur Kur’an-ı Kerimdir. 

KURANI KERİMDE MESİH

Kur’an-ı Kerimde Hz. İsa için iki yerde “Mesih” olarak16 üç yerde de “Mer-
yem oğlu İsa Mesih”17 dört yerde de “Meryem oğlu Mesih” 18 şeklinde görül-
mektedir. Ancak bu ayetlerdeki kullanımlardan hiçbirinde Yahudilerin intizar 
ettikleri (bekledikleri) “Mesih” ya da Hıristiyanların ric’atına (döneceğine) 
inandıkları bir mesih ile ilgili bir anlam ve va’d bulunmamaktadır.19

Tıpkı, mehdilik inancının var olduğuna inanan insanların, toplumların 
Kur’an-ı Kerimde bulunan muhted, hüda, mühtedin vb. kelimeleri Kur’an-ı 
Kerim’de mehdilik inancı bulunuyor şeklinde tevil ettikleri gibi Mesih inan-
cını savunanlar da Kur’an-ı Kerimde bulunan Hz. İsa ile ilgili ayetleri Kur’an-
ı Kerimde bir kurtarıcıdan bahsedildiği şeklinde tevil etmişlerdir. Böyle 
bir inanıştan, kurtarıcıdan ziyade insanların tek yol göstericisi, kurtarıcısı 
Kur’an ve akıldır diyebiliriz. Neticede bu inanış temelleri itibariyle her ne 
kadar Kur’an-ı delil göstermeye çalışmış ise de bu yorumlar fantastik ve 
zorlama yorumlardır. Sonuçta Hz. Peygamber hayatı boyunca İslam dinini 
tüm çabasıyla yaymaya ve insanları doğru yola iletmeye çalışmıştır. Eğer bir 
mehdi ve mesih olacak olsaydı Hz. Peygamber neden bu çabayı tek başına 
yürüttü? Neticede mehdi gelecek ve insanlığı içinde bulunduğu zor durum-
dan kurtaracak değil miydi? İşte tüm bu soruların cevabı Hz. Peygamberin 
hayatında ve Kur’an-ı Kerimde açıkça belirtilmiştir. Bunun haricinde yapılan 
sanılar ve umutlar birer tembellik nişanesi olarak ilim dünyamıza sonucu 
hayal kırıklığından ve ihtimal dahilinde bile olmayan hayal ürünü yansıma-
lar olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi Hz. İsa ile ilgili ayetleri inceleyeceğiz.

“Ey kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı 
söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e 

16. Nisa,4/172; Tevbe, 9/30.
17. Al-i İmran,3/45; Nisa,4/157/171.
18. Maide,5/17/72/75; Tevbe,9/31.
19. Mehmet Ali Durmuş, Mitolojik Kurtarıcı Mehdi, İşaret Yayınları, Ankara 2015, s. 118.
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ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygam-
bere iman edin, (Allah) üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. 
Allah, ancak tek bir ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her 
şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter de.”20

Yine Al-i İmran suresinde “Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir 
kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada’da, ahiret-
te de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardır.”21

Yukarıdaki ayetlerde geçen “Meryem oğlu Mesih İsa” Mesih; lakap ve 
İbn Meryem “Meryem Oğlu” da bir sıfattır. İsa bir çocuktur annesi ancak 
Meryem’dir.22 Nisa suresinde de geçtiği gibi “Onun durumu da diğer pey-
gamberlerin durumu gibidir. Nuh, İbrahim, Musa ve Muhammed gibi zaman 
boyunca gelen şerefli kafilenin durumu gibidir.”23 Nisa suresinin 171. aye-
tinde “Ey Hıristiyanlardan olan ehl-i kitap ! Dininizde haddi aşmayın; yani, 
Mesih’e tazimde ileri gitmeyin!” Bu böyledir, çünkü cenab-ı Allah Yahudile-
rin, Mesih’i tan etme hususunda ileri gittikleri ve Hıristiyanlarında Mesih’e 
tazim ve saygı hususunda ileri gidiyorlardı. İşte bu yüzden Allah Hıristiyanla-
ra “dininiz hususunda haddi aşmayın” demiştir.24

HADİSLERDE MEHDİLİK 

Mehdilik inancını savunan, benimseyen kişilerin Kur’an-ı Kerimde meh-
dilik inancını ile ilişkili olmaksızın muhtedi, hüda, gibi kelimelerin geçtikleri 
ayetleri kullanarak mehdilik inancını savunmaya çalışmışlar ancak belirtilen 
ayetlerde mehdilik inancı ile bağlantısı olmadığı ortaya çıktığında mehdi/me-
sih inancıyla ilgili hadisler bulunuyor şeklinde bir savunma mekanizmasına 
geçmekteler. Ancak burada önemli olan konu günümüze kadar bozulmamış 
bir şekilde gelmiş olan kutsal kitabımız Kur’ an-ı Kerimde mehdilik inancını 
öngören ufacık bir ifade bulunmazken sıhhat derecesi belli olmayan, adalet 
ve zabt yönünden eksiklik bulunan hadislerden yola çıkarak mehdilik inancı-
nı doğrulamaya çalışmak ne kadar doğrudur?  Zaten hadisin tanımını yapar-

20. Nisa,4/171.
21. Al-i İmran,3/45.
22. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur ‘an Dili, Eser Neşriyat c.II s. 1102.
23. Seyyid Kutub, Fî Zılâl-il Kur’an, (Çevirmen: Salih Uçan, Vahdettin İnce, Mehmet Yolcu)
İstanbul 1991 c. III s. 151.
24. Fahruddin er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefatihu’l Gayb, (Ter. Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci,
Sadık Kılıç, C. Sadık Doğru) Akçağ Yayınları, Ankara 1990 c.8,  s. 426.
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ken Hz. Peygamber’e nispet edilen her türlü söz, fiil ve takrirlerdir şeklinde 
bir tanım yapılmaktadır. Bu nedenle Hz. Peygamber’e nispet edilen her bir 
rivayet neticede o haberin söyleyenine yapılmış izafedir.25 Zaten mehdi, me-
sih inancı ile ilgili hadisler ravilerin zayıflığı, tarihi bilgilerle tutarsızlık, mantık-
sızlık, aşırılık ve Kur’an-ı Kerim ile çelişkisi ön plandadır. Hadis ilminde önemli 
yer tutan “sahîhayn” olarak adlandırılan Buhari, Müslim ve Nesai’de içinde 
mehdi isminin geçtiği rivayetlerde yoktur.26  Şimdi mehdi, mesih inancı ile ala-
kalı hadislerden örnekleri inceleyelim.

عن أيب هريرة ريض الله عنه قال : (( قال رسول الله صىل الله عليه وسلم : والذي نفيس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 

ابن مريم حكامً مقسطاً ، فيكرس الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض املال حتى ال يقبله أحد حتى تكون السجدة 
الواحدة خرياً من الدنيا.27

Ebu Hureye radiyallahu anh anlatıyor: Rasulullah aleyhissalatu vesse-
lam buyurdular ki:

 “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim! Meryem oğlu İsa’nın, aranıza 
adaletli bir hakim olarak ineceği, istavrozları kırıp, hınzırları öldüreceği, cizye-
yi kaldıracağı vakit yakındır. O zaman, mal öylesine artar ki, kimse onu kabul 
etmez; tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur.”

حدثنا عثامن بن أيب شيبة . ئنا معاوية بن هشام . ئنا عيل بن صالح عن يزيد بن أيب زياد، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن 

عبد الله قال : بيمنا نحن عند رسول الله صىل الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم . فلام رآهم النبي صىل الله عليه 

وسلم ، اغر ورقت عيناه وتغري لونه . قال ، فقلت : ما نزال نرى وجهك شيئاً نكرهه. فقال (( إنا أهل بيت اختار الله لنا 

اآلخرة عىل الدنيا. وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بالًء وترشيداً وتطريداً . حتى يأيت قوم من قبل املرشق معهم رايات سود 

أهل  من  رجل  إىل  يدفعوها  يقبلونه . حتى  ماسألوا. فال  فينرصون . فيعطون  يعطونه . فيقاتلون  الخري ، فال  . فيسألون 
بيتي فيملؤها قسطاً ، كام ملؤوها جوراً فمن أدرك ذلك منكم ، فليأتهم ولو حبواً عىل الثلج ((.28

Beni Haşim bir grup geldi. Hz. Peygamber onları gördüğünde gözünden 
yaş aktı ve yüzünün rengi değişti. Dedim ki yüzünde bir şeyden hoşlan-
madığı ifadesini görüyordum. Biz ehlibeytiz. Allah ahireti dünyadan üstün 
kıldı. Ehli beytim benden sonra belalarla karşılaşacak ve yer yerlerinden 
atılacaklar. Doğudan ellerinde siyah bayraklı bir kavim gelene kadar. Gelen 
kavim ihtiyaçlarını isteyecekler ama onlara bir şey verilmeyecek. Onlarda 

25. Bünyamin Erul, “Hadis Problemleri”, Hadis El Kitabı, Ed. Zişan Türcan, Ankara, 2016, s. 548.
26. Avni İlhan, “Kütübü Sittedeki Hadislere Göre Mehdilik”, DEÜ, VII S. 102.
27. Müslim, İman 242. Hadis no. 5054 İbrahim Canay, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, 
Akçağ Yayınları c. XIV s. 270.
28. İbn Mace, Sünen, Bab: 34, Hadis no: 4082 c. II s. 1366.
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savaşacaklar ve galip gelecekler. Ondan sonra istedikleri verilecek onu ka-
bul etmeyecekler ehli beytimden bir adam yönetici olacak her yeri adaletle 
dolduracak diğerlerinin zulümle doldurmasına karşılık. Sizden kim bunlara 
ulaşırsa karın üzerinde emekleyerek bile olsa onlara gitsin.

Bu hadisteki en önemli problem hadisin son kısmında yer alan “kar 
üzerinde emekleme” ifadesidir “Bu ifade kişinin içinde bulunduğu zorluğu 
ifade etmek kullanılmıştır. Bilindiği gibi her dilde önemli olan hususların 
anlatımında birtakım benzetmeler de kullanılır. Bu benzetmeler, deyimler 
o dili konuşanların içinde yaşadıkları şartlarla yakından ilgilidir”. Dönemin
şartlarına uymayan ifadelerin kullanılması anlatılmak istenen durumu kar-
şılamamaktadır. Bu hadisteki benzetme soğuk bir kültür içerisinde bulu-
nan insanların anlayabilecekleri bir ifadedir. Ebu Müslim Horasanî ihtilaline
destek sağlamak için siyasi maksatla yapılan propagandanın tesiri ile orta-
ya çıktığı intibahını veriyor.”29

حدثنا نرص بن عيل الجهضمي . ئنا محمد بن مروان العقبيل . ئنا عامرة بن أيب حفصة عن زيد العمى ، عن أيب صديق 

الناجي ، عن أيب سعيد الخدري : أن النبي صىل الله عليه وسلم قال (( يكون يف أمتي املهدي . إن قرص ، فسبع و إال فتسع 

. فتنعم فيه أمتي نعمة مل ينعموا مثلها قط . تؤىت أكلها . وال تدخر منهم شيئاً . واملال يومئٍذ كدوس. فيقوم الرجل فيقول 
: يامهدي ! أعطني . فيقول : خذ ((.

“Ümmetimden bir mehdi gelecek 7 gün veya 9 gün kalacak ve ümmetim 
onun zamanında daha önce eşine hiç rastlanmamış kadar çok nimetlere 
sahip olacak. Ümmetime yiyecek verilecek bir şey biriktirmeyecekler o gün 
mal çok olacak. Diyecekler ki mehdi bana ver o da al diyecek.”30

Bu hadiste ise tenkit edilme sebepleri abartı ve mantıksızlıktır insanların 
ehli beytten yani mehdinin hükümdar olması ile hiç görülmemiş bir şekilde 
mal sahibi olmaları dünya malına ihtiyaç duymamaları ifadeleri insanın fıtra-
tında bulunan özelliklerle çelişmektedir. İsra suresinde; “De ki Rabbimin rah-
met hazinelerine sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla yine de cimrilik ederdi-
niz. Zaten insanlar pek cimridir”31ayetinde de görüldüğü gibi insanoğlu genel 
olarak dünya nimetlerine karşı bir doyumsuzluk içerisindedir ancak hadiste 
insanların dünya nimetlerine karşı istek duymayacakları kadar bolluk olaca-
ğından bahsetmekte böyle bir olay yalnızca ütopik bir durumdur. 

29. İlhan, Age, s. 117-118.
30. İbn Mace, Sünen, 36/Fiten, Bab:32 Hadis no: 4083 (II/1366).
31. İsra, 17/100
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حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف ، قاال : ئنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ، عن خالد الحذاء ، ع أيب قالبة ، عن 

أيب أسامء الرحبي ، عن ثوبان : قال : قال رسول الله صىل الله عليه وسلم (( يقتتل عند كنزكم ثالثة . كلهم ابن خليفة . 

ثم ال يصري إىل واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل املرشق . قيقتلونكم قتالً مل يقتله قوم((.

ثم ذكر شيئاً ال أحفظه. فقال (( فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً عىل الثلج . فإنه خليفة الله ، املهدي((.

Sizin hazinenizde (Kâbe’de) üç kişi savaşacaklar. Onların hepsi halifeye 
yakın kişiler. Bunların hiçbiri diğerini yenemeyecekler sonra siyah bayrak-
lılar gelecek ve sizinle daha önce hiçbir kavmin savaşmadığı bir şekilde 
savaşacak.32

حدثنا عثامن بن أيب شيبة . ئنا أبو داود الحفري . ئنا ياسني عن إبراهيم ابن محمد بن الحنفية، عن أبيه ، عن عىل : قال 

: قال رسول الله صىل الله عيه وسلم (( املهدي منا ، أهل البيت ، يصلحه الله يف ليلة ((.

Mehdi bizdendir (ehl-i beytimdir). Allah bir gece içerisinde onu iyi, salih 
kılmıştır.33

“Mehdi hadisleri çelişkilerle, birbirini nakzeden tutarsız ifade ve tanımlar-
la doludur. Bu da gayet doğaldır. Çünkü her bir rivayet, ya da en azından bir 
rivayet grubu, bir kişi ve o kişinin mensub olduğu zümre adına düzenlenmiş-
tir. Her siyasi fırkanın ayrı bir Mehdisi bulunmaktadır. Yahudi asıllı raviler de 
işin içine karışınca, çelişkisiz bir Mehdi portresinin çıkması imkansızdır.” 34

Zaten yukarıdaki hadislere baktığımızda mehdi’nin gelmesiyle aşırı bir 
bolluk, refah seviyesinin zirvelere çıkması gibi adeta dünyada iken cennet 
hayatını anımsatan mübalağalı anlatımlar bulunmakta ve yine akıl ilkele-
rine ve Kur’an ile çelişen birçok özellik bulunmakta. Mesela örnekte bu-
lunduğu üzere, Allah mehdiyi bir gecede salih, iyi kıldı hadisinde ki çelişki 
İsra suresinde mealen; biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık 
ifadesi ile çelişmektedir yani Allah bir insanı neden bir gecede kişinin hiçbir 
çabası olmadığı halde iyi kılsın sorusu akıllara gelmektedir  

SONUÇ

İslamiyet dinine girmiş olan mehdi, Mesih inancının savunulduğu ayet-
lerden ve hadislerden mehdi/mesih inancı ile alakalı anlam çıkmadığı gö-
rülmektedir. Mehdilik; ahir zamanda gelecek refahı sağlayacak kurtarıcıya 
verilen isimdir. Mesihçilik ise Yahudi inancına göre intizar ettikleri kurtarıcı 

32. İbn Mace, Sünen, 36/Fiten, Bab:32 Hadis no: 4084 (II/1367).
33. Durmuş, Age, s.247.
34. Durmuş, age, s. 118.
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Hıristiyanlıkta ise Hz. İsa’nın dönüşüne inanmalarıdır. Mehdi kelimesinin 
doğru anlamının ise ilk dönemlerde isim olarak önder kişilere, doğru yolda 
olan kişiler için kullanıldığı fakat ilerleyen dönemlerde isim olarak kullanım-
dan ziyade beklenen bir kurtarıcı fikrine hatta inancına dönüşmüştür. Mesih 
inancı Müslümanlar arasına Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerinden geçmiştir. 
Mehdi Mesih inancının ortaya çıkmasının sebepleri ise toplumlarda oluşan 
sosyal, siyasi sıkıntılar, maddi imkansızlıklar gibi faktörlerdir Hz. Hüseyin’in 
Kerbela’da şehit edilmesiyle başlamış öncelikli olarak Şia daha sonralarda 
ise Ehl-i Sünnet’de yaygınlaşmıştır şunu diyebiliriz ki mehdi/mesih inancı 
ilkel toplumlardan modern toplumlara kadar hemen hemen her toplumda 
görülmüştür. Ancak bu inanç insanlara bir fayda sağlamadığı gibi insanları 
tembelliğe, ümitsizliğe, karamsarlığa itmiştir. Geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de mehdi/mesih inancını kullanarak din üzerinden insanlar kulla-
nılmıştır. Hidayete erdirici yalnızca Allah’tır. Zaten insanlara hidayeti doğru 
yolu gösteren Kur’an’ı Kerim en büyük nimettir. Ayrıca bizlere verilmiş en 
büyük nimet akıl sayesinde doğru yolu bulabiliriz.
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Okan UZUNÖZ: 

Sayın İlhan AKTEPE ‘ye bu güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Kendisi aslında girişte tebliği özetleyecek cümle kulandı. Mehdiliğin günü-
müzde istismar edildiğinden bahsetti ve bunu sonuç bölümünde de belirtti. 
Kendisi önce mehdi ve mesih kavramlarının sözlük anlamlarına giriş yaptı. 
Bu konun bütünlüğü açısından güzeldi. Konu ile ilgili Kur’an ve hadisler-
den örnekler verdi. Ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi üçüncü 
tebliğcimiz olan Feyza KAPLAN Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakülte-
sinde 2. sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları 
araştırma grubu öğrencisidir. Konusu “Hilafetin Kaldırılması Bağlamında 
Siyasi Değişmelerin Din Anlayışına Etkisi” sözü kendisine bırakıyorum. 



“HİLAFETİN KALDIRILMASI ÖRNEKLİĞİNDE SİYASİ TERCİHLE-
RİN SOSYO-TEOLOJİK YANSIMALARI”

FEYZA KAPLAN

(Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi, İLAMER 
İslam Tarihi Araştırma Grubu Öğrencisi)

Özet 

Tarih boyunca toplumların istikrar ve düzenini sağlamak amacıyla çeşitli 
yönetim biçimleri denenmiştir. Halifelik kurumu da bu yönetim şekillerin-
den biri olup Hz. Muhammed’in vefatından sonra Müslümanların siyasal 
birliğini sağlamayı hedeflemiştir. Bu yönetim biçimi, İslam tarihinde Emevi, 
Abbasi, Şii Fatımi, Memlük ve son olarak da Osmanlı devleti gibi büyük 
devletler tarafından kullanılmıştır.  03 Mart 1924 yılında yeni siyasal geliş-
melere bağlı olarak Hilafet makamı kaldırılmıştır. 

Bu çalışmada Hilafet makamının kaldırılmasının Türkiye Cumhuriyeti 
özelinde toplumsal dini tecrübeyi nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hilafet, Hilafetin Kaldırılması, Dini Yaşam. 
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Socio-Theological Reflections of Political Preferences in the Case of Ca-
liphate Removal

Abstract

Throughout history, various forms of governance have been tried to 
ensure the stability and order of communities. The caliphate institution is 
one of these administrative forms. After Muhammad’s death, he aimed to 
maintain the political unity of Muslims. This form of government has been 
used by Muslims in the history of Umayyad, Abbasi, Shiite Fatima, Mamluk 
and finally the Ottoman state. On March 3, 1924, the Caliphate was abo-
lished due to new political developments. In this study, it was emphasized 
how the removal of the Caliphate authority affected the social religious ex-
perience in the Republic of Turkey.

Keywords: Caliphate, Caliphate Removal, Religious Life.

GİRİŞ

Hilafet , sözlükte ‘birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun 
yerini almak, birinin ardından gelmek/gitmek, yerini doldurmak, vekâlet 
ve temsil etmek’ gibi anlamlara gelmektedir. Hilafet kelimesi terim olarak 
İslam devletlerinde uygulanan devlet başkanlığı kurumunu temsil eder.1 
Türkçe’ de kullandığımız “ustanın yerine geçen” anlamındaki “kalfa” ke-
limesi, halife kelimesinin Türkçe fonetiğine uyarlanmış şeklidir. Hilafetin 
ıstılah anlamını aktarmak için klasik ve çağdaş bilginlerimizin tariflerini şu 
şekilde toparlamak mümkündür: “Görevi, İslam’ın hükümlerini uygulamak 
ve dini muhafaza etmek olan, din ve dünya işlerini peygamber adına yöne-
tip, yürüten kimseye “halife”, bu kişinin başında bulunduğu, geçerliliğini 
kaçınılmaz oluşundan alan kamu otoritesine de “hilafet” denir.”2

Müslüman toplumlarda devlet başkanlığına hilâfet denmesi, halifenin 
risâlet görevi hariç Hz. Peygamber’in yerine geçerek onun dünyevî otorite-
sini temsil etmesi, yeryüzünde dinin hükümlerini uygulamak, dünya işlerini 
düzene sokmak üzere Allah’ın yeryüzündeki hâkimiyetini veya bütün mü-
minlere ait olan hilâfet ve yetkiyi temsil etmesi gibi sebeplerle açıklanır.3

1.Casim Avcı, ‘Hilafet’ TDV İslam Ansiklopedisi, c: 17, s: 539.
2. Mehmet Özdemir, İslam Kurumlar Tarihi, Grafiker Yay, İstanbul, , s. 59.
3. Casim Avcı, ‘Hilafet’, s, 539.
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Müslüman ekol ve mezhepler, genelde halifenin gerekli olduğunu belirtmiş-
lerse de, Müslüman tarihi boyunca hilafet konusundaki tartışmalar, hilafetin ge-
rekliliğinden daha çok, halifenin özellikleri konusunda yoğunlaşmıştır. Hilafetin 
gerekliliği konusundaki tartışmaların en yoğun yaşandığı dönem XX. yüzyıldır. 4

Hükümet sisteminin varlığı, yönetilen toplumların güçlünün altında ezil-
mesine engel olacak mahiyette olmalıdır. Aksi halde zayıfın güçlünün altın-
da ezildiği bir dünya ne İslam’ın, ne de insanın hoş gördüğü bir düzendir. Bu 
sebeplerden doğan hükümetin gerekliliği İslam’da kendini ‘halifelik’ olarak 
göstermiştir. Söz gelimi, halifenin gereği, hem hukuku korumak hem de ha-
rice karşı müdafaa ihtiyacından doğmaktadır.

TARİHÎ SÜREÇ

Hz. Peygamber defnedilmeden önce, Ensar ileri gelenlerinin Beni Saide 
gölgeliğinde toplanarak Hazrec kabilesi reisi Sa’d b. Ubade’ye biat etmek-
te olduklarının duyulmasıyla, Muhacirlerden Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. 
Ebu Ubade b. Cerrah’ın buraya gelmeleri ve yapılan müzakereler sonucun-
da Hz. Ebubekir’in halife seçilmesiyle ilk hilafet olayı başlamıştır.5

Dört halife döneminde Hz. Ebubekir, sahabenin onayıyla Hz. Ömer’i ta-
yin etmiş, Hz. Ömer ise kurduğu altı kişilik şura heyeti ile Hz. Osman’ın se-
çilmesini sağlamıştır. Hz. Osman’ın şehit edilmesi üzerine Medine halkı Hz. 
Ali’de karar kılmış ve böylece dördüncü halife seçilmiştir.

Dört halife devri bu şekilde tamamlanırken Müslüman toplumun halife-
lik makamından anladığı tam anlamıyla dünyevi olmuştur. Yani hilafet ma-
kamına dini bir kisve yüklenmemiş aksine bu makamın siyasi bir yönetim 
şekli olduğu idrak edilmiştir. Öyle ki, Hz. Peygamber döneminde çevre ka-
bilelere davet mektupları gönderilirken Hz. Peygamber’in Risâlet kimliğinin 
yanında devlet başkanlığı kimliğinin de ortaya çıktığını görmekteyiz. 

Hz. Ali vefatına yakın yerine bir veliaht tayin etmediyse de halk Hz. Hasan’a 
biat etmek durumunda kalmıştır. Hz. Hasan’ın altı aylık halifeliği, kendi rızasıy-
la makamını Muaviye’ ye devretmesiyle son bulmuştur. Sonraki süreçte İslam 
tarihinde, Muaviye’nin oğlu Yezid için biat alması ve kendisinden sonra ona 
biat edilmesini emretmesiyle hilafetin yanında seçim şekli olarak saltanat sis-

4. Mehmet Özdemir, İslam Kurumlar Tarihi, s. 60.
5. Mehmet Özdemir, İslam Kurumları Tarihi, s. 56.
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temi ortaya çıkmıştır. Bu noktada Muaviye ile 661 yılında başlayıp II. Mervan’la 
750’ya kadar sürecek olan 90 yıllık Emevi iktidarı karşımıza çıkmakta.

750 yılında hilafet hakkının Hz. Peygamber’in aile mensuplarına ait ol-
duğunu savunarak mevcut iktidara karşı bir ayaklanma başlatan Abbaso-
ğulları, Emevi hâkimiyetini devirmiş ve Abbasi devleti olarak 508 sene 37 
halife ile İslam toplumunun koruyuculuğunu üstlenmiştir.

Abbasiler döneminde Şii Fatımiler, 910 tarihinde ilk Şii halifeyi ilan et-
mişlerdir. Böylece İslam dünyası biri Sünni, diğeri Şii olmak üzere aynı anda 
iki halifeye sahip olmuştur. Endülüs’te ise Emevi soyundan Sultan III. Abdur-
rahman Şii Fatımilerle mücadele edebilmek için kendisini halife ilan etmiş-
tir (929). Böylece Abbasi ve Fatımilerden başka İslam dünyasında üçüncü 
bir halifelik daha ortaya çıkmıştır.6

1258 yılında Moğol istilâsıyla Bağdat Abbâsî halifeliği sona erince İslâm âle-
mi üç yıl halifesiz kalmıştı. Memlük tahtına geçmeyi başaran Sultan I. Baybars, 
Moğollar’ın saldırılarından kaçan son Abbâsî halifesi Müsta’sım-Billâh’ın amcası 
Ebü’l-Kāsım Ahmed’i hilâfeti canlandırmak amacıyla Kahire’ye davet etti.7

1517’de Yavuz Sultan Selim’in Memluklu devletini ortadan kaldırma-
sıyla halifelik ve sultanlık tekrar tek bir şahısta toplanmıştır. Halifeliğin 
Osmanlı’ya intikal etmesiyle, Osmanlı padişahları sultanlıkla birlikte halife 
ünvanını da kullanmışlardır.8

Osmanlı sultanının halife ünvanı Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanan 
17 Temmuz 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile uluslararası boyuta ulaşmıştır. 
Bu anlaşma, Rus Çariçesi II. Katerina’ya Osmanlı Devleti’ndeki Ortodoks vatan-
daşların haklarını, Osmanlı sultanına da bütün Müslümanların halifesi sıfatıyla 
Rus coğrafyasındaki Müslümanların haklarını koruma imkânı verdi.9

II. Abdülhamid devrine kadar toplumda da karşılık bulduğu haliyle ha-
lifelik, dini bir makam olarak algılanmamıştır. Osmanlı, son dönemlerinde 
tamamen devlet politikası olarak saltanatın işlevini kaybettiği noktada ülke 
bütünlüğünün sağlanması için halifeliğin manevi yanı, cihad anlayışını can-
landırmak için kullanılmıştır. Fakat bu durumda bile beklenen karşılık bu-

6. Mehmet Özdemir, a.g.e., s. 57.
7. Casim Avcı, “Hilafet”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. XVII, s. 539.
8. Mehmet Özdemir, a.g.e., s. 57.
9. Mehmet Özdemir, a.g.e., s. 57.
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lunamamıştır. Zaten II. Abdülhamid’ den sonraki süreçte de hilafet kurumu 
halk nezdinde giderek güç kaybetmiştir. 

Genel bir perspektifle bakacak olursak Hilafet Kurumu 632 yılında Hz. 
Ebubekir ile başlamış ve 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 
laiklik ilkesi gereğince kaldırılmıştır. Bu süreçte 1292 yıl, altı farklı İslam 
devleti tarafından kullanılmış ve 117 halife değişikliği ile uygulanarak İslam 
tarihinin en eski kurumu nitelendirmesine mazhar olmuştur.

HİLAFETİN KALDIRILIŞ AŞAMASINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasından sonra Lozan Konferan-
sı’na katılacak Türk heyetinin tespiti, Ankara ve İstanbul’da mevcut iki 
hükûmetten kaynaklanan iki başlılığın sıkıntılarını gündeme getirdi. İngiliz-
ler her iki merkezden de temsilci çağırdılar. Ancak ülkenin iki başlılıktan 
kurtarılması gerektiğine inanan meclis, 1 Kasım 1922’de Saltanatı hilafet-
ten ayırarak lağvetti. Hilafet ise çetin müzakereler sonunda çıkan kanuna 
göre sadece dini muhtevalı bir kurum olarak devam edecek ve halife hiçbir 
siyasi faaliyete katılmayacaktı. TBMM’nin bu kararını kabullenemeyen son 
padişah VI. Mehmed, hem can güvenliğinden endişe ettiği için hem de ün-
vanlarını korumak istediği için 16-17 Kasım 1922 gecesi İngilizlere sığındı. 
Bunun üzerine veliaht Abdülmecid Efendi ile görüşülerek kendisinden sal-
tanat iddiasında bulunmayacağına dair bir belge alındı. 19 Kasım ’da yapı-
lan oturumda, hilafet makamını terk eden Vahdeddin’in yerine Abdülmecid 
Efendi’nin halife seçildiği belirtildi. 10

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Bundan sonra sıra sosyal, ekono-
mik, hukuki, siyasi ve kültürel reformlara gelmişti. Gündemin ilk sıralarında ise 
hilafet kurumunun statüsü yer alıyordu. Ancak bu süreç içerisinde mecliste hi-
lafet etrafında bir muhalefet grubu oluştu ve Halife Abdülmecid Efendi’nin istifa 
edeceği söylentileri çıktı. Bunun üzerine İstanbul barosu başkanı Lütfi Fikri Bey 
ve Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit Bey gibi hilafet taraftarlarının basın-
da hilafet kurumunun Türklerin elinde bulunan manevi bir güç olduğu, bunun 
mutlaka korunması gerektiği yolunda yazıları çıkmaya başladı. 11

Bu sırada Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, 1924 yılı başında ordunun ya-
pacağı harp oyununu takip için İzmir’e gitmişti. Hilafetin kaldırılması kararını 

10. Casim Avcı “hilafet”, s. 539.
11. Casim Avcı, “hilafet”, s. 539.
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burada verdi. 22 Ocak 1924 tarihinde başvekil İsmet Paşa’dan, Cumhurbaş-
kanı’na gönderilen telgraf bu kararın fiiliyata geçirilmesine vesile oldu. Bu 
telgrafta, bir müddetten beri gazetelerde makam-ı hilafetin vaziyeti ve hali-
fenin şahsı hakkında kötü düşünceye müsait neşriyat yapılması sebebi ile 
halifenin İstanbul’a giden hükümet ve resmi erkânın kendisi ile temastan 
kaçınmalarından teessür duyduğu ifade ediliyor, hilafet hazinesinin dışında 
masraflar için yardım isteniyordu.12 Bu telgrafa cevap olarak Mustafa Ke-
mal, “Makam-ı hilafetin ve halifenin şahsı hakkında kötü düşünceler doğma-
sına, halifenin kendi tarz ve tavr u hareketlerinin sebep olduğunu, halifenin 
içeride ve dışarıdaki davranışlarıyla ecdadı padişahları taklit ettiğini, Cuma 
selamlığı, ecnebi mümessilleri nezdine memurlar gönderme suretiyle müna-
sebet kurduğu, tantanalı gezintiler ile saray hayatını yaşadığı ifade ediyordu. 
(bkz. Nutuk, II, s.846-848). Başvekil ile Reis-i Cumhur arasındaki bu haber-
leşme ile Ankara’nın hilafet karşısındaki politikası belirlenmiş oldu.13

25 Şubat 1924’te, TBMM’de, bütçe görüşmeleri üzerinden halifeliğin ge-
rekliliği tartışılıyor, görüşlerin çoğu söz konusu makamın, ülkenin çağdaş mede-
niyetler seviyesine doğru yükselişinde bir engel olduğu yönünde şekilleniyordu.

3 Mart 1924 günü Halk Fırkası grubunda alınan kararlar doğrultusunda 
Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi ve elli üç arkadaşının hazırladığı, hilafetin 
kaldırılmasına dair on iki maddeden oluşan bir kanun teklifi meclise getirildi. 

Urfa mebusu Saffet Efendi bu taklifinde, “Cumhuriyet idaresinin biri ve 
birincisi yüce İslamlık kurallarının korunmasıdır. Peygamber’den adalet ve 
hakka dayanarak ayakta duran bir hükümet ise ancak Cumhuriyet idaresin-
de bulunabilir. Bundan ötürü, mademki bugün ki idaremiz de Cumhuriyettir, 
o halde halifeliğin niteliği akıl ve mantık bakımından Büyük Millet Meclisi-
nin manevi kişiliğinde vardır. Böyle olunca da, halifelik Sultanı Büyük Millet 
Meclisi dışında ve İslam’ın gereğine aykırı olarak anlamsız söz durumuna 
düşürmek Cumhuriyetle bağdaşamaz”14 ifadelerini kullanıyordu.

Hilafetin kaldırılması ve Osmanlı hanedanının Türkiye haricine çıkarıl-
ması hakkındaki kanun teklifi şu şekildedir: 

12. Ali Satan, Halifeliğin Kaldırılması, İstanbul, 2008, s. 204; Nutuk, 2, s. 846.
13. Ali Satan, Halifeliğin Kaldırılması, s. 205.
14. Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkiler, 1924-1930, s. 18.
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Riyaseti Celileye

Türkiye Cumhuriyeti dahilinde makam-ı hilafetin vücudu Türkiye’yi dahi-
li ve harici siyasette iki başlı olmaktan kurtaramadı. İstiklalinde ve hayat-ı 
milliyesinde müşareket kabul etmeyen Türkiye’nin zahiren ve zımnen bile 
olsa ikiliğe tahammülü yoktur. Asırlardan beri Türk milletinin sebeb-i felake-
ti ve enihaye fiilen ve ahden bir Türk imparatorluğunun vasıta-i inkırazı olan 
hanedanın hilafet kisvesi altında Türkiye’nin mevcudiyetine daha müessir 
bir tehlike olacağı tecarib-i mütehammilane ile katiyyen sabit olmuştur. Bu 
ahnedanın Türk milletiyle münasebetdar olan her aziyet ve kuvveti mev-
cudiyet-i milliyemiz için mahza tehlikededir. Esasen Hilafet, emaret evail-i 
İslam’da hükümet mana ve vazivesinde ihdas edilmiş olduğundan dünyevi 
ve uhrevi bilcümle vezaif-i mütevecciheyi ifa ile mükellef olan zaman-ı hazır 
hükümet-i İslamiyesinin yanında ayrıca bir hilafetin sebebi mevcudiyeti yok-
tur. Türk milleti selametini muhafaza etmek için hakikate ittibadan başka 
bir hatt-ı hareket ihtiyar edilemez. Teraküm edegelen teşevvüşatın vazıh ve 
kat’i bir surette halli için mevaddı atiyenin derakap ve müstacelen müzake-
resiyle kanuniyet kesbetmesini teklif ederiz. 2 Mart 1340/1924”15

Teklif okunduktan sonra halifenin hal’edildiğini ve hilafetin kaldırıldığını 
bildiren 1. Maddenin müzakeresine geçildi.

Kanun maddeleri,

Madde 1- Halife hal edilmiştir, hilafet mülgadır.

Madde 2- Mahlu halife ve Osmanlı saltanat-ı münderisesi hanedanının 
erkek, kadın bilcümle azası ve ber-hayat erkeklerin zevceleri ve berhayat 
kadınların zevcleri Türkiye Cumhuriyet’i memaliki dahilinde ikamet etmek 
hakkından edebiyyen memnudurlar. Bu hanedana mensup kadınlardan 
mütevellid kimseler Âl-i Osman’dan addedilmezler.

(Kalan 11 madde hanedan-i Osmaninin sınır dışı edilmesi ve mülkleri ile ilgilidir.)

Bütün meclis dâhilinde itiraz sesleri yalnızca Kastamonu milletveki-
li Halit Bey’le, Gümüşhane Milletvekili Zeki Bey’den gelmiştir. Neticede 2 
Mart’ta Halk Fırkası grubunda yapılan müzakerelerden sonra 3 Mart 1924 
Pazartesi günü 13:40’ da TBMM’de Fethi Bey reisliğinde açılan I. Celsede 

15. Ali Satan, Halifeliğin Kaldırılması, s. 210.
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Halifeliğin ilgası kanun teklifi kabul edildi.16

Hilafetin kaldırılmasında etkisi görülen gerekçeleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, halkın ve bazı siyasetçilerin hala 
bağlılık gösterdiği İstanbul’da oturan halife ile hiçbir şekilde bir otorite pay-
laşımına girmek istememiştir.

Ankara hükümetine muhalif olanların halifenin etrafında toplanarak bir 
cephe oluşturmaları ihtimal dâhilindedir.

Yeni devletin cumhuriyetçi karakterinin ve öngörülen seküler reformla-
rın dini muhtevalı eski bir müessese ile yürümesi mümkün değildir.

Hilafetin tarihi geçmişi batılı devletler nezdinde daima Panislamist ihti-
raslar gündeme getirmiştir; bu ise Türkiye Cumhuriyetinin mevcudiyeti için 
her zaman bir tehdit oluşturacaktır.17

Netice itibari ile 3 Mart 1924’te Müslümanların istikbali gözetilmeksi-
zin, Mustafa Kemal hükümetinin Türkiye Cumhuriyet’ini laikleştirmek ge-
rekçesiyle Halifeliği bir tehlike olarak görmüş ülkenin çift başlı kalmasından 
korkmuş ve bu makama son vermek için kanun teklifi TBMM’ye sunulmuş 
sadece iki itirazla halifelik kaldırılmış, Osmanlı hanedanı sınır dışı edilmiştir. 

HİLAFETİN İLGASINA KARŞI TEPKİLER

Halifeliğin kaldırılması sonucunda ümmet-i Muhammed Hilafetin kaldı-
rılmasını tebrik edenler ve bu uygulamaya tepki gösterenler olmak üzere iki 
gruba ayrılmıştır. 

A. Hilafetin kaldırılmasını olumlu tepki gösterenler:

Halkın manevi olarak halifeye, Cuma namazlarını halifesiz kılmayacak va-
ziyette bağlılığını bilen ve direkt “halifelik kaldırılmıştır” denmektense “halifelik 
Büyük Millet Meclisinin manevi kişiliğinde vardır” gibi bir ifadenin daha doğru 
olacağı görüşleri mecliste yer bulmuş, aynı gün mecliste İzmir mebusu Adalet 
Bakanı Seyit Bey şu ifadeleri kullanmıştı; “bazıları halifeliği kaldırmamızı öteki 
İslam ülkelerinde kötü yankı ve etkilere sebep olacağını sanıyorlar ki, çok yanlış-
tır. Dünya Savaşı’nda, İstanbul’daki halifenin kutsal savaşa çağırma buyruğuna 

16. Ali Satan, a.g.e., s. 216.
17. Casim Avcı, “Hilafet”, s. 539.
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hiçbir İslam ülkesi katılmamıştı. Irak’ı, Suriye’yi ve halifelik merkezi İstanbul’u 
Hindistan’ın Müslüman askerleri işgal etmedi mi? Şeyhülislamlarımız Malta’da 
tutsak iken hiçbir İslam ülkesi yardıma koştu mu? 18. Bu ifadeler gösteriyor ki 
hilafet karşıtı söylemler kendilerine Müslümanların zaten tek çatı altında top-
lanamadıklarının arkasına sığınarak söz konusu makamın kaldırlması halinde 
dışardan bir tepkiye yol açmaya çağını savunmuşlardır. 

Halifeliğin ilga edildiği haberinin duyulması üzerine Türkiye’nin her ye-
rinden hem TBMM’ye hem Mustafa Kemal Paşa’ya hem de İsmet Paşa’ya 
tebrik telgrafları gönderildiği anlaşılıyor. Bu telgraflar Hâkimiyet-i Milliye 
gazetesinde ‘Anadolu‘nun sevinci’ olarak algılanıyor ve Cumhuriyet fikrinin 
kökleşmesi olarak yorumlanıyordu.

Hilafetin kaldırıldığı zaman içinde hükümetin Anadolu’da çok sert tep-
kiler almamasının sebebi; Ankara’nın inkılaplar hususundaki kararlılığının 
bilinmesi ve 15 Nisan 1923 tarihinde hıyaneti vataniyye kanununda yapı-
lan değişiklikle TBMM kararlarına muhalefeti “vatan hainliği” kapsamında 
ele alıyor olmasıydı.19

Anadolu’ da çıkan gazete haberlerinden toplumun tepkisini analiz etmek 
yoluna gittiğimizde ise karşımıza, TBMM’de alınan son kararları savunan res-
mi yayın organı durumundaki Hakimiyet-i Milliye, hilafetin kaldırılmasından 
duyulan memnuniyeti dile getiren ve yurdun değişik yörelerinden Ankara’ya 
gönderilen telgrafları; “ ilga karşısında Ankara’nın sevinci” başlığı altında her 
gün okuyucusuna duyururken, 5 Mart’ta “Bir Tekzip” başlığı altında yayınla-
nan bir yazısında da, Cumhuriyetin ilanından sonra, diktatörlüğe doğru gidil-
diğini iddia etmiş olan muhalif basına biraz gecikmelide olsa şu yanıtı veriyor: 
“…saltanata gitmiyoruz, çünkü saltanat arkadadır; ileriye, ileride bir yıldıza 
doğru gidiyoruz. Eğer saltanata doğru gitse idik üç senelik yürüyüş zahmetine 
hacet kalmazdı. Saltanat mazi, hem de yakın bir mazi olduğu için o hedefe 
çarçabuk varmış olur yine eski yerimizde sayar çürürdük.”20

Tanin gazetesinde ise bu karar, ikinci sayfada önemsiz bir haber gibi, 
kayda değer bir yorum yapılmaksızın, durumun halk arasında memnuniyet-
le karşılandığını yazıyordu. 21

18. Mahmut Goloğlu, a.g.e. s. 20.
19. Ali Satan, Halifeliğin Kaldırılması, s. 231.
20. Hasan Türker,  “Basında Hanedan-ı Hilafet Tartışmaları ve Hilafetin Kaldırılması”, s. 87.
21. Hasan Türker, a.g.m., s. 87.
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Muhafazakâr görüşü temsil ettiğini düşündüğümüz Tevhid-i Efkar bile, 
“Son İnkılap’ tan Sonra” başlıklı imzasız yayınlanan yazısında şu görüşlere 
yer veriyor: “Cumhuriyet idaresi kendi mevcudiyeti içinde gayr-i kabil-i tem-
sil gördüğü anasırı kanunen bertaraf etti. TBMM’ nin 4 Mart tarihli celse-
sinde kabul edilen kanunların tatbikatı yakında ikmal edilerek son inkılap, 
kanunen olduğu gibi fiilen de tahakkuk edecektir. Bu suretle mazi teceddüt 
ve terakki addedilen kuyud mürtefi oluyor. Artık yeni Türkiye’nin önünde 
kelimenin bütün manasıyla büsbütün yeni bir afak açılıyor. Vatanını seven 
her fert için bu yeni inkılabın milletimizin, memleketimiz hakkında hayırlı 
olmasını temenni etmekten başka yapılacak bir hareket yoktur. Fakat pek 
tabiidir ki, yalnız temenni kifayet etmez. Çalışmak, ilerlemek, son inkılaptan 
maksut olan gayeye doğru yürümek lazım gelir. Bütün inkılaplar gibi son 
inkılap da bir gaye değil, bir vasıtadır ve tealisi, refah ve saadettir… Hülasa 
demek istiyoruz ki artık bizi terakkiden men ediyor; diye şikayet edecek 
hiçbir kayıt mevcut değildir.“22 bu yazıdan anlaşılan son inkılaptan kasıt 
elbette ki hilafetin kaldırılmasıdır ve görüldüğü gibi hilafetin kaldırılmaması 
halinde sanki Türkiye ilerlemesinin önünde bir engel sayılıyor.

İzmir’de yayınlanan Türk Sesi gazetesinde Avni Nafiz tarafından yazılan, 
“En Yeni ve İlk Müspet İnkılabımız” başlıklı makalede de hilafet ve hanedan 
hakkında alınan kararlarla ilgili şu görüşlere yer veriliyordu; “…hilafet Osmanlı 
hanedanı elinde Türklüğe katiyen müfit olmamıştır. Padişahın bu hanedan-
dan nez ’inden sonra ise hilafeti aynı hanedanda bırakmak kadar manasız 
bir şey olamazdı. … o kana saltanat hırsı öyle sinmiş ki, asrî ihtiyaçlara teva-
fuk edecek yolda hilafet ilim ve seciyesini onlara zerk etmek mahal-i ender 
muhaldir. Türkiye Cumhuriyetinin hilafeti ilga süratiyle ittihaz ettiği kararın 
büyüklüğü, bundan sonra daha ulvî neticeleriyle bilfiil tahakkuk edecektir.”

Gazetelerin haber ve yorumlarından da anlaşıldığı gibi, hükümet yan-
lısı basın TBMM’nin 3 Mart’ta kabul ettiği yasayla, hilafetin kaldırılmasını 
alkışlarken, hilafete güç ve destek vermeye alışmış basının da kararı ka-
bullendiği görülüyor. Kararın basında herhangi bir olumsuz tepkiyle karşı-
laşmamasında şüphesiz ki, İstanbul İstiklal Mahkemesi’nin basına verdiği 
gözdağı ve gazetelerde yer alan olağanüstü yetkilere sahip ve idam kararla-
rını TBMM’ den geçmeden infaza yetkili, İstiklal mahkemelerinin kurulmak 
üzere olduğu ve ayrıca hilafetten söz etmenin vatana ihanet kabul edileceği 

22. Hasan Türker, a.g.m., s. 87-88.
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şeklindeki haberlerin etkili olduğu söylenebilir. 23

B. Hilafetin kaldırılmasına olumsuz tepki gösterenler:

Yeni ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında Avrupa’da 
görülen her şeyi iyisiyle kötüsüyle, adım adım izlemek24 politikası ortaya 
çıktığı ve bu emelleri gerçekleştirme noktasında ise karşılarına din mefhu-
munun dikilmesinden dolayı ilgasına karar verilen hilafet; Müslüman toplu-
mun aşırı tepkisine yol açacağı düşünülerek tedrici bir şekilde kaldırılmıştır. 
Hilafetin kaldırılması kararı kapalı kapılar ardında ilk kez gündeme geldiğin-
de politika değiştirmeye sebep olacak şekilde bir halk tepkisinden korkul-
masına rağmen, 3 Mart 1924’te hilafet kaldırıldığında birkaç küçük isyan 
dışında tepki veren olmamıştır. Bazı hilafet karşıtı söylemler öyle başarılı 
olmuştur ki; halk tepki vermek kenarda dursun tebrik derecesine varacak 
kadar kör ve sağır bir konuma düşürülmüştür.

Halkın, basın ve medya aracılığı ile halifeliğin kaldırılması yönünde dev-
leti destekleyecek derecede yanıltıldığını görüyoruz. Bu ortamın gerek Tür-
kiye Cumhuriyeti devleti gerekse Avrupalı devletlerin eliyle yapıldığına şahit 
oluyoruz. Osmanlı şeyhülislamı olan Mustafa Sabri Efendi’nin şaşkınlığını 
gizleyemediği şu sözleriyle karşı karşıyayız; “Müslüman halk benim ülkem-
deki lâdini yöneticileri tanımamakta, onların İslam devletini, hilafetini yıktı-
ğını bilmemektedir.”25 Hatta bu tepkisiz vaziyete halkın önde gelen âlim ve 
aydınlarının da itiraz edemediğini aynı sözlerin devamındaki şu ifadelerden 
anlıyoruz; “âlim ve aydınların, yönetimin zulüm ve idamından korktukları 
için değil de, sırf kamuoyundaki genel yaygın kanaate ters düşmemek için 
hakikati anlatamamaları, bilakis gizlemeleridir.”

13 Şubat 1924’te çıkan ve “Dini İlgilerin Kuvvetlenmesi” başlığı taşı-
yan başyazı şu sözlerle bitiyor: “Laiklik hareketinden sonra dinin kendi ulvi 
sahasında vazifesini görmesi için harekete geçilmemiş, din kuvveti ihmale 
uğramıştır. Memleketimizde bugün gördüğümüz durum bir nesil daha de-
vam ederse,  dini hayat asıl özden mahrum düşecek, yalnız sathi şekiller ve 
mihanki hareketler şekline düşecektir. Bu durumda vatandaşlar ancak içli 
bir dini hayatta bulunabilecek yüksek vicdani hazlardan mahrum kalacak-

23. Hasan Türker, a.g.m., s. 89.
24. Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgasının Arka Planı, s. 99.
25. Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlğası, s. 94.



752  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

ları gibi, dinin ahlak ve içtimai tesanüt üzerindeki tesirlerinde bir kat daha 
gevşeyecektir.”26

Bütün bunlara rağmen henüz hilafetin kaldırılacağı söylentileri ortada do-
laşırken bile dünyanın dört bir tarafından Müslümanların bu duruma diren-
dikleri söylenebilir. İsviçre’de bulunan Türkler, Mısırlı milliyetçiler, Tunuslular, 
Hindistanlı ve Orta Asyalı Müslümanların, Müslüman birliği tesis ettikleri ve 
bunun şubelerini İslam ülkelerinde açmak istedikleri kaydedilmiştir.27

Hilafetin Türkiye Cumhuriyeti’nde kaldırıldığı haberinin yayılmasından 
sonra dünya Müslümanlarında gelen en somut tepki Berlin’de toplanan İs-
lam cemaatinin aldığı kararlardır. Bu kararlar bize Müslümanların, hilafetin 
kaldırılması konusunda takındıkları tavrı göstermektedir. Berlin İslam Ce-
maatinin Ankara’ya gönderdiği telgrafta;

Mustafa Kemal taraftarlarının, İslam’ın en kutsal ve en büyük kurumu 
olup onun şan ve şerefini yani Hz. Muhammed’in vekaletini kaldırmaktan 
ibaret olan yani dine aykırı ve acımasızca hareketini şura, İslamiyet’ e tama-
men aykırı kabul ve bunu İslam alemiyle sevgili yüce peygamberimize karşı 
doğrudan doğruya bir hakaret sayar.

Bu zorbaca hareketle adalete aykırı ve zalimane işleme uğrayan ve 
uzaklaştırılanlara en içten duygularla üzüntülerini paylaştığını bildirir.

Bütün Müslümanlar için bir dayanışma ve yardımlaşma içerisinde dost-
lukla korunmak kesin bir görev olan, çağdaş kudrete sahip halifenin bulun-
maması mümkün olmadığından sorun bütün dünya Müslümanları kongresi 
tarafından çözülünceye kadar geçici bir halifenin seçimine acele gerek vardır. 

Berlin İslam Cemaati Şurası, bu sorunda kesin karar vermek üzere küçük 
Avrupa ülkelerinden birinde, genel bir İslam kongresi toplanmasının talep eder.

Şura, bundan başka Türkiye’de yaşayan milyonlarca iyi Müslümanı Mus-
tafa Kemal taraflarının İslamiyet’e karşı düşmanca işlemlerinden kurtar-
mak için İslam dünyasına başvurur.

Ayrıca Şura, Mustafa Kemal taraftarlarının akıllarını başlarına almaları 
için bütün İslam dünyasının onlarla bir nevi iktisadi ve sosyal ilişkilerini kes-

26. Ahmed Emin Yalman, Gördüklerim ve Geçirdiklerim, s. 924-925.
27. Ali Satan, Halifeliğin Kaldırılması, s. 66.
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melerini rica eder.28

ifadeleri yer almaktadır.

Bütün bu tepkilere rağmen toplumda çok sert bir kabullenemeyiş olmamış-
tır. Bunun sebebi, gerek Meclis görüşmelerinin günlük gazetelerde yer alması, 
gerekse konuyla ilgili yazıların yayınlanmasıyla kamuoyu, artık Halifeliğin kaldı-
rılacağını anlamış ve bu karara hazırlanmıştı. Senelerce süren bu alıştırma uğ-
raşısı sonunda bu gelişmenin pek büyük bir tepkisi olacağa benzemiyordu. 29

Neticede, hilafetin kaldırılması İslam âleminde büyük bir şaşkınlığa, ar-
kasından da yoğun tepkilere ve çalkantılara yol açtı. Önce bu habere ina-
nılmadı; haber doğrulanınca da karar genellikle İslam dışı olarak değerlen-
dirildi. Hindistan’dan, Mısır’dan ve Uzakdoğu’dan gelen tepkilerde Anlara 
hükümeti geri adım atmaya ve bütün Müslümanları ilgilendiren bu konuda 
yalnız başına karar vermeyip İslam âleminin kanaatlerine değer vermeye 
davet edildi. Bütün bunlar sonuçsuz kalınca Mustafa Kemal Paşa’ya halife 
unvanını bizzat kendisinin alması önerildi. Ancak bu teklif de kabul görmedi. 
Daha sonra bu şaşkınlık, çeşitli yerlerde birçok halife adayının çıkmasıyla 
yerini bir bekleyişe bıraktı. Önceleri genel eğilim Abdülmecid Efendi’nin ha-
lifeliğinin devam etmesi şeklindeydi. Hindistan’da ve Mısır’da, Türkiye’nin 
kararı şiddetle kınanarak çözüm arayışlarına başlandı.30

Daha sonraki yıllarda hilafet meselesi İslam âleminin gündemindeki 
ağırlıklı yerini kaybetti ve hilafet daha çok idealist aydınlar ve muhafazakâr 
halk kesimleri tarafından önemsenmeye devam edildi. Günümüzde de dini 
ya da siyasi nedenlerle böyle bir kuruma ihtiyaç duyulduğunu ifade eden 
çevreler bulunmaktadır.31

İngiliz The Daily Telegraph Gazetesi konuyu, “Kemalist liderler Şunu bil-
melidir ki, 6 milyonun üzerindeki nüfusuyla Türkiye, halifelik makamı ve 
onun İslam alemindeki lider konumu sayesinde sahip olduğu gücü ve pres-
tiji, üçüncü sınıf bir Tatar Cumhuriyeti olma uğruna kaybediyor” ifadeleriyle 
endişeli bir yorumla karşılarken; The Manchester Guardian’da A. J. Toynbee 
imzalı bir makalede ise şöyle bir yorum yapılmaktaydı: “1871 yılından beri 

28. Ali satan, a.g.e., s. 232.
29. Seçil Akgün, Halifeliğin Kaldırlması ve Laiklik, s. 170.
30. Casim Avcı, “Hilafet”, c. XVII, s. 539.
31. Casim Avcı, “Hilafet”, c. XVII, s. 539.
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Türkler, kendilerini, papalık makamına benzer bir yerlerde görüyorlardı. Bel-
ki de bu benzerlik, Türk hükümetinin ‘ruhani’ halifeyi topraklarından kov-
mak amacıyla niçin daha radikal adımlar attığını açıklayabilir. Çünkü halife 
ve yandaşlar, kendilerine zorla kabul ettirilen ‘vatikanlaşmayı’ kabul etme 
konusunda, teoride papa ve yandaşlarından farklı değillerdir. Ankara, duru-
mun tıpkı İtalya’daki krallık yönetimi (Quirinal) gibi kurumlaşamamış oldu-
ğunu düşünmektedir. Ancak, İtalya devleti yarım yüzyıldan fazla sabretmiş-
ken; Ankara, problemi çözmek için on sekiz ay bile beklemedi. Bu cüretkâr 
darbe, Türkiye’nin Batı ile kendi vatandaşlarıyla ve İslam dünyasının diğer 
üyeleri ile dini ilişkisini etkileyecektir.32

Batı’ya dair verdiğimiz bu iki örnekteki eleştirel yaklaşıma rağmen içer-
de Hilafetin kaldırılmasına karşı güçlü bir tepkinin olmadığını, bu kararı 
alanları zorlayacak bir durumun yaşanmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz.
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Okan UZUNÖZ: 

Sayın Feyza KAPLAN ‘a teşekkür ediyoruz. Kendisi tebliğinde kısaca ha-
lifeliğin tarihsel sürecinden bahsetti ve halifeliğin kaldırılma sürecine kadar 
ki bölümünden ve kaldırılmadan sonra oluşan iki gruptan kısaca bahsetti. 
Bu konuda yazılmış yazılardan bahsetti. Özellikle bu konuda günümüzde 
hala tartışma ortamında yerini koruduğu ve bazı kesim halifeliğin tekrardan 
geri getirilmesi tarzında birtakım anlayışlarda olduğu için bu konu genel 
başlıklarına uygun. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi son tebliğ-
cimiz Hümeyra Ahsen DOĞAN kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İLAMER Tefsir araştırma 
grubu öğrencisidir. Konusu “Dini Grupların Tek Tip Kaynaktan Beslenme-
sinin Din Anlayışındaki Farklılaşmaya Etkisi” sözü kendisine bırakıyorum.



“DİNİ GRUPLARIN TEK TİP KAYNAKTAN BESLENMELERİNİN 
DİN ANLAYIŞINDAKİ FARKLILAŞMAYA ETKİLERİ”

HÜMEYRA AHSEN DOĞAN

(Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans 2.Sınıf)

GİRİŞ 

İnsan yaratılışı bakımından inanma eğilimi taşır.İnsanın ruhsal gereksi-
nimlerini en ideal anlamda dini duygu ve inancı karşılar. Din olgusu insan 
üzerinde bireysel ve toplumsal olarak tezahür eder. Dinin inanç ibadet ve 
toplumsal boyutları bulunur.İnanç noktasında bireysellik  baskınken, iba-
det noktasında bireysellik olsa da toplumsal olarak da etkiler görmekteyiz.1 
Kimi zaman yaşanan coğrafya sosyal çevre ve kültür algısı din olgusunun 
ibadet boyutu üzerinde etkilidir.

İnsan düşünen ve anlamaya çalışan bir varlıktır. Dinin uygulanması yada 
öğrenilmesi sürecinde de teslimiyetçi,zahiri,akılcı tavırlarla dini metinleri 
okumuşlar yaptıkları çıkarımlar eserlerini oluşturmuş. Aynı zamanda insan 

1. Ali Akdoğan,”Kültür Ve Din”,N. Akyüz, İ.Çapçıoğlu (ed.),Din Sosyolojisi (Ankara: Grafi-
ker Yayınları, 2015)içinde,s.399
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farklı zeka huy ve mizaçta yaratılmıştır. Doğal olarak yönetme ve yönetilme 
arzusu bakımından insan farklılık taşır . Bu farklılık beraberinde karizmatik 
bir lideri ve etrafında toplanan bir halkayı oluşturur.2 Çünkü insan yaratılı-
şı itibariyle toplumsallaşması zaruri bir varlıktır.Zamanla mensupların dini 
tecrübeleri nesnelleşir.3 Grupların teşkilatlanması sürecinde her grubun li-
deri, kitapları, ibadet ritüelleri, dış kıyafetleri tek tipleşir.Bu tipolojiler grubu 
kendisi dışındakilerden ayırır.

Çalışmamıza dini grupları cemaat tarikat mezhep gibi isimlendirmeleri-
ne göre kendilerine has ritüelleri ve kaynakları ele alacağız ve grup olmanın 
tabiatıyla beraberinde gelen riskleri ve bu risklerin din anlayışı üzerindeki 
etkilerini çalıştık. Her şeyden önce dini grubun izahatını yapalım.

1.Dinin Sosyal Boyutu Olarak Dini Gruplar

Din sosyolojisi dini grup tipolojilerini doğal dini gruplar ve sırf dini grup-
lar bazında ele alır.4 Bizim dikkat çektiğimiz tip ise sırf dini grup tipleridir. 
İslamiyet’te mezhepler, tarikatlar, dinî-siyasi cemaat, parti ve örgütler, sır 
grupları, dayanışma teşkilatları gibi değişik boyut ve özellikteki sosyal grup-
lar söz konusu oluşumlara örnektirler.5 Kişilerin, bu gruba bağlı olmakla 
beraber tek tip kaynak etrafında, ortak bir irade etrafında toplanmış olduğu 
görülür.Zaman içinde bu ortak tecrübeler yeni bir dünya görüşünün etra-
fında toplanılmasına sebep olur.Dini grubun ortaya çıkacak ilk hedefi lider-
lerin önderliğinde belirlenmiş olan kendi değerlerini korumak ortam varsa 
bunları yayma çabası ve davranışlarını hatta giyim tarzı bile bu düşünce 
etrafında şekillendirerek diğer dini gruplardan sıyrılma halidir. 6 Dini grubun 
özellikleri şu şekilde tasnif edilirse konu daha anlaşılır kılınacaktır : 

‘’1. Bir gruba mensubiyet hali hem fert bilincinde bulunmalı, hem de 
grubun dışındakiler tarafından tanınmalıdır.

 2. Grup içinde her fert belirli rolleri yerine getirmelidir. 

2. Halil İbrahim Bulut,”İslam Mezhepleri Tarihi”(Ankara: Ankara Okulu Yayınları,2015)
ss.120-121
3. Ünver Günay, “Din Sosyolojisi”(İstanbul: İnsan Yayınları,2012)ss.244-247
4. Niyazi Akyüz,”Dini Gruplar Sosyolojisi”, N.Akyüz, İ.Çapçıoğlu(ed.), Din Sosyolojisi (An-
kara :Grafiker Yayınları, 2015)  s. 468.
5. Mehmet Ali Büyükkara ,”Dini Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel  Anlama Ve Tem-
sil Sorunları”, Usul İslam Araştırmaları, sayı. 7 (2007),s. 108.
6. Gülay Cezayirli,”Dini Grup Ve Toplumsal Grup “, AÜİFD, sayı. 37 (1997), s. 374.
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3. Grubun sürekliliği için karşılıklı ilişkiler çok önemlidir. Grup üyeleri 
arasında iletişim ve temas, grup şuurunu da güçlendiren bir faktördür. 

4. Grup üyeleri, ortak ilgi ve değerleri paylaşırlar. Bu ortak ilgi ve değer-
ler, fertlerde grup şuuru ve bütünleşmeyi sağlayan bir faktördür. 

5. Grup eylemi, belirli hedeflere ve ortak amaçlan gerçekleştirme-
ye kanalize edilmelidir. Hedef ve amaç birliği, grubun niçin kurulduğunu 
gösterir.’’7

Dini gruplar yaşadıkları coğrafya ve zamana göre bağlı bulundukları li-
derin dini ele alma biçimine göre kaynakları bakımından çeşitlilik arz eder-
ler. Tek tip kaynak olarak izah edilmeye çalışılan esasen grubun dini feh-
metme yolunda kendi Kur’an ve sünnet anlayışını tek doğru anlayış kabul 
etmesidir.İtiraz noktası buradan çıkar çünkü doğru tektir ancak doğruya 
giden kaynaklar ve metotlar birden fazla olabilir. 

Dindar bir birey dinini hangi kaynaklardan öğrenir?Biz kaynakları açısın-
dan ülkemizde dini grupların referansı olan 3 bilgi kaynağından bahsedebi-
liriz:  dini otorite kabul edilen dini grubun lideri, gelenek (kültür getirisi),dini 
araştırmalar.8  Ayrıca şunu da belirtelim dini grupların gruplaşmaları yolun-
da inanç ibadet ve teşkilatlanma şeklinde çeşitli meseleler de birer farklı-
laşma tezahürüdür. Ana dini metnin farklı tiplerde anlamlandırılıp yorum-
lanması tek tipleşmeye temayül etmiş. Batınilerin  Kur’an’ın  gizli manaları 
bulunduğunu öne sürerek te’vile gitmeleri gibi misaller artırılabilir. Dinin 
çeşitli sahalara farklı kültürel mekanlara yayılması ibadet konusunda da 
bir çeşitlenmeyi doğurmuş ana din kurucusunun yaşadığı dönemdeki sade 
ve asli ibadet formlarının belki daha ihtişamlı formlara büründüğü gözlem-
lenmiştir.Kimi dini gruplarınca da din kurucusundan sonra gelişen farklı 
tutumlara bid’at adı verilmiş ve onlar ise asli forma dönüşü savunan bir 
takım anlayışlara sahip olarak diğer dini gruplara tavır alır bir zihniyet içine 
girmişler. Bu dini gruplara Vahhabiler, İbn-i teymiyye ve selefilik hareket-
leri örnek verilebilir. Yine dinin bir takım ahlak ve sosyal değişim kuralları 
dinin ilk ortaya çıktığı sınırlı sosyal çevrenden farklı olarak değişik yerlere 
yayılmasıyla gevşeme bazen önemini yitirebilme bazen o çevrelerdeki yeni 

7. Niyazi Akyüz, “Dinlerin Teşekkülünde Dini Liderlerin Karizması”, http://dergiler.anka-
ra.edu.tr/dergiler/37/751/9608.pdf (11.03.2017).
8. Vejdi Bilgin,” Popüler Din Ve Dindarlığın Değişen Yüzü”,UÜİF, 12:3 (2003) ,s. 196.
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durumlara intibak sahnelerine sebep olabiliyordu.Kimi dini grup sosyal de-
ğişme ve gelişime karşı çıkarken kimi dini grup ya da kimseler reformist eği-
limler içine girebiliyordu.İşte bu farklı mekanları paylaşma farklı zihniyetlere 
mensubiyet dini anlama noktasında da farklılaşmaya götürmüştür.9

2.Dini Anlayışta Farklılaşmaya Etki Olarak Tek Tip Kaynaktan Beslenme-
nin Riskleri 

Dini cemaat her zaman mutlak otorite kendinde olan, mensuplarınca 
ilahi metni en iyi yorumlayıcı nihai kararı veren,ilahi olarak desteklenmiş 
,en sağlam fikre sahip, her yaptığı işte hikmet taşıyan tüm işlerin kendisine 
dayandığı  kişi lider kabul edilir. Saydığımız bu vasıfları özellikle ilahi destek-
lenme vasfını savunan Şiilik, liderlik(imamet) tasavvuruyla İslam’a yönelik 
bir bölünme ve ihtilaf teşkil etmiştir. 10 buraya ekleme yaparsın Şiilerin lideri 
kullanma olayını 

Kültürü kaynak olarak edinen gelenekten beslenen Tarikat11adıyla ku-
rumsallaşmış hali  dini gruplara geçelim.Bu tip gruplar ana dini gruptan 
kopmadan  dini esasları daha içten yaşama niyet ve arzusu ile bir arada-
dırlar.Münferit inziva olarak başlayıp daha sonradan kolektif karaktere bü-
ründükleri görülür. 

J.Wach ‘ın tarikat tanımlaması ortak bir takva şuuru için bir araya gelen
fertlerden oluşan bu sebeple de kişilerin sadakati üzerine ısrarla durulan 
bir grup olduklarıdır. Tarikatları birleştiren şeyin ortak ikametgah sahala-
rı tarikata özgün kıyafet, yemek, özel ibadetler ve mensuplar arası doğal 
teşkilatın(aile gibi) yerini tutacak güçte bir kardeşlik şuuru olduğunu ekle-
miştir.12 Tarikatların kendi menkıbevi anlatımları ve olağanüstü hikayeleri 
de mensupları üzerinde aktif rol oynamıştır. 

Dini grupların ekseriyetinin kendilerine mahsus kıyafetleri vardır. Zikir 
hanede; arakiye, sikke, destar, istiva, tennure vb. gibi adlarla anılan özel 
giysiler de bulunur. Rifaîler siyah sarık, cübbe, haydariye ve içten de beyaz 

9. Ünver Günay, “Din Sosyolojisi”(İstanbul: İnsan Yayınları,2012) ss. 298-302.
10. Mehmet Ali Büyükkara ,”Dini Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel  Anlama Ve
Temsil Sorunları”,Usul İslam Araştırmaları 7 (2007), s. 122.
11. Saffet Sarıkaya,”Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Dini Tarikat Ve Cemaatlerin Top-
lumdaki Yeri”,SDÜ Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1998), s. 95.
12. Ünver Günay, Din Sosyolojisi, (İstanbul: İnsan Yayınları,2012) s. 306
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elbise ve beyaz çorap giymektedirler.13Bu halleriyle kendilerinden olmayan 
‘’öteki’’ gruplardan ayrılırlar. 

Tek bir grubun algısına kendini bağlayan kişilere ekseriyetle gruba aidi-
yetle kazanılan “seçkinlik” atfedilir. Birey doğal olarak gruptan doğacak hiç 
bir eksikliği kabullenemez.Grupta hatalı bir anlama temsil ve ya tefsir sıkın-
tısı gündeme getirilse düşünmek yada hatayı düzeltmek yerine kabullen-
meme şuuru meydana çıkar. Zira tek tip anlayış düşünmeyi azaltır,azalan 
muhakeme yetisi tek fikirciliği çoğaltır ve tek fikircilik zamanla tekfirci bir 
sıkıntılı dini grup meydana getirir. 

Grup içerisinde vuku bulan bir takım uygulamalara şer’i ya da akli eleştiride 
bulunmak istenen kişi grubun ahengini sarsmak istemez ve ortaya çıkacak so-
runları görmezden gelerek ‘’Vardır bir hikmet’’ anlayışının ardına sığınır.14 

Bu gün birçok dini grubun zihninde İslam kardeşliği cemaat kardeşliği 
haline gelmiştir. Dolayısıyla tek tip kaynağa lidere takılı kalıp diğer doğru 
kaynakları reddetmek kardeşlik hukukunu zedeler. 

Dini grup fikriyatında kendilerine has olmazsa olmazları bulunur. Kimi-
si siyasi olumsuzluklara dem vurur, kimisi bid’atlara,kıyamet alametlerine 
,rüyalara, cinlere vs. örnekler çoğaltılabilir. Grup takılı kaldığı bu fikri yapıyı 
sürekli gündemine alır bu mevzuda zihinlere açıklık  getirmek adeta grubun 
en önemli işi olur. Vahhabiler tasavvufu İslami olmayan bir bidat olarak 
saymışlar ve İslam’da  zikir Allah’ı unutmamak ve tefekkür etmektir, bir ayin 
değildir,demişlerdir. 15 Bu denli tek taraflı tavır diğer tarafı-misal tarikatları- 
‘’öteki’’ kefesine koymaya mecbur bırakmaktadır.

Kaynakların farklılaşmasına bir misal cami ve namaz ekseninde gün-
deme gelir.Camiler bütünleşmenin en iyi sağlanabildiği ortamlardır.Ancak 
bazı grup zihniyetleri ana bünyeden koparak camiden uzaklaşmış, ezanlara 
farklı ilaveler yapmışlardır.Bu gün şiiliğin yaygın olduğu bir yere giden birisi 
bu farklılığı kolayca hisseder.16

13Durmuş Tatlıoğlu,”Tasavvuf Ve Tarikatlara Sosyolojik Bakış”, Din İlimleri Akademik 
Araştırma Dergisi, 9:1 (2009), s. 124.
14  Mehmet Ali Büyükkara ,”Dini Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel  Anlama Ve 
Temsil Sorunları”,Usul İslam Araştırmaları, 7 (2007), ss. 113-114.
15 Yusuf Ziya Yörükan,”Vahhabilik” http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/740/9450.
pdf(01.05.2017) 
16 Saffet Sarıkaya, “Dinde Marjinalleşmenin Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler” e-
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Tek tip kaynağa bağlılık adına dini grubu marjinal kılan bir misal de çeşit-
li nafile zikir ve dua formlarına sahip olmalarıdır.Özellikle zikir ve dua form-
ları müritlerin mensupların zamanla vazgeçilmez melekesi haline gelmiştir.
Nurcu gruplarda etrafında bir kültürün oluştuğu ‘’Cevşen ‘’ duası günlük 
hayatta çeşitli vesilelerle okuna gelmiştir.Hatta boyunlara muska olarak ta-
kılması çeşitli vesilelerle hediye edilmesi de ilginçtir. Oysa aynı gayret ve 
hamasetin  Kur’an ve sünnette yer alan dualar ve zikirler için gösterilmesi 
daha kadirşinas bir durum teşkil edebilirdi.17

SONUÇ 

Her şeyden önce grup olma güdüsü her insani oluşumun olağan duru-
mudur. Kişi ait olduğu grubun sosyal kimlik ve statüsüne bürünür.Zira her 
yiğidin yoğurt yiyişi farklı olması misali her grubun kaynak kullanımı yada 
dini anlama şekli diyelim, kendine mahsustur. Bizim baştan beri anlatmak 
istediğimiz tek kaynaktan, tek liderden beslenmenin kişiler üzerinde etki-
lerini incelemekti. Dini anlamda farklılaşmalar meydana gelirken grupların 
liderleri ve liderlerin kendilerini nasıl bir dini anlayışa göre yetiştirdikleri ve 
mensuplarına da kendi fikirlerini tek hakikat nazariyesiyle, diğer dini grup-
lara “öteki” algısı yüklenerek yaklaştıklarına bakılırsa aslında zenginlik 
olması gereken farklılaşma meselesi tefrikaya kapı aralamış olmaktadır. 
Bahsettiğimiz bir takım inanç, ibadet, teşkilatlanma ritüelleriyle grup kendi 
kimliğinin sınırlarını tahkim etmiş olmaktadır.Mensuplar ortak düşünüp or-
tak hareket eder.Ritüeller zamanla taklitçiliğin eşiğinden uzaklaşamaz hale 
gelir.Liderin silsilesi,nafileler bir takım maddi ve manevi grup içi fedakar-
lıklar bir müddet sonra kişide en doğru ve tek grup kendi mensup olduğu 
grup algısına sebep olur.Peki hal böyle iken tek tipleşmenin önüne geçmek 
mümkün mü ? İnsanlar hem bir gruba mensup bulunup hem de grubu tek 
hakikat kabul etmeden de mensubiyetleri devam ettiremezler mi?

Dinin temel kaynaklarını inceleme yönünde bireylerin yetiştiği sosyal 
çevre siyasal ve kültürel bir takım hadiseler dini gruplar içinde farklılaş-
maları doğurmuştur. Bunda sonraki süreçte de ayrılık, gruplaşmalar ola-
caktır.Bu olağandır.Ancak dini gruplara düşen gittikleri bir yol varsa ve bu 

Makalat  Mezhep Araştırmaları, 1:1 (2008), s. 35.
17 Saffet Sarıkaya, “Dinde Marjinalleşmenin Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler” e-
Makalat  Mezhep Araştırmaları, 1:1 (2008), s. 40 
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dinin dokusuna zarar vermeden ilerleyebiliyorsa, kendileri gibi dokuya zarar 
vermeden ilerleyen başka dini grupları dairenin dışında tutmamaktır. Dini 
gruplar kendi ritüellerini, nafilelerini hayır ve hasenatlarını dinin olmazsa 
olmazı olarak mensuplarına sunduğu vakit tek tip kaynaktan beslenmek 
risk olacaktır. Aksi taktirde her insanın mizacı farklıdır.Kimisi Hz. Ömer mi-
zacı taşır,kimi Ebu zer fıtratındadır.Dini gruplar da insan oluşumu olduğu 
için grupların fıtri dokusu da tek tip olur.Mensuba düşen tek tip kaynaktan 
beslenmenin beraberinde getirdiği risklere karşı bilgili ve uyanık olmaktır. 
İstikametten sapma halinde hatayı örtücü değil lideri uyarıcı tavır içine giril-
melidir.Tek tipçilik tek fikirciliğe tek fikircilik tekfire yol açmamalıdır. 
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Okan UZUNÖZ:

Sayın Hümeyra DOĞAN ‘a bu güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Kendisi bu tebliğde öncelikle bu dini metinlerin anlaşılmasında kaç tip 
anlayış olmasından bahsetti. Daha sonra dini gruplardan maksat nedir ko-
nusuna temas etti. Tek tip anlayış nedir bu konudan bahsetti. Sonra günü-
müz açısından önemli olan tarikatlara ve cemaatlere sözü getirdi. Özellikle 
Nur cemaatinden örnekler verdi. Bu açıdan kendisine tebrik ediyorum ve 
tüm oturumda ki tebliğci arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Böylelikle 
oturumumuzun ilk bölümünü bitirdik. Şimdi ikinci bölüme yani tebliğ sunan 
arkadaşlarımızı değerlendirmek üzere müzakerecilerimizi davet ediyorum. 
Öncelikle Hayrunnisa KAHVECİ ve İlhan AKTEPE arkadaşlarımızı müzakere 
edecek olan sayın Ar. Gör. Yusuf KOÇAK hocamızı kürsüye davet ediyorum. 
Kendisi Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel Bilimleri Kelam 
Anabilim Dalı araştırma görevlisidir. Buyurun hocam söz sizde.



ARŞ. GÖR. YUSUF KOÇAK

(Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Araştır-
ma Görevlisi)

Selamun Aleykum Yusuf KOÇAK kardeşim oluyor. Kendisi Kastamonu da 
çocukları hasta olduğu için gelemedi. Onun müzakeresini ben yapacağım. Ön-
celikle şunu belirtmem gerekiyor. Hem Hayrunnisa hocam hem de İlhan hocam 
ikinizde çok güzel metinler hazırladınız. 4. sınıf ve 2. sınıf olmanıza rağmen 
açıkçası bu kadar güzel bir metin beklemiyordum. Bende kendimi kıyas yap-
tığım zaman ben herhalde 2.sınıf ve 4. Sınıfta böyle bir tebliğ yazamaz dedim.

      Şimdi Hayrunnisa KAHVECİ arkadaşımızdan başlamak istiyorum. 
Makale baştan sona kadar mükemmel dipnotlar olsun akıl çizgisi dediğimiz 
kırmızı çizgi olsun onu tutturdunuz. Kaynakçayı çok güzel aldınız. Benimde 
tavsiye niteliğinde birkaç önerim olacak. Birincisi çok kesin bir dil kullanı-
yorsunuz. Bunu söylemem gerekiyor mesela “Kur’an ve sünnetin ruhuyla 
hareket edilmiş ve bunlar hiçbir sahabi tarafından bid’at ya da sünnete 
muhalefet olarak algılanmamıştır.” hiçbir ifadesi çok akademik bir ifade 
değil bunu iddia edebilmek için bütün rivayetleri bilmeniz gerekir. Bu çok 
büyük bir iddia oluyor. Bir başka bir yerde ise şunu söylediniz. “İslam’ın ilk 
günlerinden beri zihinleri hep meşgul etmiş, bugün de etmekte ve yarın 
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da edecektir.” Biz kahin değiliz bilmiyoruz gelecekte ne olup olmayacağını. 
Daha yumuşak ifadeler kullansak daha doğru olacağı düşüncesindeyim. 
İçerikle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. “Kısacası O’nun hadisleri diye ileri 
sürülen şeylerin çoğu, zaten O’nun kendi kişisel görüşleridir. Hz. Peygam-
ber, özellikle de siyasal ve sosyal/toplumsal meselelerin zahiri şekli ilgilen-
diren yönlerinde, şartların değişmesini göz önünde bulundurmadan, bütün 
zamanlar için sabit ve kesin olan bir hüküm koymamıştır” bu çok büyük bir 
iddia, bu biraz niyet okumadır. Zira Hz. Muhammed’in böyle bir niyetinin 
olup olmadığını bilmiyoruz. Sonra açıklama yapıyorsunuz “Zira, bir nassın 
ideal uygulamasının her zaman ve zemin için tek olduğunu söylemek el-
bette yanlıştır.” Burada ki nass deyince Kur’an-ı Kerim de giriyor. O fikirde 
iseniz tarihsel bir bakış açısıdır demek istiyorsanız onun da doğruluğu ve 
tutarlılığı vardır. O zaman o ifadeyi kullanabilirsiniz. Yine bir başka cümle 
ise “Değişik zaman ve ortamlarda bulunmaları, birtakım nasları duymamış 
ya da unutmuş olmaları yahut da farklı bir biçimde anlamaları/okumaları, 
olayları değerlendirme nasları tefsirde isabet ve hata etmeleri gibi” neyse 
böyle söylüyorsunuz sonra da diyorsunuz ki “Bununla beraber yine de on-
lar, aralarında meydana gelen görüş ayrılıklarına karşın, kesinlikle hiçbir 
şekilde Kur’an ve sünnetin ruhundan, dinin maksat ve hedeflerinden ay-
rılmamışlardır.” Yani o zaman hepsi haklı mı oluyor, bir ölçü yok mu, hepsi 
haklı hepsi Kur’an’a mı uyuyor. Mesela şey deniliyor, Sıffin Savaşında Hz. 
Ali’de haklıydı Muaviye’de haklıydı o zaman hak ortadan kalkıyor. Bu man-
tık ilkelerine aykırı diye düşünüyorum. Burada sadece ekleme yapacağım, 
bunu güzel tespit ettiniz, hadisi değerlendirirken ictihadi yaklaşımlarda in-
san merkezli doğruluk anlayışı var bu gelenekte. Önemli olduğu için buna 
sadece değinmek istiyorum. Değerli hocalarım ve arkadaşlarım, şunu çok 
önemsiyorum, hakikat insan merkezli değildir. Hakikat, hakikat olduğu için 
hakikattir. Bunu önemsediğim için söyledim. Bunun dışında baştan sona 
kadar çok güzel okuduğum bir tebliğ oldu tebrik ediyorum.

İlhan hocamıza geldiğimizde; kendisi önemli bir konu almıştır. Sende 
de teknik bir uyarım olacak, kaynakçaların bir yerinde tarih verdi diğer bir 
yerinde vermedi. Mesela İbn Manzur diyorsun tarih yok sadece sayfa var, 
ama Ekrem Sarıoğlu deyince tarih veriyorsun. Bir yerde tarih var bir yerde 
tarih yok. 2. ve 3. sayfalara bakarsanız teknik olarak görürsünüz. Şimdi 
birde şunu söyleyeceğim çok güzel değindin mesela oda şu, bütün dinlerde 
hatta ilkel kabilelerde bile mehdilik inancının olduğunu var saydınız. Ben 
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sadece bir teklifte bulunacağım. Ben bunun üzerinde dururdum. Niye her 
dinde, her ilkel kabilede mehdilik inancı vardır. Şimdi bir şeyi konu etmek 
için Kur’an ve sünnette geçmesine gerek yoktur. Mesela felsefeciler kendi-
lerini temellendirirken insanın fıtratına giriyor. Acaba bu mehdilik inancı fıtri 
olabilir mi, bence bunun üzerinde durulabilirdi. Şimdi sende de biraz dili 
şey buldum. Mesela ikinci sayfada diyorsun ki “hayal ürünü yansımalar” bu 
tür ifadeler hayal ürünü olabilir ama bu tarz metinlerde yazmayalım. Birde 
maşallah bende böyleyim niye bilmiyorum ama çok iddialı yazılar yazıyoruz. 
Hayal ürünüdür, bu şöyledir, bu böyledir, yani biraz daha esnek olsak, ko-
nuyla ilgili farklı rivayetlerde vardır. Hangi görüş olursa olsun hayal ürünü 
demek doğru değil. Onun dışında seninkini de çok düzenli ve tertipli, aydın-
latıcı buldum. Hem karşı görüşü ifade ettin hem de kendi görüşünü ifade 
ettin. İkinizi de tebrik ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Okan UZUNÖZ:  

Sayın İsmail KOÇAK hocamıza bu çok kıymetli değerlendirmelerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Feyza KAPLAN ve Hümeyra Ahsen DO-
ĞAN arkadaşlarımızı müzakere etmek üzere sayın Bayram ÜNCE’yi buraya 
davet ediyorum kendisi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam 
Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisidir. Sözü kendisine 
bırakıyorum.



BAYRAM ÜNCE

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Teşekkür ederim sayın başkanım, ben tebliğleri değerlendirmeye başla-
madan önce biraz duygu ve düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Bana 
gelen arkadaşlar 2. ve 3. sınıf arkadaşlar. Benim ilahiyat fakültesinde 2. 
ve 3. sınıftaki arkadaşlara ayrıyeten önem veriyorum. Çünkü biz başlıyoruz 
birinci sınıftan, şey gibi düşünüyorum malzemeleri topluyoruz bir araya ge-
tiriyoruz ama onları karıştırmıyoruz. Un bir taraftan su bir taraftan yumurta 
bir taraftan, ancak 2. ve 3. sınıfa gelmeye başladıktan sonra bunları karış-
tırmaya başlayıp, yoğuruyoruz. İşte arkadaşlar siz bu yoğurmadan ortaya 
çıkan pastalarsınız. Pastalar derken hocalarımız yesin anlamında değil yani 
ilk çıkan ürünlersiniz bu açıdan sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Gerçek-
ten başarı hikayesi anlatabilecek şeklinde tebliğler ortaya koymuşsunuz. 
Bu tebliğlerden ötürü de tekrardan sizlere teşekkür ediyorum.

Şimdi de Feyza KAPLAN’ın tebliğinden başlamak istiyorum. Feyza KAPLAN 
tebliğinde, “Hilafetin Kaldırılması Örnekliğinde Siyasal Teşkil Eden Sosyal Te-
olojik Yansımaları” diye bana tebliğ geldi. Galiba başlığını değiştirmişsiniz. 
Kaplan “size gönderdiğimde en son oydu fakat burada başlık tekrar değişmiş 
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ve size gönderdiğim gelmemiş ben burayla tutarlı olmak için değiştirdim.”, 
Sayın Ünce, tamam o zaman sosyolojik yansımalar deyince birkaç sıkıntı or-
taya çıkıyor, onları o zaman es geçmek istiyorum. Şimdi biz o tarihte olayla-
rı ve kurumları değerlendirirken o kurumlar hakkında bir vasıf kullandıysak 
veya tanımlama kullandıysak, o tanımlamak üzerinde hiç değilse, paragraf 
içerisinde aynı kelimeyi kullanmamız lazım. Mesela senin daha ilk başta özet 
kısmında halifelik bir kurumdur, halifelik bir yönetim şeklidir, halifelik bir ma-
kamdır. Şimdi ben bunu okurken diyorum ki halifelik kurum mu, makam mı 
yönetim şekli mi, yani aslında hepsi aynı şeyi anlatmak için kullanılıyor, hepsi 
halifeliği tanımlamak için kullanıyor. Ama insanlar buna bu nedir bu soru gibi. 
Bundan sonraki çalışmalarınızda buna dikkat etmenizi isterim. İkinci dikkat 
ettiğim nokta, hocamın bahsettiği gibi sizde de keskin bir dil var. Sloganik 
ifadeler var. Örnek verecek olursam, hilafet kaldırıldığında Müslümanlar 
uyuşturulmuş, birkaç isyan dışında tepki gösterilmemiş, Müslümanların is-
tikbali durdurulmuş gibi sloganik ifadeler var. Hani biz tebliğ yazarken veya 
akademik çalışmalar yaparken öncelikle tarafsızlık ilkesini korumamız lazım. 
Çift taraflı inceliyorsunuz, tepki gösterenler ve tepki göstermeyenler şeklinde 
ama tepki gösterenlere yakınlığınızı çok belli ediyorsunuz. Biz bu tarafsızlık 
ilkesini korumamız lazım. İkincisi burada hilafet kurumunun kaldırılmasından 
bahsederken, eğer böyle bir ifade kullanıyorsanız, hilafetin o zaman da ki 
şartlarını ortaya koymanız lazım. Devamlı çift başlılık ortaya çıktı ifadeler kul-
lanmışsınız. Hilafetin kaldırıldığında çift başlılığın ortaya çıktığını söylemeniz 
için, hilafetin tek başlılığı desteklediğini önceden söylemeniz lazım. Hilafet o 
zamanda Müslüman toplumu bir arada tutan, birleştiren bir kurum muydu 
acaba. Bunu daha önceden ortaya koyulması lazım ki daha sonra hilafet kal-
dırıldığında çift başlılık ortaya çıktı diyebilesiniz. Sonra bir konuda belki çok 
önemli değil belki aynı alanda ki hocalardan kaynaklı olsa gerek bu Grafiker 
yayınlarında İslam Kurumlar Tarihi hilafet maddesinden yazmışsınız, gördü-
nüz herhalde. Mehmet Azimli hocamızın yazdığı maddeyi Mehmet Özdemir 
diye dipnot atmışsınız. Dipnotlar bizim yazdığımız tebliğlerin veya tezlerin na-
musları gibidirler. O namusa sahip çıkmamız lazım. Belki çok ufak bir şey 
hani Azimli ve Özdemir farkı bunu gözden kaçırdınız ama önemli bir nokta 
onu da söylemek istedim. Sonra bir de, tebliğiniz de birkaç tane varda ben 
bir tane örnek vermek istiyorum. Çelişkili ifadeler buldum. Az önce söylediğim 
gibi “birkaç isyan dışında tepki veren yoktu” dediniz. Ama daha sonra “Müslü-
man halktan, tüm dünyadan buna tepkiler yükselmişti.” Demeye başladınız. 
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Hani tepki yok, tepkiler tüm dünyadan var. Biraz olmuyor zannedersem. Ama 
şunu söylemek istiyorum başlığın altından sonra sıralama, özet, özellikle 
İngilizce özetinde buraya eklenmesi ve daha sonra giriş bölümü, o sürecin 
anlatılması, daha sonra süreçten sonra yaşananlar benim için çok önemli, 
kaynak kısmını güzel yapmışsınız. Sistem olarak çok güzel olmuş, tekrardan 
ben size teşekkür ediyorum.

İkinci Hümeyra Ahsen arkadaşımız. Ben Hümeyra Ahsen’i özellikle teb-
rik etmek istiyorum. Hocam gerçekten çok iyi çalışma olmuş, ben bunu 
sosyoloji alanında yüksek lisans yapan bir arkadaşıma da okuttum. Alana 
dair temel kaynaklar denebilecek kaynakları okumuşsunuz incelemişsiniz 
ve okuduklarınızdan anladıklarınızı buraya yazmışsınız. Bu açıdan sizi çok 
tebrik ediyorum, gerçekten çok beğendim. Sizin sormuş olduğunuz grup-
ların tek hakikate inanıp, daha sonra bir barış içerisinde yaşayamazlar mı 
sorusu belki de bizim burada ki temel sorumuz, temel konumuz, kayna-
ğımızda, bu sorunun cevabı nasıl yapmalıyız nasıl değerlendirmeliyiz. Bu 
sorunun cevabını verirsek zaten sizin anlatmış olduğunuz tüm problemleri 
ortadan kaldırabilir. Diğer şekilde kaynak olarak kullanmış olduğunuz bilgi 
olarak gerçekten tebrik ediyorum. Tabi sende de birkaç önerim olacak. Şim-
di başlığa bakarken “tek tip kaynaktan beslenmeyin.” Hani bu tek tip kay-
nak ne, tek tip kaynak demişsiniz Kur’an ve sünnetteki anlayış, orda ki tek 
anlayış, sizin anladığınız. Tamam orda ki lider Kur’an ve sünnette tek anlıyor 
ama grup Kur’an ve sünnetten mi anlıyor. Bu kime bakıyor. Bu grubun tek 
tip kaynağı ne. Benim anladığım kadarı ile gruba bakıp incelediğimde bir 
lideri, bir de kitabı vardır. Grubun Kur’an ve sünnette ki anlayışı tek tip an-
layışı olduğunu düşünmüyorum. O ortaya tam konulmamış düşünüyorum 
belki katılırsınız belki katılmazsınız bilmiyorum ama görebildiğim sıkıntılı 
bir konuydu. Daha sonra bu farklılaşmaya etkileri kısmına geçecek olursak 
farklılaşmaya etkileri kısmında atmış olduğunuz tek bir başlık var. “Tek bir 
kaynaktan beslenmenin riskleri” hani sadece risk mi var bu etkilenmenin 
altında. Bu ötekileştirme olabilir, benim aklıma gelen yok etme çabası ola-
bilir. Hani bu başlıkları daha fazla yapıp konuyu daha zengin bir hale getire-
bilirdik diye düşünüyorum. Daha sonra söyleyebileceğim şeyde vermişsiniz 
aslında dilde, kültür bunları vermişsiniz ama bunlar risk başlığının altında 
vermişsiniz. Konu bütünlüğü açısından olması gereken başlığın altında de-
ğil. Etkileri başlığı altında ama dini sosyal grup başlığı altında olması lazım. 
Bütün bunları söyledikten sonra birde şunu söyleyeyim arkadaşlar, bizde 
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belki hepimizde ben yazarken bende de vardı. Cümleleri uzun kurduğumuz 
zaman daha akademik olacakmış gibi düşünüyoruz. Aslında iki kelimede 
de vardır. Aşağı yukarı yedi-sekiz satır cümle oldu. Bu yedi-sekiz satır cümle 
olunca başı ile sonu arasından bir anlam bozukluğu meydana geliyor. Özne 
yüklem uyuşmazlığı mı dersin ne dersin bilmiyorum ama dini cemaatler 
diye başlayıp teke düşebiliyor. Mesela dini gruplar demişsiniz örnek verir-
ken Vahhabilik, Selefilik ve İbn Teymiyye yani İbn Teymiyye bir grup mu, İbn 
Teymiyyeciler mi demeliydin, böyle bir grup var mı yok mu bunun tartışması-
na girmek istemiyorum ama söylemek istediğim o uzun cümleleri kurarken, 
biraz daha net anlamlı cümleler kurmak. Tekrardan iki arkadaşıma çok te-
şekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Okan UZUNÖZ: 

Sayın Bayram ÜNCE’ye bu çok kapsamlı ve doyurucu değerlendirmele-
rinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar 
altıncı oturumumuz burada son bulmuştur. Şimdi tebliğcilerimizi ve müza-
kereci hocalarımızı katılım belgelerini vermek üzere buraya davet ediyorum.



ALTINCI OTURUM

EBU HANİFE SEMİNER SALONU

Oturum Başkanı: Şeyma BİLECEN

1. Merve KILIÇ

Fıkıh Usulünde Fukaha ve Mütekellimin Metodunun Din Anlayışlarına Etkisi

2. Onur GÜLER

Fıkıh Usulünden Modern Hukuk Düşüncesine İctihadın Dönüşümü ve Argüman-
tasyonun Dinî Anlayış Farklılıklarındaki Rolü

3. Ömer KİRİŞ

Mızraklı İlmihalin Halkın Din Anlayışına Etkisi

Müzakere Ar. Gör. Yunus KOCABIYIK

Zeynep Betül ÖNDER ARPA



OTURUM BAŞKANI

Şeyma BİLECEN

Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Altıncı oturumumuza hepiniz hoşgeldiniz. Oturumda 4 teb-
liğcimiz bulunmakta. İlk olarak Sayın Merve KILIÇ’ın tebliğini dinleyeceğiz. 
Tebliğinin konusu “Fıkıh Usulünde Fukaha ve Mütekellimin Metodunun Din 
Anlayışlarına Etkisi” dir. Süreniz 12 dakikadır. Buyrun Sayın KILIÇ. 



“FIKIH USULÜNDE FUKAHA VE MÜTEKELLİMİN METODUNUN 
DİN ANLAYIŞLARINA ETKİSİ”

MERVE KILIÇ
(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat Bölümü 3. Sınıf 

Öğrencisi)

Özet

Din anlayışları dinin kurucu ilkelerinin yorumlanma biçimlerinden kay-
naklanan çeşitliliktir. İnsan yorumlayan bir varlık olduğundan dolayı çev-
resindeki her şeye kendi bakış açısından bir anlam vermeye çalışır. Birçok 
faktör insanın bu yorumlamasını etkiler, örneğin çevre, kültür, geçmiş, gele-
nek ve görenekler, coğrafya, sosyal-ekonomik yapı. Bu yorumları İslami bir 
ilim dalı olan fıkıh usulünde, fıkhın kaynaklarından şeri-ameli hüküm çıkar-
ma yöntemlerinde de görürüz. Bu yöntemlerden ikisi fukaha ve mütekellim 
metodudur. Fukaha metodu bir mezhepte oluşmuş füru hükümlerden yola 
çıkarak kaide koyar. Mütekellim metodu kelam ile alakalıdır ve önceki füru 
hükümler yerine yeni usûl kaidelerini koyar. Bu yazıda bu iki yöntemin âlim-
lerin hüküm çıkarma yönteminde nasıl etkili oldukları ve bunun din hakkın-
da yapılan farklı yorumlara etkisini inceleyeceğiz.
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Anahtar kelimeler: Fıkıh usulü, Fukaha metodu, Mütekellim metodu, Din 
anlayışı.

THE EFFECT OF FUQAHA AND MUTAKALLIM METHOD IN METHODOLOGI-
ES OF JURISPRUDENCE (FIKIH USULÜ) ON UNDERSTANDINGS OF RELIGION

Abstract

Understandings of religion arise from comments on major principles of 
religion. Due to human wants to interpret all things which are around him 
he tries to give meaning to them by his own perspective. There are factors 
that have an effect on his comment. For example ambient, culture, tradi-
tion, geography, social- economic structure. This kind of difference com-
ments can be seen in Methodologies of jurisprudence (fıkıh usûlü), which 
is an Islamic science.  Methodologies of jurisprudence relates to making 
rules from sources of fıqh. There are two kind of method, the first is fuqaha 
method and second is mutakallım method. Fuqaha method makes rules 
through previous rules which were formed by a madhab. Mutakallım met-
hod makes rules by new ways with using kalam. In this work how these two 
methods had affect on scholars when they made rules will be investigated.

Keywords: Methodologies of jurisprudence, Fuqaha method, Mutakal-
lım method, Understanding of religion

GİRİŞ

İnsanlar tarih boyunca kendilerinden üstün ve aşkın bir varlık oldu-
ğu inancına sahip olmuşlardır. Bu aşkın güce; tanrı, yehova, brahma gibi 
farklı isimler vermişlerdir. Aşkın gücün kendilerinden istediği emir, yasak 
ve ayinler din adı altında değerlendirilmiştir. Öne çıkan üç semavi din olan 
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da da insanların farklı anlayış biçimlerinden 
kaynaklanan ayrışmalar yaşanmıştır.

İnsanlar, 623 yılında Hz Muhammed’e Kur’an’ın indirilmesiyle İslam ile ta-
nışmışlardır. Hz. Muhammed döneminde insanların kitabı (Kur’an) anlarken 
yaşadıkları sorunları Hz. Peygamber çözdüğü için bu dönemde büyük ayrılık-
lar yaşanmamıştır. Ancak Hz. Peygamber vefat ettikten sonra yaşanan bazı 
olaylar ve dinin asıl kaynaklarının (Kur’an - sünnet) farklı yorumlanış biçimleri 
Müslümanlar arasında ayrışmalara sebep olmuştur. Tarihe ilk fitne olarak ge-
çen ve bu ayrışmaların fitilini ateşleyen ilk olay Hz. Osman’ın öldürülmesidir. 
Hz. Osman’ın katillerinin bulunmamasından dolayı Muaviye Hz. Ali’yi sorumlu 
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tutmuş ve olayların ilerlemesi ile Müslümanlar arasında Sıffin Savaşı yaşan-
mıştır. Savaşın sonunda yenileceğini anlayan Muaviye Hz. Ali’den aralarında 
birinin hakem tutulmasını ve savaşın sonucunun buna göre belirlenmesini 
istemiştir. İlk başta Hz. Ali’yi destekleyen bir grup daha sonra bu fikre karşı 
çıkarak “Hüküm yalnız Allah’ındır” sloganıyla Hz. Aliye karşı tavır almışlardır. 
Daha sonra bu grup “Hariciler” adını almıştır. Bu grubu oluşturan insanların 
daha çok bedevi kültürden gelmeleri ve dini yüzeysel anlamaları sebebiyle 
böyle bir tavır sergilemişlerdir. Bu olay Müslümanlar arasındaki ayrışmaların 
hız kazanmasında etkili olmuştur. Bu olayların altında siyasi sebepler yat-
maktadır. Muaviye halifeliğin kendisinde olmasını istemektedir ve Hz. Ali’yi 
suçlamasının bir sebebi de onun bu halife olma emelidir.

Müslümanlar arasında Şiilik, Eş’arilik. Ma’turidilik, Mu’tezile, Zeydilik, 
Mürcie, Hanefi, Şafii, Hanbelî, Maliki gibi farklı gruplar oluşmuş ve bunla-
ra gidilen yol manasında mezhep adı verilmiştir. İslam mezhepleri tarihi 
âlimleri bu grupların ayrışmasında etkili olan sebepleri göz önüne alarak 
bu mezhepleri siyasi, i’tikadi ve fıkh-i mezhepler adı altında sınıflara ayır-
mışlardır. Fıkh-i mezhepler fıkıh usulü ilminde geniş bir yere sahiptirler. Ha-
nefi mezhebinin önder ismi Ebu Hanife Nu’man b. Sabit’tir (ö.150/767) 
ve Hanefi âlimler fıkıh usulünde fukaha metodunu kullanırlar. Şafii mez-
hebinin öncü ismi Ebu Abdillah Muhammed b. İdris b. Abbas eş-Şafii’dir  
(ö.204/820) , fıkıh usulünde mütekellim yöntemini kullanırlar.

Fıkıh dinin yaşanmasında insanların davranışlarına yön veren hükümle-
ri uygulayan ve belirleyen bir ilimdir. İlimlerin daha iyi anlaşılmasında belirli 
metotlar kullanılır çünkü bu metotlar bilgilerin daha sağlıklı işlenmesini ve 
sentezlenmesini sağlar. Fıkıh ilminde hükümleri belirlerken kullanılan me-
tot fıkıh usulüdür. Mantık ilminin felsefede konumu ne ise fıkıh usulünün 
de fıkıhta konumu odur. Fıkıh usulü için; İslam hukuk metodolojisi, İslam 
hukuk felsefesi, İslam hukuk ilminin esasları gibi farklı adlar da kullanılmış-
tır. Fıkıh usulü, İslam dininin asılları olan Kur’an ve sünnetten şer’i hüküm 
çıkarma yöntemlerini ele alır. Bu yöntemlerden ikisi daha öncede söylediği-
miz fukaha ve mütekellim metotlarıdır.

Fukaha metodu daha çok Hanefi âlimler tarafından kullanılmış ve ha-
nefiye metodu diye de anılmıştır.  Mütekellim yöntemi Şafii âlimler tarafın-
dan kullanılmıştır. Fukaha ve mütekellim yöntemlerinde hüküm çıkarmada 
önemli bir konuyu lafızlar kısmı oluşturmaktadır. Çünkü insan dil ile anlar 
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ve yorumlar. Bundan dolayı Kuran ve sünnet metinlerinin lafız bakımından 
anlaşılması önemlidir. Bu yazıda lafzın manaya dalalet yolları olan ve fukaha 
âlimlerinin kullandığı nassın ibaresi, nassın işareti, nassın delaleti, iktizanın 
delaleti ve Şafii âlimlerin kullandığı mantukun ve mefhumun delaleti konuları 
altında fukaha ve mütekellim âlimlerinin olaylara nasıl farklı hükümler ver-
dikleri incelenecektir. Bu incelemede araştırma yöntemlerinden olan tarihsel 
ve nedensel karşılaştırma yöntemleri kullanılacaktır. Araştırmamızda birinci 
el kaynakların dilinin Arapça olmasından dolayı ve Arapça dil seviyemiz bu 
kitapları okumaya yeterli olmadığı için diğer kaynakları kullandık.

Fıkıh usulü

Fıkıh ince anlayış sahibi olmak ve derinlemesine kavramak anlamlarına 
gelir. Fıkhın tanımı; hayatın bütün sahasını kapsayan mevzulara ait hüküm-
ler toplamıdır. Usul kelimesi ise asıl, kök, kaide anlamlarına gelir. Fıkıh usu-
lü ilminin tarifi şöyledir “Şer’i ameli hükümleri tafsili delillerinden çıkarmayı 
mümkün kılan kurallar bütünüdür.”1 Bu ilmin konusu şer’i deliller ve şer’i 
hükümlerdir. Fıkıh usulü ilmi hicri ikinci asrın sonlarında müçtehit imamlar 
devrinde ortaya çıkmıştır.2Fetihlerle birlikte genişleyen İslam topraklarında 
Müslümanlar, yeni millet ve kültürlerle karşılaşmışlardır. Farklı ırk ve medeni-
yetten insanların Müslüman olmasıyla birlikte yeni problemler ortaya çıkmış-
tır. İslam âlimleri bulundukları bölgede karşılaşılan problemler hakkında ken-
di usul ve anlayışlarına göre hüküm vermişlerdir. Toplum kendisine en yakın 
gördüğü âlimin görüşlerini kabul etmiştir. Olaylar karşısında hüküm vermede 
düzenli ve sistemli bir usul kuralları yoktur. Bu konuda usul kurallarını belli bir 
sistem içerisinde yazarak Fıkıh usulünde ilk eser yazan İmam Şafii olmuştur. 
Eserinin adı er-Risale’dir. Daha sonra diğer âlimlerde eser yazmışlardır. 

Fıkıh usulünde kullanılan iki yöntem fukaha ve mütekellim metotlarıdır. 
Fukaha yöntemini daha çok Hanefi âlimler kullanırlar. Bu yöntemde, mezhep 
imamlarının füru hakkındaki görüşlerinden yola çıkılarak usul kaideleri oluş-
turulur. Fürudan kaideler elde etme işleminde daha çok mezhep imamlarının 
vermiş oldukları hükümler istikrai bir şekilde incelenip onların usulü çıkarıl-

1. Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, Fıkıh Usûlü (İstanbul: Ensar Neşriyat, 
2015), s.21.
2. Hüseyin Atay, “ İslam Hukuk Felsefesi” Komisyon (ed.), Kelam Bilimler Hiyerarşisin-
deki Yeri, Kelam-Mantık ve Fıkıh Usulü, Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Kelam Öğretimi 
(Kızılcahamam:Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Tic.İşi, 2008) içinde, s. 35.
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maya çalışılır. Bu yapılırken hükümlerin illetleri tespit edilir ve aralarındaki 
ortak illet sebebiyle önceki meselenin hükmü daha sonra karşılaşılan olaya 
uygulanır.3 Fukaha yönteminde âlimler felsefi yöntem olarak tümdengelimi 
kullanırlar ve mezhep imamlarının görüşlerini esas aldıkları için mezhepçilik 
onlarda etkendir. İmamlardan nakledilen füru-ı fıkha ilişkin örnekler çok oldu-
ğu için uygulamada usul ile furu birbirine bağlamaya dayanan bir yöntemdir. 
Aynı zamanda imamlardan görüş nakledilmeyen hususlarda ihtilafın çıkması-
na müsait bir yöntemdir. Zamanla imamların furu meselelerdeki hükümlerin-
den kuralları belirleme işi, nassları geri plana ittiği için içtihadın donuklaşa-
rak hüküm istinbatı işinin tahricde sınırlı kalmasına yol açmıştır. Mütekellim 
yöntemi usul oluştururken furu’dan ve mezhep görüşlerinden bağımsız bir 
şekilde Kitab ve sünnetten yapılan istidlalle ya da akli/nazari/mantıki ve lü-
gavi çıkarımlarla uğraşır. Nassların amaç, anlam ve tutarlılık açısından daha 
fazla, zahirini esas almışlardır. Mütekellim yönteminde usulün füru’a hakim 
olduğu ve onu yönlendirdiği, fukaha yönteminde ise mezhebin füru’unun 
usulü belirlediği şeklindedir. Mütekellim yönteminde hüsun-kubuh, şeriat gel-
meden önce eşyanın hükmü, nimet verene şükretme gibi konular işlenmiştir.

Fıkıh usulünde hüküm verirken dinin asılları olan Kur’an ve sünnet me-
tinlerindeki harflerin ve bu harflerin oluşturduğu kelimelerin manası önem-
lidir. Fıkıh usulü âlimleri hüküm çıkarırken lafzı çeşitli kategorilere ayırmış-
lardır. Bir diğer başlık olan lafzın manaya delaleti konusunda fukaha ve 
mütekellim yöntemi usulcüleri farklı konu başlıkları altında incelemişlerdir.

Hanefi âlimlerin kullandığı lafzın manaya delalet çeşitleri şunlardır: Nas-
sın ibaresi; nassın lafız ve sigasından ilk bakışta anlaşılan manaya, harfi 
manasına delalet etmesi demektir. Nassın işareti; lafzın, ibarenin delaleti-
nin ve sözün sevk ediliş gayesinin dışında kalan, fakat yine de dil ve mantık 
dil kurallarına göre lafızdan dolaylı olarak çıkarılabilen bir manaya delale-
tidir. Nassın delaleti; nassın ibaresiyle delalet ettiği mananın özüne ve ille-
tine inilerek benzeri veya daha elverişli bir başka olaya da uygulanmasıdır. 
İktizanın delaleti; sözün doğru anlaşılıp hüküm ifade edebilmesi için belli 
bir takdir yapılması gerekiyorsa, söylenmiş kısmın bu takdir edilecek olan 
söylenmemiş kısma delaletine iktiza yoluyla delalet denir.4

3. Necmettin Kızılkaya, Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Küllî Kaideler,
(İstanbul:İz Yayıncılık, 2013),s. 337.
4. Ali Bardakoğlu, “Delalet,” Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, s.119.



778  İLAMER Öğrenci Sempozyumu

Mütekellim âlimler lafzın manaya delaletini mantukun delaleti ve mef-
humun delaleti olmak üzere iki başlık altında incelemişlerdir. Mantukun de-
laleti; lafzın söylendiği alana delaletidir. Mefhumun delaleti; lafzın söylendi-
ği alanın dışında kalan, fakat yine de lafızdan anlaşılan manaya delaletidir. 
Mefhum-i muvafakat ve mefhum-i muhalefet olmak üzere ikiye ayrılır. Mef-
hum-i muvafakat Hanefi usulcülerin kullandığı nassın delaletine denk gelir. 
Mefhum-i muhalefet, lafzın söylenen husustaki hükmünün, hükümde dik-
kate alınan kayıtlardan birini taşımaması sebebiyle, söylenmeyen alan için 
geçerli olmadığına delalet etmesidir.5

Usul âlimleri bu delalet çeşitlerinin bazılarında ihtilaf etmişler ve bu 
ihtilaf furu konularına yansımıştır. Bunlar iktizanın delaleti başlığı altında 
muktezanın umumu ve mefhum-i delaleti başlığı altında mefhum-i muhale-
fet konularıdır. İktizanın delalet; nassın doğru anlaşılıp şer’i bakımdan hü-
küm ifade edebilmesi için, ilave bir lafzın takdir edilmesi gerektiğine delalet 
etmesidir. Örneğin, Hz. Peygamberin “Allah, benim için, ümmetimin, hata, 
unutma ve zorlanarak yaptıkları şeylerden vazgeçmiştir.” hadisi ibaresiyle 
ümmetin hata, unutma ve zorlama yoluyla suç işleme gibi fiillerinin bulun-
madığı şeklinde anlaşılmaktadır.. Fakat gerçek hayatta ümmet bu gibi fiil-
leri çokça işlemektedir. Hz. Peygamber yalan bir söz söylemeyeceğine göre 
bu sözün dini bakımdan tutarlı hale gelmesi için, “günah” lafzı gibi bir ilave 
yapılması gerekmektedir. Böylece hadisin manası “Allah, benim için, üm-
metimin, hata, unutma ve zorlanarak yaptıkları şeylerin (günah) ından vaz-
geçmiştir” olur. İşte bu söze “günah” kelimesi ilavesinin gerekliliği iktizanın 
delaletidir. 6 Lafzın anlaşılabilmesi için takdir edilmesi gereken şey birden 
fazla olup da, her biriyle de mana doğru olabiliyorsa, bunların hepsine de-
lalet eden bir takdirde mi bulunulacağı yoksa bunlardan birisinin mi takdir 
edileceği konusunda âlimler ihtilaf etmişlerdir. Bir grup âlim, bu manaların 
hepsini içine alacak bir takdir yapılacağı görüşünü benimsemişler ve muk-
tezaya umum atfetmişlerdir. Buna muktezanın umumu adı verilir.  Bu gö-
rüş İmam Şafii’ye nispet edilmektedir. Hanefi âlimler takdir edilmesi uygun 
olan şeylerden sadece birinin seçilmesinin gerektiği görüşünü benimsemiş 
ve muktezanın umumunu kabul etmemişlerdir.7Bu kaide ile ilgili bir ihtilaf 

5. Ali Bardakoğlu, “Delalet,” Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, s.121.
6. Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, Fıkıh Usûlü (İstanbul: Ensar Neşriyat, 
2015), s.390
7. Abdülhalim Süleyman Rabi, “Delillerden Hüküm Çıkarmada Fıkıh Usulcülerinin Metod-
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konusu namazda unutarak veya hata ile ya da bilmeden konuşmanın hük-
mü hakkında; Şafii, Malikiler ve Hanbelîler namazda unutarak veya hata 
ile birazcık konuşmanın namazı bozmayacağı görüşünü kabul etmişler. Bu 
görüşlerine “Ümmetimden hata ve zorlama sonucunda yaptıkları kaldırıl-
mıştır” hadisini delil olarak getirmişlerdir. “Hüküm” lafzını takdir etmişler ve 
onu hem batıl olmaması şeklindeki dünyevi hüküm ve hem de sorumluluk 
olmaması şeklindeki uhrevi hüküm için umum kabul etmişlerdir. Hanefiler 
ise namazda bilerek veya unutarak konuşmanın namazı bozar görüşünü sa-
vunmuşlardır. İbn Mes’ud hadisini delil getirmişler ve “Ümmetimden hata, 
nisyan ve zorlandıkları kaldırılmıştır” hadisini günaha hamlederek, günahın 
kaldırıldığını söylemişler ve muktezanın umumunu kabul etmemişlerdir.8

Âlimlerin diğer ihtilaflı oldukları konu mefhum-i muhalefettir. Mefhum-i 
muhalefet; lafızda zikri geçen şeyin hükmünün, hükümde dikkate alınan 
kayıtlardan birini taşımaması sebebiyle zikri geçmeyen şey hakkında da 
sabit olmadığına delalet etmesidir. Bu delalete mefhumu muhalefet den-
mesinin sebebi, ibarede zikri geçmeyip delalet yoluyla elde edilen hükmün, 
zikri geçen hükme muhalif/aykırı olmasıdır.9 Hanefi usul âlimleri mefhum-i 
muhalefeti delil olarak kabul etmemişlerdir. Onlara göre mefhumu muha-
lefet dikkate alındığında, sözün fesada uğradığını gösteren nasslar vardır. 
Bu da sadece mefhumu muhalefetin dikkate alınarak hüküm vermenin her 
zaman sağlıklı sonuç doğurmayacağını gösterir. Örneğin, “Allah’ın gökleri ve 
yeri yarattığı günkü yazısında, Allah’a göre ayların sayısı on ikidir. bunlardan 
dördü haram aylardır. bu dosdoğru nizamdır. Öyleyse o aylarda kendinize 
yazık etmeyin” ayetinin mefhumu muhalifi dikkate alındığında zulmün bu 
dört ay süresince haram olduğu, bu aylar dışında ise caiz olduğu hükmü 
ortaya çıkar. Oysa zulüm haramdır.10 Mütekellim âlimleri mefhumu muha-
lefeti delil olarak kabul ederler. Bu konudaki ihtilafın örneklerinden birisi 
iftitah tekbiri ile ilgilidir. İmam Malik, Şafii namaza tekbirle girileceğini ve 
bu tekbirin lafzının da “Allahu Ekber”  şeklinde olacağını, bunun dışında 

ları,” terc. Mustafa Baş, İbrahim Paçacı, Zehra Dergisi 2 (1984), ss.170-215.
8.Abdülhalim Süleyman Rabi, “Delillerden Hüküm Çıkarmada Fıkıh Usulcülerinin Metod-
ları,” terc. Mustafa Baş, İbrahim Paçacı, Zehra Dergisi 2 (1984), ss.103-105.
9. Abdülhalim Süleyman Rabi, “Delillerden Hüküm Çıkarmada Fıkıh Usulcülerinin Metod-
ları,” terc. Mustafa Baş, İbrahim Paçacı, Zehra Dergisi 2 (1984),s.127.
10.Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, Fıkıh Usûlü (İstanbul: Ensar Neşriyat, 
2015),s.403.
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geçerli olmadığını söylemişlerdir. Hz. peygamberin “Namazın anahtarı te-
mizlik, girişi tekbir, çıkışı da selamdır” hadisini delil getirmişlerdir. Onlara 
göre Hz. Peygamberin namaza başlamak tekbirledir sözü, namaza girişte 
tekbirin “Allahu Ekber” olduğuna delalet etmektedir. Tekbir, başka bir şe-
kilde sahih olmaz. Bu hadisin mefhumu muhalifinden “Allahu Ekber” lafzı-
nın dışındaki lafızlarla başlamanın geçerli olmadığı anlaşılır. Ebu Hanife ve 
İmam Muhammed, iftitah tekbirinde, Allah’ı zikir lafızlarının hepsinin yeterli 
olduğunu söylemektedirler. 11

SONUÇ

Fukaha ve mütekellim âlimleri şer’i kaynaklardan kendi usul anlayışla-
rına göre hüküm vermişlerdir. Mütekellim yöntemi genelden özele doğru 
gider ve daha soyuttur. Fukaha yöntemi olmuş olan olaylardan yola çıkarak 
kaide koyduğu için daha somuttur. Usuldeki bu farklılıklar teoride kalmamış 
pratiğe de yansımıştır. Daha önce örneklerle açıkladığımız gibi âlimler aynı 
konu hakkında farklı hükümler vermişlerdir. Yaşanan bu farklılığın dinin asıl 
kaynaklarında olmayıp tali kaynaklarından ileri gelmesi bu farklılıkların bir 
zenginlik olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.Çünkü insanlar 
birbirlerinden her yönleriyle farklıdırlar ve bu farklılık anlayış şekillerinde de 
kendisini gösterir. 
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Değerli sunumlarından dolayı sayın KILIÇ’a teşekkür ediyorum. Sıradaki 
tebliğcimiz Onur GÜLER. Kendisi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisidir. Tebliğinin 
konusu; “Fıkıh Usulünden Modern Hukuk Düşüncesine İctihadın Dönüşü-
mü ve Argümantasyonun Dinî Anlayış Farklılıklarındaki Rolü”dür. Sözü ken-
disine bırakıyorum. Süreniz 12 dakikadır. 



‘’FIKIH USULÜNDEN MODERN HUKUK DÜŞÜNCESİNE İCTİ-
HADIN DÖNÜŞÜMÜ VE ARGÜMANTASYONUN DİNÎ ANLAYIŞ 

FARKLILIKLARINDAKİ ROLÜ’’

ONUR GÜLER
(Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Ana Bilim 

Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi)

Özet

Bu bildiride, kabaca klasik fıkıh usulünden modern hukuk düşüncesine 
kadar ictihadın yaşadığı dönüşüm, hukukî akıl yürütmenin dinî anlayış farklı-
lıklarına etkisi bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır. İslâm hukuk usulünde 
bütün şer’î hükümlerin kesin hukukî delillerle elde edilemeyeceği ve birçok 
hukukî olayın hükmünün metinde kat’îlik oluşturacak düzeyde bulunmadığı 
fikriyle temellendirilen ictihad, klasik literatürde hükmün metnin zahirinden 
çıkartılması anlamından hakkında kesin bir düzenleme bulunmayan mesele-
ler hakkında(muctehedun fih) hukukçunun çeşitli metotlar kullanarak hüküm 
elde etmesine kadar oldukça geniş bir faaliyet olarak ele alınmıştır. Kıyas(şibh, 
tard vs.), hükmün hukukî sebebi(illet, ratio legis), kamu yararı(ıstıslāh), hak-
kaniyet gerekçesiyle genel kuraldan[kıyastan]  vazgeçme(istihsān), fıkhın 
genel ilkeleri(el-Kavāidu’l fıkhīyye), hukukun temel amaçları(el mekasidu’ş 
şerīiyye), aslî olarak serbest alanda kalmasına rağmen sıkıntılı sonuçlar gün-
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deme getireceği varsayılan fiillerin ahlâkî gerekçelerle yasaklanması(seddu’ 
zerāi) gibi teknik hukukî metotlarla gündeme gelen ictihad, bütünüyle taab-
budî ve dinen tartışmaya kapalı olan fıkhî meselelerde değil, yoğun zannîlik 
içerdiği düşünülen sahada gerçekleşir. Bilinçli boşluk olarak değerlendirilebi-
lecek durumlarda hüküm koyan iradenin(Şāri‘) hükmünü sistematik bir hu-
kukî çabayla keşfetmek anlamıyla ictihad faaliyeti, gelişmiş bir hukuk man-
tığı ifade etmesinin yanında, mezheplerin teşekkülüyle birlikte takip edilen 
ekolün sistematiğiyle sınırlı şekilde gerçekleştirilmiş ve kendine özgü bir fıkhî 
çoğulculuk fenomeni oluşturmuştur. İctihad yoluyla elde edilen hüküm, mü-
ctehidin hukuk anlayışı merkezinde gündeme gelir ve çoğu zaman kültürel 
ve sosyolojik sınırlılıklara sahiptir. Tarihte olduğu gibi günümüzde de ictihadî 
olan hükmün Allah’ın muradı olarak sunumu ve ictihadî hükümlerin çoğulcu-
ğu ortadan kaldıracak düzeyde dayatılması, ciddi gerilimler gündeme getirile-
bilmektedir. Mezhep otoritelerinin fıkhî akıl yürütme sürecinde öne çekilmesi 
ve ictihad kapısının kapatılması yahut kapanması(insidād),  çağdaş İslâm hu-
kuk düşüncesinde eleştirilebilmekte ve bazı teklifler gündeme gelmektedir. 
Ancak çağdaş Müslümanların, Batı düşüncesinin gerçekleştirdiği sıçramalar 
karşısında hukukî olarak da geri kalmışlık hissine kapılarak, ictihadı klasik 
anlamanın imkân vermeyeceği düzeyde ve popülist söylemlerle araçsallaştır-
dıklarını söylemek mümkündür. İnsan, dünya, ahlâk ve hukuk anlayışlarında 
meydana gelen değişimler, söz gelişi modern hukuk devletinin ve kapitalist, 
demokratik toplum tasarımının klasik fıkıh/siyaset düşüncesiyle girdiği ge-
rilimli ilişkiler, İslâmî geleneğin yeniden inşasını Müslümanların gündemine 
soksa da, krizin ciddi düzeyde sürdüğü görülmektedir. Bu çalışmada, bazı 
Hanefî usulcülerinden ve tarihî gelişime işaret eden kayıtlardan hareketle 
ictihadın tarihten günümüze nasıl bir dönüşüm yaşadığı ve fıkhî argüman-
tasyonun dinî anlayış farklılıkları üzerinde ne derece önemli bir rol oynadığı 
gösterilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: ictihad teorisi, ictihadın dönüşümü, dinî anlayış fark-
lılıkları, fıkhî çoğulculuk. 

‘’Der Wandel des Ijtihad im Usūl al Fiqh bis hin zum modernen Recht-
sgedanken und die Rolle von Argumentationen bei religiös unterschiedlic-
hen Denkweisen‘‘ 

Zusammenfassung

In dieser Abhandlung wird der Wandel des Ijtihad im klassisch islamisc-
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hen und modernen Rechtsdenken behandelt. Dieser Wandel beeinflusst die 
verschiedenen Verständnisse der Religion. Die islamischen Rechtsgelehrten 
sind der Überzeugung, dass nicht alle Rechtsgesetze detailliert in den Ver-
sen des Koran oder den prophetischen Aussagen (Ahadith) enthalten sind 
und dadurch eine Notwendigkeit für den Ijtihad besteht. Diese Methode des 
Rechtsgedankens, tritt auf verschiedene Arten auf. Diese sind wie folgt: Der 
Qiyas (Analogieschluss), Die Rechtsgrundlage, Das Allgemeinwohl, Der Billig-
keit dienende Sonderregelungen, Die Grundprinzipien des Rechts, Die Ziele 
des Rechts, Die Einschränkung von Freiheiten um schlechtes abzuwehren. 
Der Ijtihad kommt nicht in religiösen Angelegenheiten zum Einsatz, sondern 
bei Themen die streitig sind. Der Ijtihad dient dem Zweck den Willen des 
Schöpfers (Allahs) zu erreichen. Durch die Gründung der verschiedenen Re-
chtsschulen im Islam, wurde auch der Ijtihad durch die Methodologie jener 
begrenzt. Das Gesetz, welches durch den Ijtihad entsteht ist Produkt des 
Denkens des islamischen Rechtsgelehrten. Meistens sind jene Gedanken-
gänge durch dogmatische, kulturelle und soziologische Grenzen beschränkt. 
Da der Ijtihad eine objektive Art der Gesetzesfindung ist, entstehen oft Mei-
nungsverschiedenheiten über jene Gesetze. Mit der Zeit nahm das Befolgen 
bereits beschlossener Rechtsurteile den Platz des Ijtihad ein und sorgte da-
für das in der Methodik des islamischen Rechts die Tür des Ijtihad geschlos-
sen wurde. Obwohl die Tür des Ijtihad ausserhalb der Methodik als offen gilt, 
folgten die meisten islamischen Rechtsgelehrten den bereits vorhandenen 
Rechtsschulen und nur wenige führten den Ijtihad noch aus. Doch schauen 
wir uns die Moderne an ändert sich diese Situation. Das Verständnis der 
Muslime von Mensch, Welt, Staat, Moral und Recht hat sich gewandelt. Für 
manche Muslime hat die Idee des Ijtihad, trotz religiöser Literatur eine an-
dere Bedeutung erhalten. Muslimische Modernisten haben den Ijtihad von 
seiner geschichtlichen und klassischen Art getrennt. Sie haben den Ijtihad 
zur Verteidigung von Themen die ausserhalb der islamischen Rechtsgrund-
lage sind verwendet, wie bei der Demokratisierung, Menschenrechten und 
ähnlichen politischen Themen. Wir werden in dieser Abhandlung bei Themen 
des Ijtihad, einige Werke und Gedanken der hanefitischen Rechtsgelehrten 
anschauen. Des Weiteren werden wir die Bedeutung des Ijtihad erläutern 
und auch für welche verschiedene Denkweisen er im islamischen Recht ve-
rantwortlich ist. Dafür werden wir Beispiele anhand der gottesdienstlichen 
Handlungen und des Strafrechts im Islam zu rate ziehen. Ausserdem werden 
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wir als passenden Vergleich, die Verwendung des Ijtihad im modernen türkis-
chen Rechtssystem behandeln.

Schlüsselbegriffe: Die Ijtihad Theorie, Der Wandel des Ijtihad, Verschie-
dene religiöse Denkweisen, islamischer Rechtspluralismus.

Müslümanlar, insanın eylemlerine ilişkin yargıları Allah’ın iradesini keşif 
altında görmüş ve fıkıh Allah’ın insandan ne istediğini anlamanın organonu 
haline gelmiştir. Fıkhın maddi kaynaklarının Allah’ın kelâmı olarak görülen 
Kur’ân metni ve sünnetin dökümantasyonu olan hadis malzemesi yanın-
da ictihad faaliyeti olduğu söylenmelidir. İctihad, metnin(nass) doğrudan 
düzenlediği meselelerin sınırlılığı ve akıp giden hayatın bağrından fışkıran 
sayısız yapıp etmenin normatif hukukî düzenleme altında ele alınma gerek-
liliği ekseninde gündeme gelmektedir. Müctehidin bütünüyle taabbudî ve 
dinen tartışmaya kapalı olan fıkhî meselelerde değil, yoğun zannîlik içerdiği 
düşünülen sahada(zanniyāt) gerçekleştirdiği şer’î hüküm elde etme çabası 
olarak ictihad, erken dönemden itibaren çeşitli metotlarla gündeme gel-
se de, modern dönemde klasik teoriye oldukça esnetecek düzeyde ciddi 
bir dönüşüm yaşamıştır. İctihadî olan alanın sınırlarını çizmek dahi ihtilaf-
lar gündeme getirse de, İslâm hukukunun ictihadın meşruiyeti sayesinde 
çoğulcu bir doğaya sahip olduğu ve bazı usulcülerin anlama farklılıkları-
na değer verdiği söylenebilir. İctihad, fıkhî çoğulculuk fenomeni oluştursa 
da, metnin(nass) ictihada mukaddem olduğu ve fıkhî argümantasyonun 
bir şekilde metinle  ilişkilendirilerek yürütüldüğü gözden çıkarılmamalıdır. 
Çağdaş İslâm hukuk düşüncesi bağlamında ise tarihselci anlamadan sele-
fiyyeye, mezheplerin yeniden inşasından tasfiyeci modernistlere kadar ol-
dukça geniş bir dinî anlayış farklılığı spektrumu bulunmaktadır. Dinî anlayış 
farklılıklarında beşerî anlama faaliyetin ciddi düzeyde etkili olduğu sarf-ı 
nazar edilmediğinde, Müslümanların yaşadığı fıkhî gerginliklerin hatırı sayı-
lır kısmının ictihadî  alanda gerçekleştiği görülecektir. 

Fıkıh, insan eylemlerine dair hükümleri ve ilkelere dayalı uygulamaları, 
yani vahyin normatif yorumlanma çabasını ifade eder.1 İctihad, hakkında 
(gerek sabitlik gerek de delâlet açısından) kesinlik oluşturan bir metin ol-
mayan meselelerde, müctehidin şer’î hüküm uğruna  (zannî) bilgi elde et-

1. Baber Johansen, Contingency in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Mus-
lim Fiqh, Brill, 1999, s.1; Muhammed b. Salih el Useymin, el Usul Min İlmi’l Usul, İsken-
deriye: Daru’l İmân, 2001, s.5.
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mek için giriştiği üst düzey fıkhî çaba olarak görülebilir.2 İctihad, ilâhî irade-
ye ulaşmak için girilen ve daima isabet/hata dikotomisi gündeme getiren 
bir yoldur.3 Fıkıh, Kur’ân metninin ve hadis malzemesinin kayıtlarından iba-
ret olmadığı gibi, ictihadî faaliyetin ürünü olarak kurumsallaşma yakalamış-
tır. Her ne kadar hadis tekniği açısından üst düzey bir epistemolojik kesinlik 
vermese de rivayetler ve peygamber zamanında ictihadın imkânı tartışma-

2. Bakıllanî, et Takrib ve’l İrşad, Beyrut: Muessesetu’r Risale, 1998, s.171-172; Cessas, 
el Fusul fi’l Usul, Kuveyt, 1994, IV, s.11; Cessas, Ahkâmu’l Kur’an, Beyrut: Daru İhyai’t 
Turasi’l Arabî, 1405, I, s.213; Abdulaziz el Buharî, Keşful Esrar Şerhu Usuli Pezdevi, Darul 
Kutubi’l İslamî, t.y.,  IV, s.14.Teftâzânî, Şerhu’t Telvih Ala’t Tavdih, Mısır: Mektebetu Sabih, 
II, s.234; İbn Emir Hac, et Takrîr ve›t Tahbîr ala›t Tahrir fi Usuli›l Fıkh, Beyrut: Daru’l Kutu-
bi’l İlmiyye, 1983, III, s.370; Muhammed Emin Bad(i)şah, Teysiru’t Tahrîr, Beyrut: Daru’l 
Fikr, t.y, IV, 179; Kâsânî, Bedâiu’s Senaî fi Tertibiş Şerai, Beyrut: Daru’l Kutubi’l İlmiyye, 
1986, III, s.3; İmam Şafiî, er Risale, Beyrut: Daru’n Nefais, 2010, s.47; Fahreddin er Râzî, 
el Mahsul fî İlmi Usuli’l Fıkh, Muessesetu’r Risale, 1997, VII, s.6; Safiyyuddin el Hindî el 
Urmevî, Nihayetu’l Vusul fi Dirâyeti’l Usul, Mekke, 1996, VIII, s.3786; Seyyid Şerif Cürcanî, 
Kitabu’t Ta’rifat, Beyrut: Darul Nefais, 2012, s.66; Rağıb el Isfahanî, el Müfredat fi Ğaribi’l 
Kur’ân, Beyrut: Daru’l Marife, 2010, s.108; Ahmed İbrahim Abbas, Nazariyyetul İctihad 
fi’ş Şeriati’l İslâmiyye, Cidde: Daru’ş Şuruk, 1983, s.8; Muhammed b. İsmail es San’anî, 
İrşadu’n Nukkad ila Teysiri’l İctihad, Kuveyt: Daru›s Selefiyye, 1405, s.7-8; Abdurrahman b. 
Muammer es Senusî, el İctihadu bi›r Rey fi Asril Hilafeti›r Raşideti, Kuveyt: Mecelletul Vail 
İslamî, 2011, s.25; Kutub Mustafa, La İnkare fi Mesailil İctihadi, Beyrut: Daru İbn Hazm, 
2006, s.15; Muhammed Hişam el Burhanî, Seddu’z Zerai’ fi’ş Şeriati’l İslâmî, Dımeşk: Da-
ru’l Fikr, 1995, s.20; Duncan Black MacDonald, ‘’İctihad’’, İslam Ansiklopedisi, İstanbul: 
Meb Basımevi, 1987, Cilt, 5/II, s.927-928; H. Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü, Kayseri: 
Kimlik Yayınları, 2017, s.311-318; Nayel A. Badareen, ‹›The Moroccan Jurist al-Khamlīshī: 
Can a Woman Become a Legislator (Mujtahid)?››, Iowa Research Online, Volume 5, Issue 
I, 2016, s.1; Fawzy Shaban Elgariani, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Islamic Legal Maxims): Con-
cept, Functions, History, Classifications and Application to Contemporary Medical Issues, 
University of Exeter, 2012, s.102; Wael B. Hallaq, İslam Hukukuna Giriş, çev: Necmetttin 
Kızılkaya, İstanbul:Ufuk Yayınları, 2014, s.38; Ferhat Koca, İslâm Hukuk Metodolojisinde 
Tahsis(Daraltıcı Yorum), İstanbul: İsam Yayınları, 2011, s.397; Islamic Legal Thought: A 
Compendium of Muslim Jurists, edited by: Oussama Arabi, David S. Powers, Susan A. Spe-
ctorsky, Brill, 2013. s.519; Gregor Schwarb, ‘’Capturing the Meanings of God’s Speech: 
the Relevance of Usul al-Fiqh to an Understanding of Usul al-Tafsir in Jewish and Muslim 
Kalam’’, A Word Fitly Spoken Studies in Mediaeval Exegesis of the Hebrew Bible and the 
Qur’an, edited by: Meir M. Bar-Asher, Simon Hopkins, Sarah Stroumsa and Bruno Chiesa, 
The Ben-Zvi İnstitute, Jerusalem, 2007, ss.111-156.
3. Teftâzânî, Şerhu’t Telvih Ala’t Tavdih, II, s. 238; Ayrıca bkz: Ahmed Raysunî - Muhammed 
Cemal Barut, el İctihad (en Nass el Vakıa el Maslaha), Dımeşk: Daru’l Fikr, 2000, s.12-15; 
Abdulvehab Abdusselam Tavile, Medhal li Silsileti Teshili’l Fıkhî’l İslamî Mea Edilleti Minel 
Menkulî ve’l Ma’kulî Ala’l Mezâhibi’l Erba Eseru’l Lugati fi İhtilafî’l Müctehidiyn, Daru’s Se-
lam, 1414, s.47-48; Muhammed b. Salih el Useymin, el Usul Min İlmi’l Usul, s.5.
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ları4 göstermektedir ki, erken dönemde meşruiyet ve çeşitlilik yönünden 
ictihad olumlu bir anlam içeriğindedir.5 Fıkhî akıl yürütme biçimlerinin ba-
şında gelen ictihad, fetva ve yargılama faaliyeti gibi uygulamaya dair akıl 
yürütmeden öte delillerden hareketle şer’î hükme ulaşmak için olabildiğin-
ce denetlenebilir düzeyde gerçekleştirilen bir çabayı ifade eder. İctihad yo-
luyla elde edilen hükmün müctehidin hukuk anlayışı merkezinde gündeme 
geldiği ve çoğu zaman kültürel ve sosyolojik(örfî) sınırlılıklara sahip olduğu 
ve değişebileceği söylenebilir.6 Müctehid, Arap dili, Kur’ân metni ve hadis 
malzemesi yanında yürürlükten kaldıran/kaldırılan hukuk normları, mücte-
hidlerin üzerinde ittifak ettiği ictihadlar(icmā)7 gibi meseleleri içeren fıkıh 
usulünü üst düzeyde bilmelidir.8 Müctehidlerin ictihad faaliyetini gerçekleş-
me seviyeleri raddesinde mutlak, mezhep-içi, bir alanda veya meselede 

4. Şeyh Abdulcelil İsa, İctihadu’r Rasul, Kahire, 2003; s.21-32; Safiyyuddin el Hindî el 
Urmevî, Nihayetu’l Vusul fi Dirâyeti’l Usul, VIII, s.3790; Cessas, el Fusul fi’l Usul, III, s.239, 
289; Abdulaziz Buharî, Keşful Esrar An Usuli Fahrilislam el Pezdevî, III, s.205; İbn Emir 
Hac, et Takrir ve’t Tahbir Ala’t Tahrir, III, s.301.
5. Şafiî, Musned, Kuveyt: Şirketu Gıras li’n Neşr ve’t Tevzi, 2004, IV, s.7. Rey ictihadı 
vurgusu içeren Muaz/ictihad hadisi için bkz: İbn Abdilberr, Camiul Beyan’il İlm ve Fadlih, 
Suudi Arabistan: Daru İbn Cevzî, 1994, II, s.844. Diğer yandan fıkıh literatürü için kaynak 
tenkidinin oldukça zayıf olduğuna dair düşünceye işaret etmek gerekir. Hadisçilerin ciddi 
olarak sened tenkidi hatta yer yer metin tenkidine meylettikleri görülmesine rağmen, 
fıkıhçıların literatürdeki sayısız ictihadî görüşün tenkidinde aynı düzeyde çaba göster-
diklerini söylemek güçtür. Ek olarak Cemel savaşı gibi durumların da literatürde ictihad 
farklılığı ekseninde görüldüğü için bkz: Tahir b. Muhammed el Isferayanî, et Tabsır fi’d 
Din ve Temyîzi’l Fırkatı’n Nâciye an Fırâkı’l Hâlikîn, Lübnan: Alimu’l Kitab, 1982, I, s.68; 
Ebu Bekr İbnu’l Arabî, el Avasım Mine’l Kavasım, Beyrut: Daru’l Cîl, 1987, I, s.150.
6. Abdul Aziz bin Sattam, Sharia and the Concept of Benefit: The Use and Function of 
Maslaha in Islamic Jurisprudence, London: I.B.Tauris, 2015, s.1.
7. İcmanın peygamberin yanılmazlığının ümmetin şahsında sürdürülmesi olduğu hakkında 
bkz: H.Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü, s.58. Aynı yazar ictihadı da şer›î hükme anlam ek-
seninde ulaşma çabası olarak tanımlamaktadır. H.Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü, s.312.
8. Cessas, el Fusul fi’l Usul, IV, s.273; Abdulaziz el Buharî, Keşful Esrar Şerhu Usuli 
Pezdevi, IV, s.14-16; Teftâzânî, Şerhu’t Telvih Ala’t Tavdih, II, s.235; Salih b. Fevzan b. 
Abdullah el Fevzan, ‹›el İctihad ve İmkanuh fî Hazi›z Zaman››, Mecelletu›l Mecmui›l Fıkhî›l 
İslâmî, 1/1, s.264-265; Ayrıca bkz: Nureddin Itr, el İtticahatu’l Ammetu li’l İctihadi Ve 
Mekanetu’l Hadisi’l Ehadi’s Sahihi Fiha, Dımeşk: Daru’l Mektebî, 2000, s.7-25; Muham-
med b. İsmail es San’anî, İrşadu’n Nukkad ila Teysiri’l İctihad, s.8-10; Suyutî, Takriru’l 
İstinâd fî Tefsîri’l İctihâd, İskenderiye, Daru’d Dave, 1403, s.38; İmam Şafiî, er Risale, 
s.258; Atıf Fadl Muhammed Halil, ‘’Istıshabu’l Hali Beyne Usuli’l Fıkhi ve Usuli’n Nahvi’’, 
Mecelletu Camiati Ümmil Kura Li Ulumi’ş Şer’iyyeti ve’l Lugati’l Arabiyyeti ve Âdabuha, 
18/36, s.333; Mustafa Selame, et Te’sisu fî Usuli’l Fıkhi Ala Dav’il Kitabi ve’s Sünneti, 
Mektebetu’l Harameyn, 1428, s.486.
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müctehid olarak kategorize edildiği görülmektedir.9 Klasik anlamada hem 
bir hukuk kaynağı hem de fıkhî çoğulculuğun temeli olarak ictihad, mukaye-
seli mezhepler hukuku10 için oldukça zengin bir alan olduğu gibi, dinî anla-
yış farklılıklarına bağlı gerilimler için ateşleyici bir olgudur. Kurumsallaşmış 
fıkhî anlamalar olan mezheplere bakıldığında, fıkhın ana meselelerinde 
büyük bir uzlaşma olmasına rağmen ictihadî alanda oldukça çeşitlilik gün-
deme getirici bir hukuk mantığı takınıldığı görülür. İctihad teorisi, her ne 
kadar fıkhî eğilimlere göre farklılıklar taşısa da, akıp giden hayatın bağrın-
dan fışkıran yapıp etmelere norm belirleme ve fıkıh diliyle uyumlaştırma 
olarak çoğu zaman fıkıh-dil ilişkisi merkezinde11 istinbat, istidlal, kıyas(şibh, 
tard vs.)12, hükmün hukukî sebebi (illet, ratio legis) ve bu merkezde gelişti-
rilen işlemler, kamu yararı, hakkaniyet gerekçesiyle genel kuraldan[kıyastan] 
vazgeçme13, fıkhın genel ilkeleri, hukukun temel amaçları, aslî olarak ser-
best alanda kalmasına rağmen sıkıntılı sonuçlar gündeme getireceği varsa-
yılan fiillerin ahlâkî gerekçelerle yasaklanması gibi teorik temeller üzerin-
den inşa edilmiştir. Müctehid, böylece karşılaşılan meselede bir şer’î 

9. Salih b. Fevzan b. Abdullah el Fevzan, ‘’el İctihad ve İmkanuh fî Hazi’z Zaman’’, s.264-
268; Abu Ismael Al Beiraqi, Essays on Ijtihad in the 21st century, CreateSpace Indepen-
dent Publishing Platform, 2016, s.35-43.
10. Debûsî’nin(ö.430/1039) yazmış olduğu Tesisu’n Nazar adlı eser, ilk sistematik ilm-i 
hilaf kitabı kabul edilmektedir. Bkz: Debûsî, Tesisu’n Nazar, tahkîk: Mustafa Muhammed 
ed-Dımeşkî, Beyrut: Dâr’u İbn Zeydun, t.y.
11. Muhammed Âbid el-Cabiri, Arap-İslam Kültürünün Akılyapısı, çev: B. Köroğlu, 
H.Hacak, E. Demirli, İstanbul: Kitabevi, 2001, s.140; Muhammed Âbid el Cabirî, Arap-
İslâm Aklının Oluşumu, çev: İbrahim Akbaba, 2001, s.30,120.
12.  Zahirîlerde ve bazı ehl-i hadis şahsiyetlerde kıyas karşıtlığı yoğun olsa da, Hanefî 
usulcüler kıyasın şer’î delil(hüccet) olduğu konusunda ittifak içindedir. Cessas, el Fusul 
fi’l Usul, IV, s.23; Abdulaziz el Buharî, Keşful Esrar Şerhu Usuli Pezdevi, III, s.270; Ayrıca 
İmam Şafiî’nin kıyasla ictihadı eşitleyecek düzeyde ictihadı beyan konusu altında işlediği 
ve istihsanı neredeyse yeni din icat etmek olarak gödüğü söylenebilir. İmam Şafiî, er 
Risale, s.35,40; Joseph Lowry, Early Islamic Legal Theory: The Risala of Muhammad Ibn 
Idris Al-Shafii, Brill Academic Publishers, 2007, s.32-33. 
13. Nass, icma, örf vs sebebiyle istihsan şeklinde çeşitli ayrımlarda ele alınan istihsan 
metodu, daha çok akıp giden hayatın bağrından fışkıran yeni hukukî olayların/işlemlerin 
fıkhî meşruiyeti sağlamaya ve şer’î anlamayla uzlaştırmaya yönelik genel kuralda[kıyas] 
hakkaniyet gerekçesiyle istisna yapma şeklinde gündeme gelen bir ictihad enstrümanı 
olarak görülmelidir. Örnek olsun selem, ıstısna gibi sözleşmelerin yahut bir evin kira ge-
lirinin meşruiyeti, Abdulaziz el Buharî, Keşful Esrar Şerhu Usuli Pezdevi, IV, s.5-6; Ayrıca 
bkz: Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul 
al-fiqh, Cambridge University Press, 2004, s.1
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hüküm elde etmektedir(vacib, mübah, haram, mekruh vs.).14 Müctehidin 
delil, bilgi, haber, fıkıh anlayışına göre bir meselenin ictihadî olup olmayaca-
ğı ihtilafın konusu olabilir. Örnek olsun Hanefî usulcülerine göre zann ifade 
eden ve belli şartları taşımadığı için içerdiği kayıtla amel edilmeyen bir ahad 
haber15, Zahirî eğilimleri olan yahut ehl-i hadis ekolün içinde görülebilecek 
bir fakihe göre kesin bilgi içerebilir.16 Haber-i vahid ile kıyas çatıştığında 
hangisinin tercih edileceğinin ictihadî olduğu bazı Hanefî usulcüler tarafın-
dan dile getirilmiştir.17 Yeri gelmişken Hanefî usul kitaplarında ictihad konu-
sunun sistematik olarak ele alınışının Cessâs ile başladığı söylenebilir.18 
Diğer yandan Hanefî usulcülerin Mutezilî eğilimler taşıdığına ilişkin iddia 
derinlikli ve çok boyutlu şekilde ele alınmayı beklemektedir. Mezheplerin 
teşekkülüyle namaz bahislerinden miras hukukuna kadar binlerce ictihad, 
mezhebin usulü ve sistematiği üzerinden oluşturulmuştur.  Özellikle de IV.
(X.) yüzyıldan itibaren mezhebin sistematiği ve otoritesi ictihad faaliyetini 
nisbî de olsa sınırlandırmış, ictihad ancak mezhebe bağlı olarak mezhep 
imamlarının konuşmadığı(nevāzil) alanda gelişimini sürdürmüştür.19 Böyle-
ce ictihad, kurucu ve yaratıcı değil, takip edilen ekolün yahut selefin siste-
matiğine uygun şekilde sınırlandırılmış ve fıkıh, etkili ve yetkili el kitapları-
nın otoritesiyle geliştirilerek bir dogmatiklik meydana gelmiştir.20 Her ne 

14. Salih b. Fevzan b. Abdullah el Fevzan, ‘’el İctihad ve İmkanuh fî Hazi’z Zaman’’, s.260;
Abdulvehab Abdusselam Tavile, Medhal li Silsileti Teshili’l Fıkhî’l İslamî Mea Edilleti Minel
Menkulî ve’l Ma’kulî Ala’l Mezâhibi’l Erba Eseru’l Lugati fi İhtilafî’l Müctehidiyn, s.14.
15. Bu konuda yapılmış geniş bir çalışma bkz: Recep Tuzcu, Hanefî Usûlünde Hadis
-Debûsî Örneği- , İstanbul: Müifv Yayınları, 2014.
16. Yeri gelmişken, ehl-i hadis ekolünün önde gelen temsilcilerinden olan İbn Kuteybe(ö.
276/889) bile, kelâmcılara saldırırken fıkıhçıların ihtilaflarını mazur görmekte ve kelâm-
cıları mazur görmeme sebebi olarak da amelî meselelerde(furū) değil, itikadî meseleler-
de ihtilaf çıkardıklarına değinmektedir. İbn Kuteybe, Tevilu Muhtelifi’l Hadis, el Mektebe-
tu’l İslâmî, 1999, s.63.
17. Abdulaziz el Buharî, Keşful Esrar Şerhu Usuli Pezdevi, II, s.370-371.
18. H.Yunus Apaydın, ‘’Hanefi İctihad Teorisi ve Molla Hüsrev’in Bu Teoriyi Sunumu’’,
Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu (18-20 Kasım 2011/Bursa), Bursa: Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Yayınları, 2013, ss.267-274.
19. Günümüzde dahi klasik ictihad teorisi ve mezhep imamlarının ictihadları, müctehidin
otoritesine duyulan güçlü saygı geleneği refleksiyle yüceltilmektedir. Örnek olsun, ‘’ictihad
kapısının açıklığının diğer dinlerden farklı olarak sadece İslâm’da olduğu ve Ebu Hanife’nin
dünya hukuk sistemlerine taş çıkartacak teorileri olduğu’’ hakkında bkz: Yunus Vehbi Ya-
vuz, Hanefi Mezhebinde İçtihat Felsefesi, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2017, s.25-33.
20. Şevkanî, el Kavlu’l Mufid fi Edilleti’l İctihadi ve’t Taklid, Kuveyt: Daru’l Kalem, 1396,
s.71; ayrıca bkz: Noel J. Coulson, İslam Hukuk Biliminde İhtilaf ve Gerilimler, çev: Ferhat
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kadar şerh, ta’lik, tezyil gibi çalışmaların yeniden üretim olduğu iddia edilse 
de, bu çabalar anlamanın dondurulmasında büyük rol oynamıştır.21 Ancak 
ister mütekellim ister de fukaha metoduyla yazılmış olsun fıkıh usulü kitap-
larının muhteviyatının mukayeseli hukuk felsefesi açısından oldukça zengin 
bir tarihsel malzeme oluşturduğu söylenmelidir. Usulde ictihad çabası, ku-
rucu ictihad babaları sayılan mezhep imamlarından sonra mümkün görül-
mememiştir. Bu bağlamda, usulde de ictihadın imkânının tartışılması ge-
rektiğine dair çağdaş eğilim, hermeneutik, semiyotik, mukayeseli hukuk 
felsefesi gibi boyutlar da düşünüldüğünde üzerine çalışılmayı beklemekte-
dir.  İslâm hukuk düşüncesinde Allah’ın hitabının(beyân/kelâm) hukukun 
kaynağı olduğu ve hukuk yapım sürecinde insanın ancak keşfedici bir rolü 
olabileceği inancı,  ictihad faaliyetine engel oluşturur gibi gözükse de, ilâhî 
muradının ne olduğunu objektif olarak bilebilmenin zor olduğu ve [hakikî 
kanun koyucu sayılan] Allah’ın yahut [mecazî kanun koyucu sayılan] pey-
gamberin bilinçli olarak konuşmadığı varsayılan meselelerde müctehidin 
belli bir metodoloji çerçevesinde öznel bir neticeye varma çabası, hem teo-
lojik olarak imtihan hem de hukuku keşfetme zorunluluğu altında meşru-
laştırılmıştır.22 İctihad, [başka bir ictihad ile] yanlışlanamamakta(el ictihādu 
lā yunkadu bi mislihi)23, metnin kesinlik içerecek düzeyde düzenlediği alan-
da da ictihad meşru görülmemektedir(lā mesāġ li’l ictihād fī mevridi’n 

Koca, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016, s.69-70.
21. Fıkıh literatüründe ‘Allah, kullarını Hanefî, Şafiî, Malikî, Hanbelî olup olmamakla 
mükellef kılmamıştır’ mealinde açıklamalara denk gelsek de, bilmeyenlerin ehl-i zikre 
sorması gerektiğine dair ayete(Enbiyâ 21/7) atıfta bulunularak zikir ehlinin mezhep 
imamları olduğu ima edilmiştir. Bkz: İbn Molla Ferruh, el Kavlu’s Sedid Fi Ba’di Mesaili’l 
İctihadi ve’t Taklid, Kuveyt: Daru’d Da’ve, 1988, s.32-41; Ebu’l Meâlî el Cuveynî, el İcti-
had, Beyrut: Daru’l Kalem, 1408, s.106.
22. Raysunî - Barut, el İctihad (en Nass el Vakıa el Maslaha), s.15-17; Fahreddin er Râzî, 
el Mahsul fî İlmi Usuli’l Fıkh, VI, s.27; Shahzadi Pakeeza - Fariha Fatima, ‘’Ijtihad as a 
Legislative Function: Role of Ijtihad, Ifta and Taqleed in Legislative Process’’ , Journal of 
Islamic & Religious Studies, Jan-Jun 2016, I:I, s.33.
23. İbn Nuceym, el Eşbah ve’n Nezair, Beyrut: Daru’l Kutubi’l İlmiyye, 1999, I, s.89; Ah-
med b. Muhammed el Hamevî, Gamz Uyuni’l Besair fi Şerhi’l Eşbah ve’n Nezair, Beyrut: 
Daru’l Kutubi’l İlmiyye, 1985, I, s.325; Ahmed b. Şeyh Muhammed Zerka, Şerhu’l Kava-
idil Fıkhiyye, Dımeşk: Daru›l Kalem, 1989, I, s.155; Ali Haydar Efendi, Dureru›l Hükkam 
fî Şerhi Mecelleti›l Ahkâm, Daru’l Cîl, 1994, I, s.34. Yargılama hukuku açısından da ic-
tihadın ictihadla nakzolunmayacağı düşüncesi [Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye(m.16)], İslâm 
yargılama hukukunun tek dereceli oluşuna sebep olmuştur. 
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nass).24 Örneğin, namazın farz oluşu, zinanın, sarhoşluk veren içkilerin, faiz 
ve kumarın haram oluşu gibi meseleler (artık) ictihadî sayılmaz. İslâm huku-
ku açısından zamanın değişmesiyle hukuk normlarının değişmesi(lā yunke-
ru teġayyuru’l ahkāmi bi teġayyuri’l ezmāni) ise, sadece örfî ve ictihadî ko-
nulardadır.25 Örnek olsun, zamanın değişmesi gerekçesiyle hadd cezaları 
yürürlükten kaldırılamaz. İctihad usullerinin çeşitliliği, şeriat sınırlarında da 
olsa, nisbî bir hukukî çoğulculuk gündeme getirmektedir. Ancak bu duru-
mun hukuk güvenliğini ciddi anlamda bozduğu ve İslâm hukukunun kodifi-
kasyonu teşebbüsleri önünde engel olduğu söylenebilir. Aksi görüşler de 
olsa, klasik İslâm siyaset teorisine göre devlet başkanının hukuk politika-
sındaki rolü belirleyicidir.26 İctihadî hükümlerde devlet başkanının(halīfe/
sultān) yetki kullanarak27 kanunlaştırma yapması, teoride her müctehidin 
ictihadının eşit düzeyde kabul edilmesine rağmen, bazı konularda bir icti-
hadı adeta eşitler arası birinci(primus inter pares) yapmak demektir. Yine, 
müctehidlerin ictihadında ittifak oluşursa(icmā)28 da,  usulcülerin çoğuna 
göre artık o ictihad icmaya dönüştüğü için bağlayıcı bir delil olmaktadır.29 
Zamanla ictihad faaliyetindeki dogmatiklik, hukukî çoğulculuk(legal plura-

24. Ahmed b. Şeyh Muhammed Zerka, Şerhu’l Kavaidil Fıkhiyye, I, s.147; bkz: Ebu Ahmed,
el Akl ve’n Nakl İnde İbn Rüşd, Medine, 1978, I, s.96. Sünnetle yetinmek, dinde yenilik
oluşturacak bir meselede ictihaddan daha iyidir bkz: Muhammed b. Ali el Ensarî el He-
revî, Zemmu’l Kelâm ve Ehlihi, Medine: Mektebetu’l Ulum ve’l Hikem, 1998, III, s.71; İbn
Batta, el İbanetu’l Kubra, Riyad, 1994, 247. Çağdaş hukuk teorisi açısından ise ‘’içtihat’’,
belirli bir hukuksal sorun hakkında hukukçuların görüşü(bilimsel içtihatlar/doktrin) ya da
belirli bir uyuşmazlık hakkında mahkemelerin verdiği kararları(yargısal içtihat) ifade eder.
Kanunların daha kapalı ve soyutlaştığı oranda, içtihat alanı giderek büyür. Bkz: Selehaddin
Bağdatlı, Hukuk Sözlüğü, İstanbul: Der Yayınları, 2010, s.269; Elvan Keçelioğlu, ‘’Ceza
Hukukunda İçtihadın Sınırı, Yorum ve Kıyas’’, Taad, Yıl: 3, Sayı: 11, Ekim 2012, s.81. Diğer
yandan Türk hukukunda ilginç bir istisna olması açısından içtihadı birleştirme(eski tabirle
tevhid-i içtihat) kararları da özel bir yere sahiptir.(Yargıtay Kanunu, m.45/5)
25. Ali Haydar Efendi, Dureru’l Hükkam Fî Şerhi Mecelleti’l Ahkâm, I, s.47. Diğer yandan
örnek olsun, Kur’ân metnine göre hırsızın eli kesilmelidir.(Maide 5/38) Ancak neyin hır-
sızlık olduğu, hangi hırsızlıkta el kesileceği, el kesmek için çalınan malın değerinin en az
ne kadar olacağı gibi meseleler çoğu zaman ictihad faaliyetiyle netleştirilir.
26. ‘’Yā eyyuhellezīne āmenū ātıulllahe ve ātīur rasūl ve ūlīl emri minkum››. Nisa 4/59.
27. Literatürdü imamın ve sultanın ictihadı olarak geçen bu mesele, modern dönem ön-
cesi İslâm toplumunun nass dışında hilafet makamına verdiği hukukî rolü göstermesinin
yanında klasik İslâm siyaset teorisinin anti-demokratik doğasına da işaret etmektedir.
Bkz: İmam Malik, el Muvatta, Beyrut: Daru’l İhyai’t Turasi’l Arabî, 1985, II, s.456.
28. İbn Hazm, Meratibu’l İcma fi’l İbadat ve’l Muamelat ve’l İ’tikadat, Beyrut: Daru İbn
Hazm, 1998, s.24; Cessas, el Fusul fi’l Usul, III, s.165.
29. Serahsî, el Usul, Haydarabad: Lecnetu İhya, 1993, s.295.
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lism) oluşturma imkânını büyük oranda ortadan kaldırmıştır. Modern dö-
nemlerde dahi, ahlâkî gerekçeler ileri sürülerek ictihad kapısını aralama 
fikrini yüz çevrilmiştir.30 Süreç içinde hukukun temel amaçlarına uygun icti-
had, kolektif ictihad(el ictihādu’l cemāī), yarara dayalı/pragmatik ictihad(el 
ictihādu’l ıstıslāhī) gibi türler gündeme gelmiştir.31 Diğer yandan modern 
dönemlere gelindiğinde özellikle de Batı düşüncesinde meydana gelen dö-
nüşümlerin insan, din, ahlâk, hukuk anlayışlarını derinden etkilemesi karşı-
sında  Müslümanların hatırı sayılır kısmı, fıkıh geleneklerini de sorgulama 
çabası içine girmiştir. Söz gelimi, insan hakları teorisi, demokratikleşme, 
mezhebe intisab fikrî, fıkhın kanunlaştırılması, fıkhın tarihselliği, kadın ve 
çocuk hakları, mü’min-kafir ayrımcılığı gibi birçok konuda ictihad kapısı ara-
lanmaktan öte yıkılmaya ve hatta yeni ilm-i fıkıh tekliflerinde bulunmaya 
gidecek düzeyde bir dönüşüme tanık olunmuştur. Bir yandan klasik fıkıh 
teorisine rağmen girilen anakronik yollar diğer yandan tarihî olanın dinî 
hale getirilmesi çabaları arasında sıkışan Müslüman aklı,  fıkhî alanda bir-
çok sorunla karşı karşıya gelmiş ve ciddi dönüşümler yaşamıştır.32 

Hanefî usulcülerine dönersek Cessas(v.370/980), Debûsî(v.432/1040), 
Pezdevî(v.483/1090), Serahsî(v.490/1097), İbn Emir Hac(ö. 879/1474), 
Molla Hüsrev(ö. 885/1480) gibi Hanefî usulcülerine bakıldığında, meşhur 
sünnetten ahad haberin delil değerine, sahabenin ictihadından ictihadda 
hata/isabet tartışmalarına, peygamber zamanındaki ictihadın imkânından 
kıyasın şartlarına kadar ictihad meselesiyle ilgili gerek sistematik gerek da-
ğınık şekilde olsun ciddi bir hukukî metodolojiye rast gelinmektedir. Diğer 
yandan fıkhî argümantasyonun dinî ve hukukî anlayış farklılıklarındaki rolünü 
görmek için şeriatın pozitif kurallarına merkezinde pratikten hareket etmek 
gerekir diyebiliriz. İslâm hukuku için teorinin pratikten sonra geldiğini akıl-
dan çıkarmadan, olgunun hukuk düşüncesine etkisini somutlaştırmak için 

30. Said Nursi, İçtihad Risalesi, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2009, s.1.
31. Nureddin b. Muhtar, el İctihadul Makâsidî, Katar: Kitâbul Umme, 1998, s.53; Diğer 
yandan ictihadın bölünmesi meselesi, uzman görüşünün yahut kurul ictihadının caizliği 
tartışmalarında önemlidir. Bkz: Ahmed İbrahim Abbas, Nazariyyetul İctihad fi’ş Şeriati’l 
İslâmiyye, s.45; H.Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü, s.333.
32. Örnek olsun Türkiye gibi ağır sekülerizasyona uğramış ve modernleşme tecrübesine 
koşut olarak klasik fıkhın tasfiyesi sürecinde bir kopuş yaşamış ülkelerde, mevcut huku-
kun yanında yaşayan hukuk olarak geleneksel fıkhî düşüncelerin adeta bir melez hukuk 
tasavvuru gündeme getirmiştir.
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Allah-insan ilişkisine dair ritüel yönü ağır basan(ibādāt)33 ve insan-insan ilişki 
merkezinde gelişen hukukî alandan(muamelāt)34 örnekler üzerinden gitmek 
oldukça zengin bir soruşturma imkânı vermektedir. Gerek ibadet gerek de 
hukuk alanıyla ilişkili olarak fıkıh kitaplarında bulunan binlerce ictihadî ka-

33.  Çok daha fazlasını vermek mümkün olsa da ibadetler alanındaki ictihadî meselelere 
şunlar örnek verilebilir: a) hurma nebiziyle abdest, cünüp/hayız olanın mushafı tutması, 
oturma şeklinde uyumanın abdeste etkisi, kanın abdeste etkisi, binek üzerinde cenaze na-
mazı, yatsı namazının vakti, kaza namazının keyfiyeti, imamın cemaatin önünde olmasının 
namazın geçerliliğine etkisi, seferîliğin gerçekleşme şartları, namazda tekbir getirildiğinde 
ellerin durumu, gemi/uçak gibi araçlarda namazın ne şekilde eda edileceği, namazı kı-
saltmanın şartları, cuma camiî dışındaki camilerde kılınan cuma namazlarının geçerliliği(/
zuhr-i âhir meselesi), erkeğin ölen karısının cenazesini yıkaması, çift cinsiyetli hukuk özne-
sinin namazda duracağı saf, b) kadının fakir kocasına zekat verip veremeyeceği, yanlışlıkla 
zengin kişiye verilen zekatın zekat sorumluluğuna etkisi, (ve tartışmalı da olsa) zekata tabi 
mallar ve nisap miktarlarının nasıl belirleneceği, c) hilali görmenin gözlemle mi yoksa as-
tronomi hesaplamalarıyla mı gerçekleştirileceği, kasten kusmanın, kulağa/cinsel organa 
ilaç damlatmanın oruca etkisi, d) kadının mahremsiz haccı, çocukken hacc yapan kişinin 
hacc sorumluluğu, ihramlının nikahı, ihram yasaklarını delme keyfiyeti, başörtüsü takma-
nın yahut sakal bırakmanın vacib olup olmadığı, kadının avreti, vs.
34.  a) kişiliğin başlama zamanı, rüşd yaşı, çift cinsiyetliliğe(unsā) bağlanan hukukî so-
nuçlar, gaiplik ve mefkud olmanın hukukî şartları ve sonuçları, vakıflara dair hükümler 
vs. b) eşlerin denkliğinin nikaha etkisi, nişanlanın bozulması durumunda manevî taz-
minat, hakim kararıyla evlenmeye son vermenin hangi şartlarda gerçekleşeceği, koca-
nın çok eşlilik hakkını kullanırken eşinden izin alıp almayacağı, Dna ve benzeri biyo-
lojik delillerin soybağının kurulmasındaki etkisi, iddet süresinin hakim tarafından belli 
gerekçelerle kaldırılıp kaldırılmayacağı, mefkudun karısı ile nikahının durumu, süt kar-
deşliğinin ne zaman meydana geleceği(mesela sütle yemek karıştığında süt kardeşliği 
oluşur mu?), hangi durumda vesayetin gündeme geleceği vs. c) dede yetimine vasiyet 
vacip olup olmayacağı, dedenin ve ninenin mirastan payı, kelâlenin mirasçılık durumu, 
devletin mirasçılık sıfatı, mirasçıların ölenin borçlarından şahsî mallarıyla sorumlu tutu-
lup tutulmayacağı, gayrimüslim tanıkların seferîlikte vasiyet işleminde müslümana tanık 
olup olamayacağı, mirasçısını hataen öldürenin mirastan yoksun olup olmayacağı, mi-
rastan yoksunluğun etkisi vs. d) köleliğin(insan üzerine mülkiyet) geri dönüşü olmaksızın 
ilga edilip edilmediği, mülkiyet hakkına yönelik sınırlandırmaların gerekçeleri, mülkiyetin 
naklinin gerçekleşme keyfiyeti, sözleşmenin kurulma anı, irade bozukluklarının sözleş-
meye etkisi, manevî tazminat, hayvan bulunduranın sorumluluk sınırları, sözleşmenin 
ek bir tasarruf işlemine gerek olmadan mülkiyeti geçirip geçirmeyeceği, sözleşmlerdeki 
muhayyerlikler, bağışlamanın geri alınıp alınmayacağı, borçların zamanaşımı ile eksik 
borç haline gelip gelmeyeceği vs. e) hadd cezalarının şartlarının belirlenme keyfiyeti, ce-
zaların infazında sorumluluk, mürted kadının öldürülmemesi, suçta tekerrür, zincirleme 
suç, suça iştirak, din ayrımının cezaî sorumluluğa etkisi, baba-oğul ilişkisinin cezaî so-
rumluluğa etkisi, hırsızlık suçunun maddî unsurları, had cezalarında kadınların şahitliği,  
kefen soyucusunun elinin kesilmemesi, ta’zir, şikayete bağlı suç, suç ve ceza siyasetine 
yön veren etkenler, hilafetin Kureyşîliği, devlet başkanının hukuk politikasındaki rolü vs.
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yıt, fıkıh yapım sürecinde ve argümantasyon biçiminde tarihsel, sosyolojik ve 
kültürel kodların büyük etkiye sahip olduğunu göstermektedir. İslâm hukuku-
nun, hukukî pozitivizmden uzak şekilde doğal hukuk özelliği taşıdığı söylense 
de, metinlerin(nass) çizmiş olduğu sınırların oldukça pozitivizmlere(zahirîlik, 
ehl-i hadis, mezhebî selefîlikler vs.) sebep olabilecek güçte olduğu ihmal edi-
lememelidir. İctihad faaliyeti, fıkıh ekollerinin kurumsallaşmasıyla birlikte er-
ken dönemdeki anlamını aşacak düzeyde bir hukukî akıl yürütme sıçramasını 
gündeme getirmiştir denebilir. Taklid aşamasına geçildikçe hukuk dogmatiği-
nin belirleyici dozu oldukça artsa da, mezheb sistematiği üzerinden inşa edi-
len ictihadlar, hukuk yapım sürecinde bir rasyonelleşme meydana getirmiştir. 
Modern döneme geldiğimizde, ictihad retoriğinin yavaş yavaş klasik anla-
mından oldukça uzaklaştırılarak öznenin etkinliğini metin(nass) üzerinde hü-
kümdarlık düzeyine çekecek bir anlam için dönüştürülmek istendiğine tanık 
olunur. Bu dönüşümün köklerinde Ortaçağ insan, ahlâk, hukuk, devlet anla-
yışlarından sarsıcı şekilde kopuş yaşayan insan merkezli dünya tasarımının 
etkisi büyüktür. Özellikle Muhammed Abduh(v.1905), Reşid Rıza(v.1935)35, 
Muhammed İkbal(v.1938), Fazlurrahman(v.1988) gibi ve daha dar olarak da 
olsa Türkiye özelinde Seyyid Bey(v.1925), Ziya Gökalp(v.1924) gibi isimlerde 
bu çabayı görmek mümkündür.36 Sonuç olarak,  fıkhın şeriatın kendisi değil 
yorumu sayılacağı ve ictihadın fıkhî çeşitlilik/ çoğulculuk açısından oldukça 
güçlü bir imkân olduğu söylenmelidir. (İslâm) tarih(i) boyunca dinî anlamada-
ki farklılıklar üzerinde fıkhî argümantasyon biçimlerinin büyük etkisi olmuş-
tur. Tarihten günümüze ictihadın yaşadığı dönüşüm, fıkhın beşerî yönüne 
fıkhî hermeneutik bir çabayla çok boyutlu bakmak için oldukça zengin bir 
sondaj imkânı da vermektedir.(Vāllahu alemu bi’savāb)
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“MIZRAKLI İLMİHALİN HALKIN DİN ANLAYIŞINA ETKİSİ”

ÖMER KİRİŞ

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4 Sınıf Öğrencisi)

Özet

İnsanların din anlayışını etkileyen önemli faktörlerden biri de ilmihal-
lerdir. Kendilerine inanç, ibadet, ahlak ve Hz. Peygamberin hayatına dair 
özlü bilgileri içeren bir rehber konumundadır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti 
döneminde yazılmış olan Mızraklı İlmihal’in halkın din anlayışına nasıl etki 
ettiği konu edilmiştir. Bu bağlamda, ehl-i sünnet çerçevesinde, halkın din 
anlayışının nasıl etkilendiği, adab-ı muaşeret, ölüm, cennet ve cehennem 
gibi konularda nasıl bir din algısı oluştuğu incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Mızraklı İlmihal, Osmanlı, Din, Din Anlayışı, İlmihal

MIZRAKLI İLMİHAL’S İNFLUENCE ON PEOPLE’S PERCEPTİON OF REGİLİON

Abstract

Catechisms are considered as one of the most important factor on peop-
le’s perception about their religions. They guide people about faith, prayers, 
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ethical issues and include laconic information about prophets lives. This 
study is about the Mızraklı İlmihal, which is written in Ottoman Empire time, 
how effected people’s perception about religion. In this context, pursuant to 
followers of sunnah, influences of Mızraklı İlmihal on Ottoman people about 
kind of topics like social decorum, death, heaven and hell, are examined.

Key words: Catechism, Mızraklı İlmihal, Ottoman Empire, Religion, Per-
ception of religion.

Giriş

Dindarlık, dinin yaşantıya geçirilme, içselleştirilme kısmıdır. Her birey 
ve toplum karakteristik özelliklerine, hayat görüşüne ve bilgi- kültür düze-
yine göre farklı din algılarına sahiptir. Bu din algıları ‘dindarlık tipolojilerini’ 
oluşturur. Halk dindarlığı da bu dindarlık tipolojilerinden biridir. ‘Türkiye’nin 
kırsal kesimlerindeki insanlar ile gelir ve eğitim düzeyi alt ve orta seviyedeki 
şehir sakinlerinin dinî hayatları, geleneksel halk dindarlığı olarak tanımla-
nabilir. Teolojik konulara ilgisizlik, şekilcilik, taklitçilik ve ritüellere bağlılık, 
geleneksel halk dindarlığının en mümeyyiz vasıfları arasında zikredilebilir.1  

Halk inancını etkileyen önemli unsurlardan biri de ilmihallerdir.2 Osmanlı 
halkının dini yaşantısını etkileyen Mızraklı İlmihal şüphesiz ilmihal geleneği-
nin en önemli eserlerinden biridir. Mızraklı İlmihal’de, ahkâm-ı şer’iyye nevi-
leri, din-millet-şeriat, elfaz- ı küfür, ellidört farz, taklid-i ve istidlal-i iman, reca, 
haya, küfür ve nevileri gibi pek çok kavramın tanımları vardır.3 Bu kavramların 
halkın din anlayışını nasıl etkilediğini örneklerle açıklamaya çalışacağız. 

Din

Din, insanın tanrı, tabiat ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyerek ha-
yatını anlamlandıran ve ona yön veren kurallar bütünüdür. En ilkelinden en 
modernine kadar bütün toplumlarda mevcut olan bir olgudur.4 Din kelimesi 
diğer bir yandan ‘‘ yol, hüküm, ceza, mükâfat, kanun, düzen, âdet, hesap’’5 
gibi anlamlara gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de din kelimesinin karşılığında 
millet, şeriat gibi birçok anlamlara gelmektedir. Mızraklı İlmihal’ de din ko-

1. Günay,Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1999, s.263-264.
2. Kelpetin Hatice, İlmihal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXII, s. 139.
3. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.13.
4. İslam ilmihali, M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014, s. 9.
5. İsmail bin Hammad el Cevherî, Es-sıhah, ‘‘dyn’’ md; İbnü’l Manzûr, Lisanü’l-Arab, 
‘‘dyn’’ md; Âsım Efendi, Kâmus Tercemesi, ‘‘dyn’’ md.
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nusu eserin ortalarında yer almakla birlikte millet kelimesiyle bir tutulmuş 
ve kısaca, ‘‘Resulullah (s.a.v)’ın Allah Teâlâ’dan itikada müteallık getirdiği 
şeylere din ve millet derler’’ diye açıklanmıştır. Bunun devamında ise şeriat 
kelimesinin tanımı da yapılmış: O da “Peygamberimiz (s.a.v)’in Allah’tan 
muamelâta, ibadetlere, amellere müteallık getirdiği şeylere şeriat der.”6 
Şeklinde tanımlanmıştır.

Din, insana, geçmişe ve topluma olduğu kadar inanç, fikir, hürriyet ve 
sanat gibi maddi ve manevi bütün her şeye tutarlı bir bakış açısı sunan bir 
‘‘dünya görüşü’’7 dür. Bunun sebebini ise insanların yaşayış tarzları, dev-
letlerarası ilişkiler, dönemin getirdiği ilmi çalışmalar gibi birçok sebep din 
tanımlamasında farklılıklar ortaya çıkarmıştır.

Kısaca din, ‘‘haksızlığın barınamayacağı, fikir ve inançların tamamen öz-
gür olacağı, adalet ve eşitliğin egemen olacağı, insanların Allah’ın, hakikatin ve 
değerlerin birbirine sürekli davet edileceği bir dünya kurma çabasının – İsmail 
Raci Faruki’nin deyimiyle- ‘dünyayı cennete dönüştürme projesi’ nin adıdır.’’8

İlahi Dinler

Dinlerin tasnifi yapılırken farklı kriterler kullanılmaktadır. Bazıları tanrı 
kavramını baz alarak dinleri çok tanrılı ya da tek tanrılı, bazılarını ise kayna-
ğını baz alarak ilâhi ve beşeri dinler, bazıları ise hitap ettiği kitleyi baz ala-
rak milli ve evrensel dinler diye ayırmaktadır. İslam bilginleri Kur’an-ı Kerim 
ışığında ‘‘hak din’’ ve ‘’batıl din’’ diye ikiye ayırmaktadır. İlâhi dinler İslam, 
Yahudilik, Hristiyanlık olmak üzere üçe ayrılır. Diğerlerine örnek olarak da 
Hint, Çin dinlerini göstermek mümkündür.

İslam

İslam, sözlükte ‘barış, esenlik, itaat, boyun eğme’ gibi anlamlara gelen 
‘slm’ kökünden türemiş olup itaat etmek, teslim olmak, Allah’ın hükmüne 
razı olmak mânalarına gelir. 

İslâm’ın terim olarak iki anlamı vardır. Bunlardan birincisi ‘Allah’tan başka 
ilah olmadığını ve Hz Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu’ bildiren din de-
mektir. İkinci anlamı ise ‘Allah’ın iradesine teslimiyet’ demektir. İslâm dinine 

6. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergah Yayınları, İstanbul 2015, s.73
7. Kırbaşoğlu, M.Hayri, Ahir Zaman İlmihali, OTTO Yayınları, Ankara 2015, s.22.
8. Kırbaşoğlu, M.Hayri, Ahir Zaman İlmihali, OTTO Yayınları, Ankara 2015, s.22.
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inanan ve onun buyruklarını yerine kişiye de Müslüman denir. Müslüman 
hem kendisini Allah’a teslim eden hem de barış içinde yaşayan kişi demektir.

İLMİHAL

İlmihal 

‘‘Sözlükte “davranış bilgisi” anlamına gelen ilm-i hâl terimi “inanç, iba-
det, muâmelât, ahlâk, haram ve helal gibi konuları, yer yer büyük peygam-
berler, ayrıca Resul-i Ekrem’in hayatına dair özlü bilgileri içeren el kitabı” 
diye tanımlanabilir. İlmihaller daha çok herkesin bilmesi gereken hususları 
içerir.’’9 ‘İlmihal, gündelik hayata dair dînî bilgiler manzûmesi anlamına da 
gelmektedir. Bundan başka Osmanlı Anadolusu’nda temel dînî bilgileri ih-
tivâ eden kitaplara ad olma şeklinde yaygın bir kullanım alanına sahiptir.’10 
Şemseddin Samî de ilmihal kavramını “akaidin kavaid-i esasiye ve ibtidaîyesi 
ile namaz, abdest vesâir mâlumât-ı dîniyyeyi çocuklara öğretmeye mahsus 
kitap”11 anlamında kullanmaktadır. Benzer diğer bir tanımda “Bir Müslüma-
nın günlük yaşantısında lazım olan, kul ile Allah ve kulların kendi aralarındaki 
ilişkilerini düzenleyen ve herkesin bilmesi gerekli olan bilgileri ihtiva eden 
ilme “İlmihal” denir.’’12 ‘‘İlmihaller, öncelikle inanç esasları ve ibadetleri, İs-
lam’ın fert ve cemiyet hayatına dair ortaya koyduğu prensipleri tavsiye, emir 
ve yasakları ile Müslümanların tarih boyunca bu prensipler muvacehesinde 
kazanmış oldukları örf, anane ve adetlerini bir de İslâm âlimlerinin anlayış 
ve uygulamalarını ihtiva ettikleri için, Müslüman bir ferdin başucundan eksik 
edemeyeceği en temel eserler mahiyetindedir.’’13 İlmihal bilgilerinin her Müs-
lüman için gerekli oluşunu Hayrettin Karaman “Her bir Müslümana gerekli 
olan bilgiler bütününe” olarak tanımlamıştır. İman her Müslümanı ilgilendirir, 
iman konusunda istisnâ yoktur; her mümin, dinde inanılması gereken hu-
suslara, “âmentü”de formülleştirilmiş olan altı esasa inanmak, iman etmek 
durumundadır. ‘İlmihallerde muamelata dair bilgiler. hitap edilen insanların 
yaşadığı zaman ve coğrafyaya göre değişiklikler göstermekle birlikte bu eser-
ler daha çok herkesin bilmesi gereken hususları içerir.’14

9.  Kelpetin Hatice, İlmihal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXII, s. 139.
10. Kelpetin Hatice, Bir Telif Türü Olarak İlmihal Tarihî Geçmişi ve Fonksiyonu, M.Ü. 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi (2002/1) s. 2.
11. Sami, Şemseddin, Kāmûs-ı Türkî, İstanbul 1317, s. 947.
12. Erdoğan, Mehmet, İlmihal, Fıkıh Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları, İstanbul 1998, s.194.
13. Altıkulaç, Tayyar, İlmihal I “İman ve İbadetler”, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara t.y., I, 4.
14. Kelpetin Hatice, İlmihal, DİA, XXII, s. 139.
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Tarihi gelişimi

‘Fıkıh ilminin tarihi gelişimi hatırlanırsa, hicri ikinci asırdan dördüncü 
asrın ortalarına kadar uzanan dönemde canlanmış, olgunluk ve kemal de-
recesine ulaşmıştır. Bu dönemde çeşitli mezheplerin fıkhi görüşleri bir ara-
ya getirilerek eserler tedvin edilmiştir.’15 ‘Önce risâle şeklindeki muhtasar 
eserler, ardından da hacimli kitaplar yazılmış, daha sonra da uzun şerhler 
ve haşiyeler telif edilmiştir. Fakat bu kaynaklar sözlü geleneğe dayanıyor 
ve daha çok âlimlere hitap ediyordu. Halk için temel konularda özlü bilgiler 
ihtiva eden, dili sade, anlatımı basit, hatta ezberlenmeye müsait eserlere 
ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.’16 ‘Bu ihtiyacı karşılamak üzere, her Müs-
lümanın kendi durumuna göre bilmesi gereken temel dini bilgilerin özlü 
bir şekilde ve belli bir mezhep geleneğine bağlı kalınarak yazıldığı kitaplar 
İslam toplumunda ilmihal geleneğinin ilk nüvelerini teşkil etmiştir.’17 

‘İlk ilmihaller Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkmıştır. İlmihal ge-
leneği önce Arapça yazılmış bazı eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi ve eksik 
görülen kısımların tamamlanmasıyla başlamıştır.’18 

‘Kutbüddin İznikî’nin Kitâbü’l-Mukaddime’si bu alanın örneklerinden bi-
rini oluşturur. Söz konusu ilmihal, esasen Ebü’l Leys es-Semerkandi’nin ka-
leme aldığı Mukaddime isimli eserin, Kutbüddin İznikî tarafından Türkçeye 
çevrilip buna inanç, ibadet ve ahlaka dair konuların eklenmesi ile teşekkül 
etmiştir. Abdülaziz el-Fârisiye ait Umdetü’l-İslam adlı eser, Abdurrahman Ak-
sarâyî tarafından Türkçe’ye tercüme edilip bazı konuları da eklemek sure-
tiyle telif ettiği İmâdü’l-İslam adlı eser tespit edilebilen bir başka örnektir.’19 

‘İlmihal geleneğinin ilk örnekleri arasında yer alan Güzîde adlı eser XII. 
yy da Hâzim Türkçesiyle yazılıp on beşinci yüz yılda Mehmet b. Bâli tara-
fından Anadolu Türkçesine aktarılmıştır. 970 (1562-63) yılında yazıldığı 
tahmin edilen Birgivî’ nin Vasiyetname’si, kısa cümleli, ezberlenmesi kolay 
ifadelerle örülü, ayrıca anonim Mızraklı İlmihal’ine öncülük eden önemli bir 

15. Çalışkan İbrahim Fıkıh Usûlü, Ankuzem, Ankara, 2011, s. 26.
16. Kelpetin Hatice, İlmihal, DİA, c. 22, s. 139.
17. Algül Hüseyin, Apaydın, Yunus, Bardakoğlu, Ali, Dönmez, İbrahim Kafi, Erkal, Meh-
met, Harman, Ömer Faruk, Kılavuz, Ahmet Saim, Uludağ, Süleyman, Yücel, İrfan,  İlmihal, 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007,  C. I, s. 181.
18. Kelpetin Hatice, İlmihal, DİA, XXII, s. 139.
19. Kelpetin  Hatice, İlmihal, DİA, XXII, s. 141
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metindir. İlmihal adının kullanıldığı ilk kitap da Mızraklı İlmihal’idir. Bu kitap 
XVI. yy dan sonra yazıldığı tahmin edilen ve zamanımıza kadar etkisi süren 
bir kitaptır.’20 

‘İlmihaller, II. Meşrutiyet ile birlikte hız kazanan ve Cumhuriyet dönemin-
de yazımına devam edip daha düzenli bir telif türü teşkil edecek seviyeye 
ulaşmıştır. Cumhuriyet devri ilmihallerinin bir kısmında dua, vaaz ve irşad 
mahiyetinde bölümler yer almakla birlikte büyük çoğunluğu sadece inanç, 
ibadet, ahlak ve günlük yaşayış bilgilerini ihtiva eder.’21 

‘Bu ilmihallerin yanında bir mezhebin, bir tarikatın veya bir zümreyi ilgi-
lendiren bilgileri ihtiva eden özel ilmihaller de yazılmıştır. Selâmi Ali Efen-
di’nin Tarikat İlmihali, Mehmed Zihni Efendi’nin Hanımlar İlmihali, Ahmed 
Cûidî’nin Yeni İlmihal- Akaid Dersleri, Hüseyin Hıfzî’nin Kızlara Küçük İlmi-
hal, Ahmed Hamdi Akseki’nin Askere Din Kitabı, Muallim Cevdet’in Askerî 
Din Dersleri, Cemal Öğüt’ün Kadın İlmihali, Haydar Kaya’nın Bektaşi İlmi-
hali ve Halil Gönenç’in Büyük Şafiî İlmihali bunların örnekleri arasında yer 
alır.Ayrıca manzum olarak yazılan ilmihaller de vardır. Birgivî’nin Vasiyet-
name’sinin iki ayrı yazar tarafından nazma çekilmiş nüshaları, Manastırlı 
Mehmet Rıfat’ın Manzum İlmihal’i ile Ali Efendi’nin Manzum İlmihal’i bun-
lara örnek teşkil eder. Akaid ve ibadet konularını özetleyen “otuz iki farz”, 
ahlak ve görgü kuralları başta olmak üzere ilmihal bahislerini kısaca içeren 
“elli dört farz” adlı el kitaplar da bu tür edebiyatın oldukça yaygın örnekle-
ridir. İlmihallerin bir kısmı öncekilerin tekrarı mahiyetindedir. Bir kısmında 
ise din kuralları aşırı derecede katı gösterilmiştir. İlmihaller, yaşadıkları dö-
nemin din anlayışını yansıtmaları ve din kültürünün toplumun çeşitli kesim-
lerine yayılmasını sağlamaları bakımından önem taşır.’22

‘İlmihaller öncelikle halkın ihtiyaç duyduğu ve kolayca hayatına tatbik 
edebileceği temel dini konuları özlü bilgilerle veren, dili sade, anlatımı basit 
eserlerdir. Hatta kolayca öğrenilip uygulanmasını temin maksadıyla ezber-
lenmeye müsait çalışmalardır.’23

‘Tebliğimize temel aldığımız ve “İlmi-hal” adının kullanıldığı ilk kitap olan Mız-
raklı İlmihal Sıbyan mekteplerinde, camilerde, köy odalarında ve evlerde yaygın 

20. Kelpetin  Hatice, İlmihal, DİA, XXII, s. 140.
21. Kelpetin  Hatice, İlmihal, DİA, XXII, s. 140.
22. Kelpetin Hatice, İlmihal, DİA, XXII, s. 141.
23. Algül Hüseyin ve diğerleri, İlmihal, C. I, s. 181.
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olarak okunan ve halkın din anlayışını etkilediği bilinen bir ilmihal çalışmasıdır.’24 
‘Örneğin İşkodralı Lütfi Paşa, Sual ve Cevaplı İlmihali uslup farklılığı gösteren il-
mihallerdendir. Aynı şekilde İskilipli Mehmet Atıf’ın, İslam Yolu- Yeni İlmihal’i de 
amaç gelişmesi gösteren çalışmalardan biri olduğu söylenebilir.’25 

‘Aynı şekilde ilmihal geleneğinin konu kapsamını genişleten ve bir fıkıh 
kitabını andıran çalışmalardan biri de Ahmed Tabakoğlu ile İsmail Kara’nın 
hazırladığı Ansiklopedik Büyük İslam İlmihali, muamelat dâhil olmak üzere 
ilmihal konularının alfabetik olarak yer aldığı çalışmadır. Bunun gibi İbrahim 
Kâfi Dönmez’in yönetiminde hazırlanıp Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Vakfınca yayımlanan İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklo-
pedisi (1997) peygamberler ve semavi dinler, aile hukuku, İslam hukukuna 
ait bazı genel konular ve fıkıh usulü kavramlarının da ilavesiyle hacimli bir 
ilmihal niteliği kazanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Mer-
kezi tarafından yazdırılan İlmihal ise (1999) genel olarak din, İslam dini, 
akaid, bazı fıkhı kavramları, ibadet konuları, kefaretler, adak ve yeminler, 
haramlar ve helaller, aile hayatı, siyasi hayatı, ticari hayat, sosyal hayat ve 
İslam ahlakı ana başlıklarını içermekte olup önemli bir eserdir.’26

‘Temel dini bilgileri içeren ilmihaller yanında sadece bir mezhebin bir 
tarikatın yahut bir zümreyi ilgilendiren bilgileri ihtiva eden ilmihaller de özel 
amaçlı ilmihallerdir denilebilir. Bunların örnekleri arasında; Selâmi Ali Efen-
di’nin Tarikat İlmihali, Mehmet Zihni Efendi’nin Hanımlar İlmihali, Ahmed 
Cûdî’nin Yeni İlmihal- Akaid Dersleri, Ahmed Hamdi Akseki’nin Askere Din 
Kitabı, Haydar Kaya’nın Bektaşî İlmihali ve Halil Gönenç’in Büyük Şafiî İlmi-
hali yer almaktadır.’27

HALK DİNDARLIĞI

‘Türkiye’deki dinî hayat, teorik düzeyde İslam ortak paydasında birleşmek-
le birlikte, pratik açıdan plüralistik bir görünüm arz eder. Geçmişte sembolik 
bütünleşmenin temel unsurlarını oluşturan dinî değerlere bağlılıkta büyük öl-
çüde homojen bir yapı arzeden toplum, bugün çeşitli etkenler nedeniyle dinî 
yaşantıda heterojen bir görünüm kazanmıştır. Nitekim Türkiye’deki meskun 
mahallerin tümünde, dinî inanç ve pratiklere hayatın her alanını kuşatacak 

24. Kelpetin Hatice, İlmihal, DİA, XXII, s. 140.
25. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s. 9
26. Kelpetin Hatice, İlmihal, DİA, XII, s.140.
27. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.10
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ölçüde bağlılık gösteren sıkı dindarların yanı sıra dinî yaşantının cemaat ve 
tarikat gibi müesses yapılar içinde kıvam bulduğuna inanan grupçu/cema-
atçi dindarlara, itikadî problemleri bulunmadığı halde dinî vecibeleri eda hu-
susunda zaaf gösteren alaca dindarlara, dinî ilgisi kolektif dindarlığın yoğun-
laşmasına vesile olan Ramazan ayı, bayramlar, mübarek geceler ile mevlit ve 
cenaze törenlerinde kayda değer artış gösteren mevsimlik dindarlara, dinî 
yaşantısını fiilî duruma göre düzenleyen oportünist (idare-i maslahatçı) din-
darlara, dine karşı tamamen ilgisiz ve kayıtsız kalan insanlara, dinî yaşantıyı 
ilâhî davete iman ve teslimiyetle bir mukabele olmaktan çıkartıp dünyevî mü-
badeleye tâbi kılan gösterişçi dindarlara ve hatta açıkça telaffuz etmemekle 
birlikte, “hakikat münkeşif olunca şeriat mürtefi olur” düsturuna inanan eli-
tist Müslümanlara rastlamak mümkündür.’28

‘Türkiye’deki dinî hayatın tezahürlerini daha genel düzeyde kategorize 
etmek de mümkündür. Şöyle ki Türkiye’nin kırsal kesimlerindeki insanlar 
ile gelir ve eğitim düzeyi alt ve orta seviyedeki şehir sakinlerinin dinî hayat-
ları, geleneksel halk dindarlığı olarak tanımlanabilir. Teolojik konulara ilgi-
sizlik, şekilcilik, taklitçilik ve ritüellere bağlılık, geleneksel halk dindarlığının 
en mümeyyiz vasıfları arasında zikredilebilir. Folklorik kültür içinde kökleş-
miş ve kalıplaşmış unsurların hâkim olduğu bu dindarlık türünde. Kur’an ve 
Sünnet’le belirlenen hususların yanı sıra İslam ulemasının ürettiği bilgiler, 
tasavvufî motifler ve nihayet bir kısmı halkın kadim kültürüne uzanan, di-
ğer bir kısmı da komşu kültürlerden tedarik edilen ve fakat zaman içinde 
dinî-İslâmî bir renge bürünen muhtelif inançların tezahürü olarak, sözgelişi, 
bir şişe sirkeyle Oruç Baba’yı ziyaret etmek gibi son derece ilginç pratikler 
de önemli bir yer tutar. Bununla birlikte, geleneksel halk dindarlığı içinde 
Sünnî ulema tarafından hurafe ve bâtıl itikat olarak tanımlanan unsurlara 
yer vermeyen bir dinî hayat tarzı da mevcuttur. Bunu, kitâbî düzeyde belli 
bir dinî bilgi ve kültür donanımına sahip olan zümrenin dindarlığı olarak 
kategorize etmek mümkündür.’29

MIZRAKLI İLMİHAL

Telif Edildiği Dönem

‘Anonim bir eser mahiyetinde olan Mızraklı İlmihal, Seyfettin Özege ka-

28. Günay,Ünver, Din Sosyolojisi , İnsan Yayınları, İstanbul 1999, s.260-26.
29. Günay,Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1999, s.263-264.
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taloğuna göre ilk baskısı h.1258/m.1842’de hazırlanmıştır.’30 ‘Ancak şunu 
belirtmek gerekir ki, Miftâhu’l-Cenne olarak da bilinen ve Osmanlılar’da 
“ilmihal” adının kullanıldığı ilk eser olan Mızraklı İlmihal’in hangi tarihte ya-
zıldığı kesin bir biçimde tespit edilememiştir. Kesin olan husus şudur ki, 
ilmihalin Birgivî’den (öl.1573) sonra yazıldığıdır. Çünkü Mızraklı İlmihal için-
de Birgevi’ye atıflar bulunmaktadır. Ayrıca 1562’de yazıldığı tahmin edilen 
ve Birgivi’nin eseri olan Vasiyetname’nin üslubundan ve kalıp ifadelerinden 
etkilendiğini gösteren özellikler de bulunmaktadır.’31 Buna göre Mızraklı İl-
mihal’in yazıldığı tarihi yıl olarak verilemese de dönem olarak 18. Asır orta-
larından sonra yazılmış olduğu söylenebilir.

Eserin Müellifi

‘Bibliyografik eserlerde adı Miftâhu’l-Cenne olarak da geçen fakat top-
lum içinde Mızraklı İlmihal diye meşhur olan eserin müellifi hakkında bilgi 
bulunmamaktadır. Yazıldığı tarih yıl olarak bilinmediği gibi kimin tarafından 
kaleme alındığı da bilinmemektedir. En azından kaynaklarda isim geçme-
mektedir. İçerdiği bilgilerin öne çıkmasının amaçlandığı bir mantığın sonu-
cu olarak müellif adı verilmediği için eser hakkında “anonim” nitelemesi 
yapılmıştır.’32 ‘Bu yüzden halen Osmanlıca baskıları devam eden ve bazı 
tarikat-cemaat çevrelerinde ders kitabı olarak da okutulan bir kitap olan 
Mızraklı İlmihal anonim bir eser mahiyetindedir.’33

Eserin Özellikleri

‘Belirtildiğimiz gibi Mızraklı İlmihal ismiyle meşhur olan ve halk arasın-
da genellikle bu isimle bilinen bu eserin adı yani, “mızraklı” kelimesinin 
kaynağı hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak bu adlandırmanın, 
kitabın genellikle kapağında ya da ilk sayfalarında yer alan ‘minbaru’l-en-
biya‘ (nebilerin minberleri), kerasi’l-ulema (âlimlerin kürsileri, tahtları), mi-
zanü’l-a’mâl, suhufu’l-a’mâl vs’nin üzerlerinde yer alan sancak ve mızrak 
şekillerinden esinlenilmiş olabileceği ileri sürülmektedir. Miftâhu’l Cenne 
olarak da bilinen ve Osmanlılar ’da “ilmihal” adının kullanıldığı ilk eser 
olma özelliğini kendisinde bulunduran Mızraklı İlmihal, bu edebiyatın genel 

30. Özge, Seyfettin, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, C. 3, İstanbul 1971, 
s. 1140.
31. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.10.
32. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.10. 
33. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015 s. 7.
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özelliklerini yansıtan özgün örneklerdendir.’34 ‘Sade bir dil ve kısa cümleli 
basit anlatım tekniği kullanılmıştır. Osmanlı toplumunda en çok okunan ve 
ezberlenen eserler arasında yer almıştır. Eser, ilk defa 1258 (1842) yılında 
İstanbul’da olmak üzere pek çok kere basılmıştır.’35 

‘Konuları işlemeye ilk insanla başlar ve insanın bu dünyadan ayrılış se-
rüveni ile bitirir. Mızraklı İlmihal’in, akaid, ibadet ve ahlâka dair konuların 
belirli bir sistematiğe göre düzenlenmediği görülmektedir. Meselâ, kitabın 
başında namaz hakkında kısa bilgiler verildikten sonra oruçla ilgili hüküm-
lere geçilmiş, gusül, teyemmüm ve abdestin ardından tekrar namazın farz-
ları, vacipleri, âdabı vb konulara temas edilmiş, daha sonra da inanç ve 
ahlâk konular ele alınmıştır. 

‘Eserde ele alınan konular birbirine eşit ağırlıkta yer bulmuş değildir.  Ör-
neğin özellikle namaz hakkında ayrıntılı hükümlere yer verilirken zekât, hac 
ve kurban bahisleri üzerinde kısaca durulmuştur. Bizim fikrimize göre bunun 
sebebi de namaz dışındaki ibadetlerin herkese farz olmadığı, bunlar için 
mükellef olma şartları olan akıl, baliğ ve Müslüman olmanın dışında mali 
yeterlilik gibi her bireyin sahip olamayacağı şartlar aranmış olmasına karşılık 
namazın daha yaygın olarak herkesi ilgilendirmesinden gelmiş olabilir.’36

İnanç, ibadet ve ahlâk konularının bir bütün halinde sunulmaya çalışıl-
dığı kitapta özendirici bir üslûp kullanılarak fıkhî hükümleri ve amellerin se-
vapları yanında dünyevî ve uhrevî faziletlerine de değinilmiş, diğer yandan 
amelleri terk etmenin zararlarına da temas edilmiştir. Böylece tek taraflı bir 
anlatım yerine iki yönlü, yani hem fayda hem de zarar yönlü bir sunum tarzı 
tercih edilmiştir. Bu özellik, Mızraklı’nın şöhret bulmasında çok büyük katkı 
sağlamış ve ona diğer ilmihallerde olmayan bir üstünlüğe sahip olma vasfı 
kazandırmıştır. Şöyle ki, namaz bahsinde “Resulullah’ın namazın farzına, 
vacibine, sünnetine ve müstehabına riayet etmenin faziletine dair irad ettiği 
hutbe”, cemaatla namaz kılmanın sevabı, namazın vaktini geçirmenin on 
beş zararı, ta’dil- i erkanı terketmenin yirmi altı kadar zararı, namazdaki her 
bir fiile ne kadar sevap verildiği, taam/yemek öncesinde besmele- i şeri-
fe dememenin üç zararı ve söylemenin üç faydası, zikrin faydaları, misvak 
kullanmanın on beş faydası, yemeğe başlamadan önce elleri yıkamanın on 

34. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.11.
35. Kelpetin Hatice, İlmihal, DİA, XXII, s. 141.
36. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.11.
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kadar faydası, yedikten sonra el yıkamanın ise altı kadar faydası, sıcak ye-
mek yemenin dokuz zararı, az yemenin on faydası, evlenmenin faydaları, 
şehadet getirmenin on faydası, evlenilecek kızın görülmesinde üç fayda, 
masumların, hatunların ölüm halleri ile ilgili bilgiler gibi Müslümanların bu 
hayatta içiçe oldukları konular örnek olarak verilebilir.’37

‘Mızraklı’nın bu üslubu hem dinin benimsenmesi hem de eğitim/öğre-
tim yönünden oldukça yararlı olduğu söylenebilir. Uzun yıllar şöhretini sür-
dürmüş ve halkın başucu kitabı olma özelliğini kaybetmemiş olması bunun 
göstergesidir. Ancak ele alınan konularla ilgili bilgilerde zaman zaman doğ-
ruluğu sabit olmayan nakillere de rastlanmaktadır. Örneğin “yemek önce-
si el yıkamanın on faydası” sıralanmış, birinci maddede “Arşu’r Rahman 
altında bir melek nida eder; elin pâk olduğu gibi cemî- i günahlarından da 
pâk oldun” der şeklindeki rivayet böyledir. Hatta buradaki on maddede sı-
ralanalar ancak nübüvvet ile bilinebilecek mevzulardır.’38

‘Eserde geçen nakillerin çoğu, fıkıh geleneğinin bir devamı olarak ravisi 
belirtilmeden aktarılır. Örneğin; Peygamberimiz (a.s) bir hadis- i şerifte bu-
yurmuştur: “Cennet ehlinin çoğu fukara ve Cehennem ehlinin çoğu avrat-
lardır’’.’39 ‘Yine herkes tarafından bilindiği farz edilerek birçok rivayet hadis 
olduğu zikredilmeden nakledilir. Mesela “Sekiz cennetin sekiz kapısı vardır, 
sekiz de miftahı/anahtarı vardır. Evveli beş vakit namaz kılan müminlerin 
imanıdır. İkincisi besmele-i şerifedir. Altısı da Fatiha-ı Şerife’nin içinde dahil-
dir” şeklindeki nakil, bu tür rivayetlerden sadece bir tanesidir.’40

‘Eserde mübalağalı ifadelere rastlamak mümkündür. Peygamberimiz ’in 
(s.a.v) vasıfları zikredilirken o kadar çok abartma olmuştur ki, neredeyse 
ona bir beşer değil de melek gibi insanüstü bir varlık muamelesi yapılmıştır. 
Onun sıfatları sayılırken 10. Maddede geçeni örnek vermek bu hususun 
ispatı için yeterli olacaktır: “Mübarek ayağını kuma bassa iz olmaz, taşa 
bassa iz olurdu’’.’41 

‘Mızraklı İlmihal’de, ahkâm-ı şer’iyye nevileri, din-millet-şeriat, elfaz- ı 
küfür, ellidört farz, taklid-i ve istidlal-i iman, reca, haya, küfür ve nevileri 

37. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.12.
38. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s. 86.
39. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s. 109.
40. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.12.
41. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s. 82.
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gibi pek çok kavramın tanımları vardır.  Bu özelliği de ona kavramsal bir 
zenginlik kattığı söylenebilir. Eserde akaid konularından kıyamet alametle-
ri, dabbetü’l-arz, ye’cüc me’cüc, kabir hayatı, mizan gibi tartışmalı konulara 
yer verilmemektedir. Fıkhî, ahlakî ve siyer konularında da eksiklikler vardır. 
Şöyle ki, zekat, hac ve kurban konularına çok az yer verilmekle beraber 
riba, nikah, cihad, zina, hırsızlık, istihsan, feraiz yemin, âdab-ı muaşeret gibi 
sosyal hayatla ilgili konulara hiç yer verilmemektedir.’42

Mızraklı ilmihalin halkın din anlayışına nasıl etkilediğine dair tespitler

Mızraklı ilmihal bir Müslümanın ihtiyacı olan bilgileri kapsama ve ona 
hayatın her alanında rehberlik etme amacındadır. Diğer yandan da mızraklı 
ilmihal bir Müslümanın yaşam rehberidir. Mızraklı ilmihalin halkın din anla-
yışına nasıl etkilediğine dair birkaç tespitte bulunacağız.

Ölümle ilgili tespitler

Yazar mızraklı ilmihalde soyut ve karanlık olan ölüm olgusunu mistik ve 
masalsı bir dille anlatır. Bu, anlatımı ve mesajı etkili hale getirmiştir. Öğreğin, 

‘İmdi ol hatun ki lohusa (ve)ya hamile (ve)ya iç ağrısından yahut hiç bun-
lardan birisi olmasa ancak helâli (kocası) hoşnut olsa ol hatuna ölürken 
Cennet melekleri gelip saf saf duralar, ona izzet ikram ile selâm vereler ve 
diyeler ki: Allah’ın sevgili şehide cariyesi, gel çık, neylersin dünya sarayın-
dan, senden Allah Teâlâ razı oldu ve sana bu hastalığı bahane edip günahı-
nı bağışladı, sana Cennet ihsan etti, emaneti teslim eyle diyeler.’43

Diğer yandan anlatım tiyatraldir. Melekler konuşturulur ve Müminlere 
ikramlarda bulunulur. Örneğin, ‘Ondan (sonra) canı alıcı melekler gelip gö-
reler ki şefaat tacını ve gömleğini giymiş ve gözünün perdesi kalkmış, canı-
nı almağa kuvvet getirmeyeler. Diyeler ki: Ya ‘masum’44, Hallâk-ı âlem sana 
selâm eyledi ve buyurdu ki: ‘‘Ben onu yarattım, yine bana gelsin. Zira ol can 
emanetini ben verdim yine bana versin. Onun mukabelesinde ona Cennet ve 
dîdar (Allah’ı müşahede) vereyim. Eğer inanmazsan yüzünü çevirip göklerden 
tarafa nazar eyle, görürsün’’ dediklerinde masum dahi nazar edip melâikeleri 
ve Allah’ı Teâlâ’nın cemalini müşahede eyleye, esirip (mest olup) cûşa gelip 

42. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.13.
43. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s.118.
44. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s.116.
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titreye ve kükreyip, kızarıp, sıçrayıp döşeğinden can vermeğe atıla.’45 

Diğer yandan bu dönemde şefaat konusunun varlığı tartışma gündemi-
ne dahi alınmaz. Çünkü bu dönemde masumlar dahi, günahkârlara şefaatçi 
olabileceklerdir. Örneğin, ‘‘Yine ol azap içinde olan ecdatları gözüne erişe, 
yine canın(ı) vermeye. Melekler diyeler ki: Ya masum niçin canını vermez-
sin? Masum diye ki: Ey melekler, Cenabı Allah’a rica edin, âba ve ecdadımı 
bana bağışlasın. Feriştehler diyeler ki: Ya Rab, bu masum ile bizim ahvalimiz 
sana malumdur.  Hazreti Allah celle şânuhu hitap ede ki: ‘İzz(et)im hakkı için 
bağışladım.’46’ Bu dönemde şefaat etme konusu bir nevi esnektir. 

Cennet, melek ve huri gibi olguların sonucuna ulaşmak için mümin 
olma teşvik edilir. Yani bu dönemde Pragmatik bir dindarlık anlayışı vardır. 
Örneğin, ‘Ey kâfir, gel Müslüman ol yoksa azap çekersin.’ ‘Cennet ve Cehen-
nem hak, sırat ve mizan haktır diye.’ ‘ Kâfir, eğer benim ile bu hak kelamını 
söyler isen Müslüman olursun ve Allah Teâlâ senin küfründen geçer.’‘ Bu 
Cennetteki makamları ve hûrileri göre. Kâfir dahi cennete baka, altından 
ve gümüşten köşkler göre ve içindeki ay suretli hurileri diyeler: İslâma gel, 
kıyamete dek karşında duralım. Ol feriştehler ona iman telkin edeler, bir 
saat geçe imana gelmezse bırakıp gideler.’47 

Bu bağlamda ölüm konusuyla ilgili entelektüel tartışmalar yoktur. Ümit-
vâr bir din anlayışı hâkimdir. İnsanlara ölüm ve sonrasıyla ilgili ümit aşılanır 
ve ümitvâr hale getirilir.

Âdapla ilgili tespitler

Yazar misvağın kullanımının faydalarını sıralayarak insanları fiili sünnet 
doğrultusunda şekillendirmeye çalışır. Örneğin,

Sekerât-ı mevtinde (ölüm anında) şehadet kelimesini getirmeğe sebep olur,

Dişlerin etini pekiştirir,

Şeytan gamlanır,

Gözleri nurlanır,

Ağız ağrısını giderir,

45. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s.117.
46. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s.117.
47. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s.122.
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Hayrı ve hasenatı çok olur,

Sünnet ile amel etmiş olur,

Fasihu’l-lisan (düzgün ve açık konuşan) olur,

İki rekat misvak ile kılınan namazın sevabı misvaksız yetmiş rekat kılı-
nan namazın sevabından çok olur.48

Mızraklı ilmihalin insanları sünnet doğrultusunda yaşamaya teşvik etme 
gayreti ehl-i sünnet itikadının ön kabullerini benimsemiş olmasıyla ilgilidir.

Diğer bir konu ise yemek yemeden önce el yıkamanın övüldüğü ve son-
rasında sevaplarla ödüllerindirileceğinden bahseder. Yemek yemeden önce 
yıkanan eller ile silinen gözlerin ağrımayacağından bahsetmesi de insanları 
temizliğe teşvik edici niteliktedir. 

‘Ve dahi taam (yemek) yemezden evvel el yıkamanın on kadar faide-
si vardır.  Bir kimse taam yemek için ellerini yıkadıkça silmezden evvel 
parmakları(nın) ucuyla gözlerinin pınarından koyup geriye doğru silse ol bi-
iznillâh-i taâlâ göz ağrısı görmez.’49

Adeta temizlik imandandır hadisini rehber kılmış ve detaylandırmıştır.

Yemek yemeden evvel el yıkamanın faydalarına gelince,

Kur’an-ı azimü’ş-şan’da olan ayetler mukabelesince nafile namaz kıl-
mışca sevap olur,

Bedeninde olan kılların adedince sevap olur,

Sıddîkler sevabına nail olur,

 Melâike (melekler) onun için istiğfar ederler,

Bir lokmasının mukabelesine bir kul azad etmiş kadar sevap olur,

Her halde günahtan beri olur,

Gece ve gündüz hâcâtı kaza olur (ihtiyaçları karşılanır),

Gece vefat ederse şehit olur,

48. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s. 85.
49. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s. 85.
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Gündüz vefat ederse şehit olur.50

Örfi kanunlar dinin ayrılmaz bir parçası gibi ele alınıp yapanlar ödüllendirilir.

Sevapların bolca verildiği ‘‘Rahmeti bol bir Tanrı anlayışı’’ aşılamaya çalışır. 
Mızraklı ilmihalin din algısında sevap kazanılması son derece kolay bir olgudur.

Mızraklı ilmihal ehl-i sünnet itikadını benimser ve okurlarını bu çerçeve-
de şekillendirmeye çalışır. Ehl-i sünnet itikadını benimsemiş olanların ala-
metleri ise şöyle sıralar,

Cemaate müdavemet eder,

Fâsık (günahkâr) demeyip imama uyar,

Edik üzerine meshi caiz görür,

Ashaba ve Rasûlüllah’a ar verir söz söylemez,

Padişaha kılıç çekmez,

Dinde bi-gayrı hakkın mücadele etmez,

Dinde şek (şüphe) etmez,

Hayrı, şerri Allah Taâlâ’dan bilir,

Ehl-i kıbleyi tekfir etmez (namaz kılana kâfir demez),

Dört ashabı (halife olan dört sahabiyi) diğer ashap üzerine tercih eder.51

Mızraklı ilmihalin ön gördüğü dindarlık, şüphelerden arınmış, peygam-
berin sünnetiyle sünnetlenmiş, dinin ayrıntılarıyla ilgili tartışmalara boğul-
maktan kaçınan, padişaha (mevcut otoriteye) karşı gelmekten kaçınan, hu-
lafa-i raşidin otoritesini meşru gören bir ehl-i sünnet dindarlığıdır.

Ahiret, melek, cennet-cehennem gibi konuları tiyatralize ederek somut-
laştırır ve okuyucuların zihinlerine kazır. Dine ait literatürün anlaşılmasında 
işlevsel bir rol üstlenmiştir.

Mızraklı ilmihaldeki Tanrı anlayışı rahmeti boldur, sevabı binlerle verir, 
müminleri melekler aracılığıyla altın tepsilerle taçlarla ödüllendirir. Okuyu-
cunun tanrıya karşı tutumu pesimistlikten uzak, ümitvâr bir konumdadır. 

50. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s. 85.
51. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s.60.
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Mızraklı ilmihalin dindarlık anlayışıyla ehl-i sünnet dışı fikir ve görüşlerin 
insanları etkilemesi engellenmiştir.

Mızraklı ilmihal; sünnet çerçevesinde, tiyatralize din anlatımıyla hayatın 
her alanını kuşatarak okuyucusuna hayat rehberliği yapar.

SONUÇ

‘Din, insanın tanrı, tabiat ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyerek ha-
yatını anlamlandıran ve ona yön veren kurallar bütünüdür. En ilkelinden en 
modernine kadar bütün toplumlarda mevcut olan bir olgudur.’52 Dindarlık 
ise dinin yaşantıya geçirilme, içselleştirilme kısmıdır. Her birey ve toplum 
karakteristik özelliklerine, hayat görüşüne ve bilgi- kültür düzeyine göre 
farklı din algılarına sahiptir. Bu din algıları ‘dindarlık tipolojilerini’ oluştu-
rur. Halk dindarlığı da bu dindarlık tipolojilerinden biridir. ‘Türkiye’nin kır-
sal kesimlerindeki insanlar ile gelir ve eğitim düzeyi alt ve orta seviyedeki 
şehir sakinlerinin dinî hayatları, geleneksel halk dindarlığı olarak tanımla-
nabilir. Teolojik konulara ilgisizlik, şekilcilik, taklitçilik ve ritüellere bağlılık, 
geleneksel halk dindarlığının en mümeyyiz vasıfları arasında zikredilebilir. 
Folklorik kültür içinde kökleşmiş ve kalıplaşmış unsurların hâkim olduğu 
bu dindarlık türünde, Kur’an ve Sünnet’le belirlenen hususların yanı sıra 
İslam ulemasının ürettiği bilgiler, tasavvufî motifler ve nihayet bir kısmı 
halkın kadim kültürüne uzanan, diğer bir kısmı da komşu kültürlerden te-
darik edilen ve fakat zaman içinde dinî-İslâmî bir renge bürünen muhtelif 
inançların tezahürleridir.’53 Halk inancını etkileyen önemli unsurlardan biri 
de ilmihallerdir. ‘‘Sözlükte “davranış bilgisi” anlamına gelen ilm-i hâl terimi 
“inanç, ibadet, muâmelât, ahlâk, haram ve helal gibi konuları, yer yer büyük 
peygamberler, ayrıca Resul-i Ekrem’in hayatına dair özlü bilgileri içeren el 
kitabı” diye tanımlanabilir.54 Şüphesiz ilmihal geleneğinin içerisinde ‘Mız-
raklı İlmihal’in’  önemli bir yeri vardır. Mızraklı İlmihal’in tarihi kesin olarak 
bilinmemekle beraber 18.  yy ‘da yazıldığı tahmin edilmektedir. Birgivi’nin 
Vasiyetname adlı eserinden55 alıntılar yapıldığı tespit edilen ‘Mızraklı İlmi-
hal’de, ahkâm-ı şer’iyye nevileri, din-millet-şeriat, elfaz- ı küfür, ellidört farz, 
taklid-i ve istidlal-i iman, reca, haya, küfür ve nevileri gibi pek çok kavramın 

52. İslam ilmihali, M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014, s. 9.
53. Günay,Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 1999, ss. 263-264.
54. Kelpetin Hatice, İlmihal, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXII, s. 139.
55. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.10.
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tanımları vardır.56 Mızraklı İlmihal Türk halkının dine bakışını önemli ölçüde 
etkileyen unsurlardan biri olmuştur. Nitekim İsmail KARA kitabında Mızraklı 
İlmihal ile ilgili anısı şöyle anlatır: ‘Mızraklı ilmihal ile ilk tanışıklığım çok hoş 
olmadı: Çocukluğun verdiği cesaretle ilmihal bilgilerimle biraz övündüğüm 
zamanlarda mahalle camimizin hocası bana,  ilk bakışta zor gözükmeyen 
bazı sorular sordu. Bunlara mantıkî cevaplar vermeye çalıştım ama boşuna. 
Hoca çekmecesinden cildi ve yaprakları hayli eskimiş Osmanlıca küçücük 
bir kitap çıkardı ve önce ortadaki metinden sonda sayfa kenarlarındaki ek 
bilgilerden okumaya başladı.  Bana şiir gibi gelen, öğretici tarafı ve akılda 
kalma oranı çok yüksek bu kısmen tanışık olduğum bilgilerin Mızraklı İlmi-
hal’de yer aldıklarını ve 4-5 yaşlarında ilen mahalle camisinde öğrendikle-
rimin büyük ölçüde bu kitaptan kaynaklandığını sonradan öğrenecektim.’57 

Mızraklı İlmihal ’de ölüm-melek gibi soyut konular tiyatralize edilerek 
verilmek istenilen mesaj etkili hale getirilmiştir. İlmihal ’de mendup davra-
nışlara dahi binlerce sevap verileceği vadi vardır. Tanrı her zaman affetme-
ye hazır ve bol sevap verendir. Ümitvâr bir din anlayışı vardır. Entelektüel 
tartışmalar İlmihal’de yer almaz. Şefaat yetkisi masum Müslümanlara dahi 
tanınmıştır.  İman ve din esasları formülize edilerek rakamlarla ifade edil-
miş ve din yaşanılası son derece kolay bir forma sokulmuştur. Folklorik öğe-
ler de din şemsiyesi altına alınmış ve halkın benimseyişi kolaylaştırılmıştır. 
İçerdiği bilgilerle hayatın her alanını kuşatma iddiası taşır.

Son olarak denebilir ki Mızraklı İlmihal din adına umut beklentisi olan 
topluma umut aşılayan,  folklorik öğeleri din şemsiyesi altında birleştiren, 
dini, rakamlarla ve formüllerle sunan ve anlayışı kolaylaştıran, Türk halkının 
dini yaşantısında önemli bir rolü olmuş dini bir rehberdir. 

56. Saliaj, Lubjana, Mızraklı ilmihal ile Arnavutça ilmihalin mukayesesi, YL tezi, 2011, s.13.
57. Kara, İsmail, Mızraklı İlmihal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, s.5.
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Şeyma BİLECEN: 

Sayın KİRİŞ’e sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de mü-
zakere kısmına geçiyoruz. İlk müzakerecimiz Yunus KOCABIYIK’tır. Kendisi 
Kırıkkale niversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri ABD İslam 
Hukuku Araştırma Görevlisidir. Kendisini Kürsüye davet ediyorum. Buyrun 
hocam. Süreniz 12 dakikadır. 



ARŞ. GÖR. YUNUS KOCABIYIK

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fıkıh Anabilim Dalı, İLAMER 
İslam Hukuku Mezunu.

Bismillahirrahmanirrahim.

Çok kıymetli hocalarım, sevgili arkadaşlar. Tekrardan sempozyumumu-
za hoş geldiniz. Ben öncelikle bizleri bu hususta teşvik eden, yönlendiren 
kıymetli hocamız Prof. Dr. Eyüp BAŞ’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Müzakereye geçmeden önce, burada ifade edilenlerin tebliğcileri tenkit-
ten ziyade, daha iyi bir tebliğ ortaya koymalarına yönelik birer öneri olduğu-
nu belirtmek isterim.

Her iki arkadaşa da özenli bir metin verdikleri için teşekkür ederim. 
Merve Kılıç bir usul konusu çalışmış. Kendisi de tebliğ girişinde bahsettiği 
üzere Türkçe kaynaklardan yararlanarak hazırlanmış. Bir lisans seviyesinde 
bu kabul edilebilir ancak ilerleyen seviyelerde bunu bir şekilde halletmesi 
gerekecek. Tebliğin birçok yerinde Şafiîlerin mütekellimin metodunu daha 
çok benimsediklerini zikretmektedir. Ancak bir çok Şafiî alimin fukaha me-
todunda usul yazdıklarını biliyoruz. Bunlar arasında en ünlüsü olarak Şirazî 
zikredilebilir. Teknik bur husus; kaynak dipnotta ikinci defa geçerse kısa 
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olarak verilir, bunlarında kitabın baskısına kadar düzeltilmesi gerekir. Teb-
liğ içerisinde alt başlıklara yer verilmemiş, alt başlıklar verilerek konu daha 
anlaşılır hale getirilebilirdi. Ben arkadaşımıza teşekkür ediyorum.

İkinci tebliğimiz Onu kardeşim. Gerçekten konuyu ele alışıyla, kullandığı 
kaynaklarla ve üslubuyla takdir gerektiren bir metin hazırlamış. Yine Onur 
kardeşimdeki de aynı eksiklik metin içerisinde hiç başlık yok. Kendisi bir 
çok kaynak kullanmış, özellikle ana kaynaklara inmiş olması çok güzel. An-
cak konusuyla alakalı olan ve ayrıcalıklı bir yere sahip Mehmet Erdoğan’ın 
İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi adlı kitabına tebliğinde yer verme-
miş. Ayrıca tebliğ dilinin çok ağır ve duraklatıcı olduğunu hissettim. Daha 
hafif kelimeler ile metin akıcı hale getirilebilir. 

Ben her iki arkadaşa da teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyorum.  

Şeyma BİLECEN: 

Hocamıza müzakerelerinden dolayı teşekkür ederiz. Şimdi de Zeynep 
Betül ARPA’yı müzakerelerini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buy-
run Sayın ARPA.  Süreniz 12 dakikadır. 



ZEYNEP BETÜL ARPA

(Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü İslam Tarihi ve Sanatları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi)

Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Müzakereye geçmeden önce henüz öğrencilik yıllarımızda bizlere bu ilim at-
mosferinde buluşma imkânı tanıyan başta Prof. Dr. Eyüp BAŞ hocam olmak 
üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. 

Ben bu oturumda Ömer KİRİŞ ve Muhammed KOCABIYIK arkadaşlarımı-
zın tebliğlerini müzakere edeceğim. İlk olarak Sayın Ömer KİRİŞ’in tebliğiyle 
başlamak istiyorum. “Mızraklı İlmihalin Halkın Din Anlayışına Etkisi” başlıklı 
tebliği sundular kendileri. Sempozyumun ana teması olan “Geçmişten Gü-
nümüze Din Anlayışına Belirleyen Etkenler” başlığıyla uyumlu, çalışılmaya 
değer bir konu seçimi yapılmış. Tebliğ, Türkçe ve İngilizce özeti, girişi, ge-
lişme bölümü, sonuç ve kaynaklarıyla derli toplu bir çalışma olması bakı-
mından akademik ilkelere uygun, başarılı bir çalışma olmuştur. Kendisine 
teşekkür ediyorum. Giriş kısmında dindarlık kavramı ve dindarlık tipoloji-
lerinden halk dindarlığı kavramlarının tanımı yapılmıştır. Halk dindarlığını 
etkileyen en önemli hususlardan birinin ilmihaller olduğu ifade edilmiş ve 
ilmihaller içerisinde önemli bir yere sahip olan Mızraklı İlmihalin halkın din 
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anlayışına etkisinin tebliğde ele alınacağı ifade edilmiştir. 

Tebliğin gelişme bölümünde din kavramının tanımı yapılmış, ilahi dinlere 
genel ve İslâm’a özel olarak değinilmiştir. Ardından İlmihal başlığı altında ilmi-
halin birçok tanımı verilmiş, tarihsel gelişimi ortaya konulmuştur. Devamında 
halk dindarlığından bahsedilmiş ve halk dindarlığının özellikleri belirtilmiştir. 
Bundan sonra tebliğin asıl konusuna geçilmiş, Mızraklı İlmihal hakkında tanım-
layıcı bilgiler eşliğinde eser tanıtılıp bu eserin halkın din anlayışına etkilerine 
dair tespitler ortaya konulmuştur. Bunu yaparken Mızraklı İlmihalde ölüm ve 
âdâb konularıyla ilgili kısımların halkın din anlayışına etkileri üzerine tespitler 
için özel birer başlık açılmıştır. Öncelikle tebliğde konuya kavram tanımlama-
ları üzerinden bir başlangıç yapılması ve bu yapılırken İbn Manzûr’un Lisânü’l-
Arab’ı gibi ana kaynaklara başvurulmuş olması önemli bir husus. Bir başka 
değerlendirmeyi ise başlıklandırma konusunda yapmak istiyorum. Sayın KİRİŞ 
metni doğru şekilde başlıklara ayırarak sistematik bir çalışma hazırlamış. Bu 
konuda kendisini tebrik ediyorum. Ancak bazı yerlerde birtakım düzeltme ve 
ilaveler yapılırsa daha güzel bir hale gelecektir tebliğ. Bunlardan birisi konu sı-
ralaması hakkındadır. Başlıkları çok sistematik bulduğumu belirtmiştim. Yalnız-
ca halk dindarlığıyla ilgili verileri din başlığından sonra onun bir alt başlığı ola-
rak verip ilmihal konusundan sonra Mızraklı İlmihale doğrudan geçiş yaparsa 
daha düzenli olacağı kanaatindeyim. Bir diğer husus şu; giriş kısmında yer alan 
cümleler aynıyla gelişme bölümünde yer almakta. Bunun yerine giriş kısmını 
bu bölümün formatına uygun cümlelerle yeniden düzenleyebilir. Örneğin din ve 
halk dindarlığıyla ilgili açıklamaları giriş kısmında yapabilir Sayın KİRİŞ.Tebliğin 
asıl kısmını oluşturan Mızraklı İlmihalin halkın din anlayışına etkisiyle ilgili tes-
pitler yapılırken verilen örneklerin bolluğu tebliği başarılı kılmıştır. Yalnız sonuç 
kısmıyla ilgili birkaç düzeltmenin yapılması gerekmektedir. Çünkü sonuç kısmı 
sunulan metnin özeti mahiyetinde görünüyor. Oysa tebliğin amacına ulaştığını 
bu kısımda vurgulanacak hüküm ifade eden cümlelerle anlamamız gerekirdi. 
Sonuç kısmının ilk paragrafında din, halk dindarlığı, dindarlık, ilmihal kavram-
larının tanımları yeniden yapılarak tekrara düşülmüştür. Devamında ise teb-
liğ özetlenmiştir. Yalnızca son paragraf sonuç formatına uygun bulunmuştur. 
Dile getirdiğimiz hususlar dikkate alınarak düzenleme yapılacak olursa teknik 
hatalar giderilmiş olacaktır. Bunun dışında içerik noktasında başarılı bir tebliğ 
olduğunu ifade etmek istiyorum.  

İkinci müzakere; Sayın Muhammed Kocabıyık tarafından hazırlanan “II. Meh-
med ve I. Süleyman Kanunnâmelerinin Din Anlayış Farklılıklarına Etkisi” başlıklı 
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tebliğ hakkında olacak. Öncelikle sempozyumun ana temasıyla uyumlu bir konu 
seçimi yapıldığı için Sayın KOCABIYIK’ı tebrik ediyorum. Müzakereye geçmeden 
önce şunu belirtmek isterim ki tebliğ metni bana hem eksik hem de geç ulaştı-
rılmıştır. Dolayısıyla tebliğdeki eksiklikler müzakeredeki eksiklikleri de kaçınılmaz 
kılacaktır.Metin giriş ve gelişme bölümlerinden oluşmakta. Giriş kısmında hukuk 
metinlerinin toplumsal hayat üzerinde etkili olduğu, dolayısıyla halkın din anlayı-
şına da etki edeceği ifade edilmiştir. Ardından hukuk metinleri içerisinde büyük 
bir yekûnu oluşturan kanunnâmenin tanımı yapılmış ve tebliğde Osmanlı hukuk 
sisteminden kısaca bahsedileceği, ardından II. Mehmed ve I. Süleyman döne-
mi kanunnâmelerinin din anlayış farklılıklarına etkisinin ortaya konulacağı ifade 
edilmiştir. Gelişme bölümünde Osmanlı hukuk sistemi hakkında bilgi verilmekte, 
bu hukukun İslâm hukukunu merkeze alan şer’î ve örfî hukuk olmak üzere iki 
kolda sistemleştiği ifade edilmektedir.  Kanunnâmelerin örfî hukuk sisteminin 
bir parçası olduğu dile getirilmektedir. Devamında tebliğin konusunu teşkil eden 
II. Mehmed dönemi kanunnâmelerinin Osmanlı hukuku açısından önemi üzerin-
de durulmuştur. İkinci kısmında ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fatih
kanunnâmelerinin fazla değişikliğe uğramadan tatbik edildiği ifade edilerek bu
dönemin hukuk anlayışına ve kanunnâmelerine dair bilgi verilmiştir. Öneri mahi-
yetinde şu hususları dile getirebiliriz: Tebliğ hazırlanırken Fatih dönemi ve Kanu-
ni dönemi kanunnâmelerinden çeşitli örnekler orijinal metinlerden incelenerek
burada bahsi geçen hususlardan dönemin din anlayışını ortaya koyan örnekler
tespit edilebilir. Giriş kısmında verilen bilgiler dikkate alındığında Kanuni dönemi
kanunnâmelerinin, Fatih dönemi kanunnâmelerinin devamı niteliğinde olduğu
belirtiliyor. Bunu destekler nitelikte bilgi tebliğde bulunmamaktadır. Belki her iki
dönemin kanunnamelerinde yer alan din anlayışına dair tespitler ortaya konul-
duktan sonra birbirleriyle kıyaslanmak suretiyle değişen zamana bağlı olarak din
anlayışının da nasıl bir değişim serüvenine girdiği ortaya konulabilir. Metin basım
tarihine kadar öneriler dikkate alınarak hazırlanabilirse faydalı bir çalışma ortaya
konulabilir diye düşünüyorum.

Her iki arkadaşımıza da çalışmalarından ve sunumlarından ötürü tekrar 
teşekkür ediyor,  beni sabırla dinlediğiniz için siz değerli katılımcılara da 
şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla.  

Şeyma BİLECEN: 

Altıncı oturumumuz burada sona ermiştir. Tebliğci arkadaşlarımıza ve 
müzakereci hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımlarınıdan dola-
yı siz dinleyizlere şükranlarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.
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OTURUM BAŞKANI

MUHAMMED KOCABIYIK

Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Sempozyumun son oturumuna 
geçmiş bulunmaktayız. Uzun zamandır arkadaşlarımız hazırlanıyor, hep 
beraber hazırlanıyoruz. Üç günlük sempozyum uzun soluklu bir hazırlığın 
neticesinde sonuna geldik. Sempozyumun son oturumu üç tebliğden oluş-
maktadır. Birinci tebliğ Ebrar AÇIK arkadaşımızın “28 Şubat Postmodern 
Darbesinin İmam-Hatip Okullarına Etkisi”dir. Kendisi Gaziantep Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 2.sınıf öğrencisidir. Tebliğini sunmak üzere sözü arkada-
şıma bırakıyorum.



GİRİŞ

Günümüzde öğrenci sayısı bir buçuk milyona yaklaşan İmam-Hatip okul-
ları kuruluşundan bugüne birçok engel ve kısıtlamalarla karşı karşıya kal-
mıştır. Araştırmamızın amacı 28 Şubat post-modern darbesinin İmam-Hatip 
okullarına etkisini incelemektir. Araştırmamızda arama ve derleme yönte-
mini kullandık. Kütüphane kaynak taraması yardımıyla konuyla ilgili maka-
lelerden yararlandık. Böylelikle varılan nokta, toplumsal açıdan önemli bir 
konuma sahip, dini eğitim kurumu olan İmam-Hatip okullarını hedef alan 
28 Şubat post-modern darbesinin genel anlamda eğitimi, özelde ise İmam-
Hatip okullarını olumsuz olarak etkilediğidir.

A. İMAM-HATİP OKULLARININ TARİHİ GELİŞİM SÜRECİ

Osmanlı Devleti’nin son döneminde Medrese ve Mektep adı altında çe-
şitli eğitim ve öğretim kurumları mevcuttu. Medreseler devlet tarafından 

“28 ŞUBAT POST-MODERN DARBESİNİN İMAM-HATİP OKUL-
LARINA ETKİSİ”

EBRAR AÇIK

(Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi)
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kurulup geliştirilen geleneksel eğitim kurumları idi. Bu kurumlar Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan itibaren birkaç asır boyunca büyük hizmetler ver-
mişlerdir. Fakat zamanla her kurumda olduğu gibi Medreseler de durakla-
ma ve bozulma sürecine girmiştir.Diğer taraftan gerek devlet tarafından, 
gerekse vakıflar, özel şahıslar, Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar 
(gayr-ı müslimler) ve yabancı devletler tarafından da birçok mektep açılmış-
tır. Böylece Osmanlı Devleti’nin son döneminde çok çeşitli okullar ortaya 
çıkmıştır. Medreselerde 20. Asrın başında bazı “ıslah” çalışmaları yapılmış 
olsa da savaş sürecinde olmanın beraberinde getirdiği olumsuz koşullar 
sebebiyle başarılı olunamamıştır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti’nin sona 
ermesi ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla Türkiye’de eğitim alanında yeni bir dö-
neme girilmiştir. Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de eğitim dâhil pek çok yeni-
liklerin yapıldığı bir dönemdir. Cumhuriyetin ilanından sonra birçok kanun 
kabul edilmiştir. Bunlardan 8 tanesi “İnkılap Kanunları” olarak nitelenir. Bu 
kanunlar anayasada; “Hükümleri anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşı-
lamaz ve yorumlanamaz.” ifadesi ile dokunulmazlık kazanmıştır. Bu kanun-
ların ilki genel anlamda eğitim sistemini, özelde ise din eğitimi ve öğretimini 
düzenleyen Tevhid-i Tedrisat(Öğretim Birliği) kanunudur.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924’te kabul edilerek 6 Mart 1924’te 
430 sayılı kanun olarak yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanunun ilk üç 
maddesi ile Osmanlı Döneminden Cumhuriyet Dönemine dek varlığını sür-
düren bütün medrese ve mektepler bütçeleriyle birlikte Maarif Vekaletine 
(Milli Eğitim Bakanlığı) bağlanmıştır. Dördüncü madde ise dini eğitim ku-
rumlarıyla ilgilidir: “Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştir-
mek üzere Dârûlfünûn’da bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet 
gibi hıdemât-ı diniyyenin ifası vazifesi ile mükellef memurların yetişmesi 
için de ayrı mektepler küşat edecektir.” Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun bu 
maddesi Maarif Vekâletine(Milli Eğitim Bakanlığı ) İlahiyat Fakülteleri ve 
İmam ve Hatip mektepleri açma yetkisi vermiştir.

İmam ve Hatip Mekteplerinin ilk örneği, Osmanlı devletinin son döne-
minde 1912’de açılan ve öğretim süresi 4 yıl olan Medresetü’l Vâizîn ve 
1913’te açılan Medresetü’l-Eimmeve’l Hutebâ’dır. Bu iki medrese 1919’da 
Medresetü’l İrşad adıyla birleştirilmişlerdir. Ancak, 1924’te diğer medre-
selerle birlikte Medresetü’lİrşad da kapatılarak tarihe intikal ettirilmiştir. 
Cumhuriyet Döneminde ise 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu 4.maddesi gereği Maarif Vekâleti görevini ifa etmiş ve 1923-1924 
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yılı itibariyle 29 yerde ilk okula dayalı ve öğretim süresi 4 yıl olan İmam ve 
Hatip Mektebi adıyla okullar açılmıştır. İmam ve Hatip Mekteplerinden ilk 
yıl açılan 29 okulun 5 tanesi ikinci yıl kapatılmış, 2 yenisi açılmıştır. Üçüncü 
yıl sonunda ise 8 tanesi kapatılmış 2 yenisi açılmıştır. Böylece toplam 33 
yerde İmam ve Hatip Mektepleri açılmıştır. Ancak dördüncü yıla gelindiğin-
de, İstanbul ve Kütahya İmam ve Hatip Mektepleri hariç hepsi kapatılmıştır. 
Bu son iki mektep için ise 1930 yılında kapatma kararı çıkarılmıştır. Ancak 
1930-1931 yılında öğrenci kaydı yapmayan bu mekteplerin 2.sınıfa geçmiş 
olan öğrencileri ortaokullara nakledilmişlerdir. 3. ve 4.sınıfa geçenlere ise 
Mektebe devam ederek mezun olabilme imkanı tanınmıştır. Böylece İstan-
bul ve Kütahya’da son iki İmam ve Hatip Mektebi de 1932 de fiilen kapatı-
larak tarihe intikal ettirilmiştir. Aklımıza şöyle bir soru gelmektedir:

“Görevi dini eğitimi veren kurumları tahsis etmek olan Maarif Vekâleti 
açmış olduğu Mektepleri hangi sebeplerden dolayı kapattı?”

Bazı araştırmacı ve yazarlara göre İmam ve Hatip Mektepleri açılmıştır 
fakat ilgi görememesinden ve öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatılmıştır. 
Fakat araştırmalardan çıkan sonuç bu yargının doğru olmadığını bize gös-
termektedir. Aksine İmam ve Hatip Mektepleri açılmıştır fakat varlıklarını 
devam ettirmemeleri için gerekli bütün tedbirler alınmıştır.

Mekteplerin kapanması için alınan tedbirler ve uygulanan yöntemler:

a) Daha açılışlarının ilk yıllarından itibaren Bakanlık; “tasarruf tedbirleri”
adı altında yalnızca İmam ve Hatip Mekteplerinden maddi yardımı kesmiştir.

b) Mektepler açılmıştır ama devletçe mezunlarına gelecek vaad edilme-
miş, yani devlet resmi ve maaşlı görev vermemiştir.

c) Din görevliliği ilgi gören bir hizmet alanı olmasına rağmen, bu dö-
nemde bazı kişi veya kesimlerce adeta adi ve gereksiz bir meslek olarak 
değerlendirilmeye başlanmış ve görevlilere sosyal baskılar uygulanmıştır.

d) 1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleştirilen harf inkılabı bahane edilerek
öğrencilerin bu mekteplere ilgi göstermedikleri iddia edilmiştir. Bu bahane 
pek inandırıcı değildir. Üstelik bu bahane sadece Kütahya ve İstanbul’daki 
İmam ve Hatip Mektepleri içindir. Ayrıca harf inkılabı yalnızca İmam ve Ha-
tip Mekteplerini değil diğer okulları da ilgilendirmektedir.

e) Bazı bahanelerle hocalar görevden alınmıştır.
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f)Öğrenci ilgisizliği iddiası... Bu iddiaya göre; İmam ve Hatip Mektepleri 
kapatılmamış, yeterince öğrenci bulamadığı için kendiliğinden kapanmış-
lardır. Bu iddia doğru olmayan bir iddiadır. Alınan her türlü tedbir ve engele 
karşın İmam ve Hatip Mektepleri yeterince hatta fazlasıyla öğrenci bulmuş-
tur. Anlaşılan şu ki o dönemin Bakanlık mensupları bu mekteplerin geliş-
mesini istememiş ve kapanması için bütün tedbirleri almışlardır.

Oysa Mustafa Kemal Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun zihni hazırlık süre-
cinde İzmir’de yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir:“Efendiler, bizim 
dinimiz akla en uygun ve en tabii bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki 
son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme ve mantığa 
uygun olması gerekir. Elbette her fert dinini, diyanetini öğreneceği bir yere 
muhtaçtır, orası da mekteptir.” Mustafa Kemal böyle demişti ama buna rağ-
men İmam ve Hatip Mektepleri kapatıldı.

1932 yılında fiilen de kapatılan İmam ve Hatip Mektepleri bu yıldan son-
ra 1948’e kadar resmi anlamda kurulmamıştır. 1948 yılında Tevhid-i Tedri-
sat Kanunu’nun 4.maddesine dayanarak İmam ve Hatip Yetiştirme Kursla-
rı, 1951 yılında ise İmam-Hatip okulları açılmıştır. İmam-Hatip okullarında 
gözle görülür bir artış 1950 yılından sonra başlamıştır. İlk açılışlarında 5 
yıllık ilkokul eğitimi sonrası 4 yıllık ortaokul eğitimi olarak düşünülmüştür. 
Fakat ilk mezunlarını verdikleri yıl, 3 yıllık lise kısmı da açılmıştır. Böylece 
4+3=7 yıllık bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Başlangıçta İmam-Hatip 
liseleri din görevlileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Ancak gelişmeler 
sonucu değişimlere gidilmiştir. 1973’te 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanu-
nu çıkarılmıştır. Bu yasa ile İmam-Hatip liselerinin amaçları; hem “İmamlık, 
Hatiplik ve Kur’an Kursu öğreticiliği” için din görevlileri yetiştirmek, hem 
de “yükseköğrenime eleman hazırlamak” olarak belirlenmiştir.1985 yılın-
da ise Anadolu İmam-Hatip liseleri kurulmuştur. Sonraki yıllarda Anadolu 
İmam-Hatip liselerinin(AİHL) sayısı çoğalmıştır. İmam-Hatip liseleri mezun 
vermeye başladığından beri mezunlarıyla alakalı asılsız iddialar ortaya atıl-
mış ve devletin yetkili kişi ve kurumları bu okullar aleyhine şartlandırılmıştır. 
Bazı dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TBMM kürsülerinde bu 
iddiaların asılsız olduğuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Fakat yine de bu tür 
ithamlar kesilmemiş ve zaman zaman İmam-Hatip liselerine müdahaleler 
yapılmıştır. En son ve en ciddi müdahalelerden biri ise “28 Şubat Süreci” 
olarak bilinen post-modern darbedir.
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B. 28 ŞUBAT POST-MODERN DARBESİNİN İMAM-HATİP OKULLARINA ETKİSİ

28 Şubat Süreci aktörlerinden bazılarına göre demokrasiye balans aya-
rı yapmaktır. Bu sayede rayından çıkmakta olan demokrasi, tekrar olması 
gereken çizgiye çekilmiştir. Aktörlerinden kimine göre 28 Şubat süreci post-
modern darbedir; silahlar konuşmadan askerler siyasete müdahale etmiş, 
iktidarı değiştirmiş, geleneksel darbe araçlarını kullanmadan aynı sonucu 
elde etmiştir. Yine aktörlerinden bazılarına göre 28 Şubat bir askeri darbeyi 
önleme hareketidir, gelmekte olan askeri darbe alınan önlemler sayesinde 
önlenmiştir. Bazılarına göre ise 28 Şubat süreci sivil darbedir. Askeri-sivil bü-
rokrasi, medya ve iş dünyası irtica tehdidi ve laikliğin elden gitmesine karşı 
el ele vermiş, mevcut iktidara karşı direnişe geçmiş ve yönetimi değiştirmeyi 
başarmıştır. Yine bir başka görüşe göre ise 28 Şubat bir darbe değildir; zira 
Meclis kapatılmamış, partiler (bir-ikisi dışında) yerinde kalmış, anayasa lağ-
vedilmemiş ve dolayısıyla darbenin tipik şartları gerçekleşmemiştir.

28 Şubat süreci her ne kadar fiilen 28 Şubat 1997 tarihindeki MGK ka-
rarlarıyla başlasa da başlangıcı 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelme-
sine kadar götürülebilir. 28 Şubat 1997 askeri müdahalesi ile istenilen Refah 
Partisi’nin iktidardan gitmesidir. 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde RP büyük 
bir başarı ile seçimlerden birinci parti olarakçıkmasına rağmen hükümetin 
kurma görevinin genel seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Mesut Yılmaz 
liderliğindeki ANAP’a verilmiş olması, aslında 28 Şubat sürecinin Refah-Yol 
Hükümeti’nin iktidara gelmesinden çok daha önce başladığını göstermesi 
açısından oldukça önemlidir. Yine bununla beraber seçim öncesi RP aleyhine 
basın ve medyada yapılan propagandalar da yaşanan bu sürecin daha iyi 
anlaşılmasını sağlamaktadır. Yıllardır süregelen sisteme muhalif olan Refah 
Partisi , 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde ve 24 Aralık 1995 genel seçimlerin-
de büyük bir başarı elde etmiş ve en çok oy alan parti olmuştur. Fakat genel 
seçimlerdeki oy oranı tek başına iktidar olması için yeterli olmamıştır. DYP ve 
RP ikili koalisyona giderek Türkiye Cumhuriyeti 54.Hükümeti olan Refah-Yol 
Hükümeti’ni kurmuşlardır. Yeni hükümetin icraatları çok tartışılmıştır. RP’ye 
Taksim’e cami, pompalı tüfek satın alımı, karayoluyla hac, Sincan’daki Kudüs 
gecesiyle ilgili çok ağır eleştiriler gelmiş ve bu nedenle RP ile ordu birçok kez 
karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştır. Bir süre sonra ülke şeriat-darbe ikile-
mine sürüklenmiştir. Sonuç olarak bu ikilem süreci sonunda 28 Şubat post-
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modern darbesini getirmiştir. Refah-Yol Hükümeti’nin bu uygulamalarından 
rahatsız olan çevreler(sermaye grupları, çeşitli sivil toplum kuruluşları, basın, 
siyasî rakipler ve ordu ) el ele vermişlerdir. Hükümeti yıkıp kendi siyasî ve eko-
nomik çıkarlarını güvence altına alacakları bir sistem kurmak için harekete 
geçmişlerdir ve sancılı “28 Şubat post-modern darbesi ” sürecini meydana 
getirmişlerdir. Bu süreç sonucunda halkın oyuyla seçilen partiler, iktidardan 
indirilmiştir. Kimilerine göre bu durum Cumhuriyeti şeriatten kurtarmayı ifade 
ederken kimilerine göre ise demokrasiye asker eliyle müdahaledir. Özellikle 
28 Şubat süreci içerisinde basın ve medya organları aktif bir rol oynamıştır. 
Bu dönem içerisinde basın ve medya organları adeta kendisini kullandıra-
rak bu yaşanan süreçte önemli bir yere sahip olmuş ve darbe söylentileri 
çıkararak siyaset atmosferinde ki yaşananları manşetlerine taşıyarak baş 
aktör konumuna yükselmiştir. Nitekim şu da bir gerçektir ki demokratik re-
jimi korumak ve kollamak adına bile olsa darbe söylentileri çıkarmak, geliş-
mekte olan ülkenin önüne set çekmek, ülkemizi geri kalmış ülkeler sınıfına 
koymak, Türkiye’nin ulaşmak istediği çağdaş medeniyet seviyesinden uzak-
laştırmak ve en önemlisi de hak etmediği bir konuma yerleştirmektir. Çünkü 
yaşanan hiçbir askeri müdahale Türk siyasi hayatına olumlu bir etki ve değer 
katmamış, tam tersi bir süreç içerisine sokmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan itibaren yaşanan darbeler göstermiştir ki, ordu demokrasinin 
koruyucusu olamaz. 28 Şubat süreci; milletin demokratik olarak, milli ira-
desiyle seçtiği hükümete karşı, başta askeri kanat, oligarşik sınıflar, basın 
ve medya organları, üniversiteler, sivil dernek ve sendikaların yapmış olduğu 
darbedir. Yaşanan bu süreçte Muhalefet partileri 28 Şubat sürecinde askerin 
sivil siyasete yaptığı uygunsuz müdahaleye karşı çıkmamış ve Refah-Yol Hü-
kümeti’nin uzaklaştırılması için verilen mücadeleyi desteklemişlerdir. Sonuç 
olarak seçilmiş bir hükümet zor kullanılarak iktidardan düşürülmüştür. Bu 
süreç halkın iradesini hiçe saymak, ülke ekonomisini gözden çıkarmak ve 
ülkenin dış siyasî alanında imajını zedelemekten ibarettir. Halkın kendi seçti-
ğinin, milli iradenin yansıması olan seçim yolu ile değil başka yöntemler kulla-
nılarak iktidardan uzaklaştırılmasına tepkisi yine geç olmamıştır. Nitekim 28 
Şubat süreci ile siyaset sahnesinden silinmek istenen kadronun, 28 Şubat 
müdahalesinden 5 yıl sonra tek başına iktidara gelmiş olması, Türk milletinin 
28 Şubat’ı onaylamadığının bir kanıtı olarak gösterilmektedir.

Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah-Yol Hükümeti’nin ardından ANAP, 
DSP ve DTP ortaklığıyla Anasol-D hükümeti iktidara gelmiştir. Bu hükümetin 
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ilk işi MGK kararlarının en önemli maddelerinden “sekiz yıllık kesintisiz eği-
tim” yasasını kabul etmek olmuştur. Böylece İmam-Hatiplerin, Anadolu lisele-
rinin, Meslek Teknik okullarının ve özel okulların orta kısmı kapatılmıştır. Bu 
değişimle beş yıllık olan zorunlu ilköğretim, üç yıllık ortaokul ile birleştirilerek 
zorunlu temel eğitim sekiz yıla çıkarılmıştır. Bu yasa 16 Ağustos 1997 tarihin-
de kabul edilerek ülke genelinde kesintisiz eğitim zorunlu hâle getirilmiştir. 
Bu yasa ile İmam-Hatip okullarına talep büyük oranda düşmüş, İmam-Hatip-
lerin orta kısmı kapatılmıştır. İmam-Hatiplerin orta kısımlarının kapatılması, 
meslek lisesi olması nedeniyle üniversiteye giriş sınavında katsayı sorunuyla 
karşılaşılması, Kur’an kursları, Yüksek Öğrenim kademelerinde ki başörtü-
sü sorunu 28 Şubat post-modern darbesinin Türk eğitim sistemi üzerindeki 
olumsuz etkilerindendir. Bu sorunlar, hem hükümet hem de toplum nezdinde 
tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim, askerî tel-
kin ve devlet zoruyla 28 Şubat süreci sonrasında keskin biçimde uygulamaya 
konularak eğitim sisteminde yeni bir düzenin gelmesini sağlamıştır. Ancak 
eğitimin bu şekilde “zorunlu” ve “kesintisiz” bir şekilde yeniden düzenlen-
mesi pek çok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Beş yaşındaki çocuğunu 
bale, tiyatro, resim, satranç, yüzme vb. kurslara rahatlıkla gönderebilen anne 
babalar, din, ahlak ve maneviyat eğitimi aldırmak için çocuklarını farklı eğitim 
mekanlarına gönderemediler. Bu uygulamanın aslında hedefinin belirlenmiş 
bir nokta olduğu bu yönüyle açıktı. Bu zorunluluğu, ayrımcılığı ve tek-tipçiliği 
benimsemeyen halktan pek çok kişi, alternatif çözümler üretmiştir. Ancak 
bu süreçte İmam-Hatip liselerini sınırlamak ve kıskaca almak uğruna, diğer 
bütün meslek okullarına getirilen kısıtlamalar ve negatif ayrımcılıklar binler-
ce gencin geleceklerinin mahvolmasıyla neticelendi. 28 Şubat sürecinde 
“sekiz yıllık kesintisiz eğitimin” kanunlaşmasında, eğitim konusunda en son 
söz alacak kişiler aktör haline gelmiştir. Hiçbir bilimsel altyapı ve pedagojik 
formasyon gözetilmeden siyasî ve ideolojik beklentilerle hasımları alt etmek 
için eğitim yağlı bir kırbaç gibi kullanılmıştır. 28 Şubat sürecinin etkileri uzun 
süre hissedilmiştir. Bu süreçte büyük bir özgürlük daraltılması yaşanmış ve 
toplumun her kesimi bu işten zararlı çıkmıştır. Türkiye’nin bütün kurum ve ku-
ruluşları bu süreç sonunda itibar kaybetmiştir. Bugün hâlâ günümüz siyaseti 
28 Şubat post-modern darbesinin birçok alanda açmış olduğu yaraları ve 
tahribatı onarmaya çalışmaktadır.

     3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimlerde AKP’nin tek başına 
iktidara gelmesinden sonra eğitim alanında hayata geçirilen uygulamalar 
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arasında başörtüsü konusunda yapılan çalışmalar, zorunlu eğitim süresinin 
kesintili olarak 12 yıla çıkarılması, İmam-Hatip liselerinin orta kısımlarının 
4+4+4 şeklinde kademelendirilen 12 yıllık zorunlu eğitimle tekrar açılması, 
üniversiteye girişte katsayı farkının kaldırılması ve Kur’an Kurslarına devam 
yaşı ile ilgili yaş sınırının kaldırılmış olması, 28 Şubat sürecinde hayata ge-
çirilen eğitim uygulamaları ile taban tabana zıt olması bakımından dikkat 
çekicidir.

SONUÇ

Eğitimle ilgili değişimler geçmişten günümüze incelendiğinde şöyle bir 
sonuçla karşılaşmaktayız; eğitim daima siyasî ideolojilerin uygulama alanı 
olarak görülmüştür. Bu sebeple İmam-Hatip okulları çoğu zaman siyasî ide-
olojileri uygulamada bir tehdit olarak görülmüş ve kapatma veya kısıtlama-
lara gidilerek müdahalelerle karşılaşmıştır. Bu konuda en büyük müdahale 
ise 28 Şubat post-modern darbesidir. Faillerinin 1000 yıl sürecek dediği 
bu darbe, aynı zamanda eğitime yapılmış büyük bir darbedir.Bu süreç so-
nucunda eğitim alanı dahil birçok alanda alınan kararlar toplumu derinden 
etkilemiştir ve günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Eğitim alanında alı-
nan kararlar birçok öğrencinin eğitim hayatına mal olmuştur. Aynı zamanda 
okullarda başörtü yasağı gibi bazı kısıtlamalarda öğrencilerin dini özgürlük-
lerini daraltmıştır. Araştırmamızda 28 Şubat post-modern darbesinin eğitim 
yönünden İmam-Hatip okullarına etkisini inceledik. 28 Şubat süreci birçok 
alanda topluma etkileri bulunan sosyolojik bir olaydır. Bu konuda araştırma 
yapacak olanlar 28 Şubat post-modern darbesinin dinî hayat ve dinî özgür-
lüklere etkisini inceleyebilir.
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“ILIMLI-FUNDAMENTALİST DİN ANLAYIŞLARININ OLUŞUMUN-
DA 11 EYLÜL”

Havva Merve BULUT

(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İngilizce İlahiyat Bölümü 2. Sınıf  
Öğrencisi)

Özet

11 Eylül 2001 yılında meydana gelmiş olan ikiz kuleler terör saldırısını 
ele alan makalemiz aynı zamanda bu saldırının Ilımlı ve Radikal din anlayış-
larına olan etkisi uzerinde durmaktadır. Terörizm, Islamcılık, ideoloji gibi bir 
takım temel kavramlar üzerinde durulup mana itibariyle değerlendirilmiştir. 
Bu şiddetli saldırının sebep-sonuç ilkelerince değerlendirilmesi aynı zaman-
da dünya genelinde müslümanlar için nasıl bir sürecin işlediğini anlatmıştır. 
İslamofobinin ne zaman ortaya çıktığını ve nasıl artış gösterdiğini bizlere 
sunmaktadır. Terör saldırısı sonrasında ılımlı ve fundamentalist din anla-
yışlarının birbirleriyle olan farklılıkların ve gelişim süreçlerinin nasıl işlediği 
araştırılıp sunulmuştur. Son olarakta bu oluşumların bizlere neyi ifade ettiği 
makalede işlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 11 Eylül, İslam, Radikal İslam, Terrör, Din Anlayışları, 
İslamofobi.
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Abstract 

This assey aims for questioning of the occuring of the attack of 11 
September in United States. How was it planned and who were the res-
ponsibles? How did the situation of the countries change after 11 sept.? 
Which kind of difficulties were waiting for Muslim World? Did the affects of 
Islamafobia increase? How did it affect the moderate and fundamentalist 
Muslims? Those questions will take part in assey. 

Key Words: September 11, Moderate Islam, Fundamentalist Islam, App-
roaches of Religion, Terrorism, Islamophobia.

GİRİŞ

İnsanlığın yaratılışından bu yana yeryüzünde kargaşa ve çatışma hep 
mevcut olmuştur. Fikirlerin, devletlerin, bireylerin çatışması şeklinde sınıflan-
dırmakta mümkündür. Bu çatışmalar neticesinde karşımıza köklü bir terim 
çıkmaktadır ki bu terim ‘Terör’dür. Terör kelimesi Latince kökenlidir ve ‘kor-
kudan titreme ve titremeye neden olma’ anlamına gelmektedir.1 Sözlük ma-
nası ise “yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş” olarak 
tanımlanır.2 Bununla birlikte Terörizm klasik anlamda “şiddetin; politik, dini, 
ideolojik bir takım hedeflere ulaşılması için kullanılması” olarak tanımlanır. 
İncelendiği taktirde terörizmin tarihi insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sa-
hip olduğu kolayca anlaşılmaktadır ve çokça çeşidi bulunmaktadır. Maziye 
dönüp bir göz atarsak karşımıza insani değerlerin kaybolduğu, tasavvur dahi 
edilemeyen şiddet içerikli olayların had safalarda olduğu birçok terör olayı 
çıkmaktadır. Dünya üzerinde gün geçtikçe eşi benzeri görülmemiş terör saldı-
rıları ile de karşı karşıya kalmaktayız. Hatta günümüz dünyasında terrör saldı-
rıları hızını kesmeden devam etmektedir. 21. yy.’ın üzerinde en fazla durulan 
konularıdan biride şüphesiz budur. Bunların en bariz örneklerinden biri de 
11 Eylül 2001 tarihinde meydana gelen Amerika Birleşik Devletleri sınırları 
içerinde ikiz kulelere yapılan uçaklı saldırı olarak karşımıza çıkmaktadır. 11 
Eylül 2001 tarihinde, teröristlerin yolcu uçaklarını kullanarak Pentagon ve 
Dünya Ticaret Merkezi’ne saldırılar düzenlemesi, böyle bir saldırı karşısında 
ABD’nin buna engel olamaması, dünyanın süper gücünün bile çaresiz kala-

1. Sertaç Başeren, Terrörizm;Kavramsal Bir Değerlendirme, Avrasya Stratejik Araştırma
Merkezi (ASAM) Yayını, Ankara, 2000, s. 13.
2. Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, Terrör.
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bileceğini gözler önüne sermiştir. Gerçekleştirilen saldırılar sonrasında ulus-
lararası terör artık ABD için bir numaralı tehdit ve düşman haline gelmiştir. 
Yanı sıra 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirenlerin isimlerinin Müslüman ismi 
olması3, Müslüman simgeler taşımaları, El Kaide örgütü ile bağlarının olması 
gibi faktörlerden dolayı “radikal İslam” da bir tehdit olarak kabul edilmiştir.4 
Bu nedenle ABD, teröre karşı küresel savaş ilan ederken, saldırıların sorum-
lusu olarak gördüğü El-Kaide terör örgütünün yuvası olduğunu ileri sürdüğü 
Afganistan’daki Taliban rejimini Aralık 2001’de devirmiştir. İkinci aşamada 
ise benzer ve başka gerekçelerle Irak’ı işgal ederek Saddam rejimine de Ni-
san 2003 tarihinde son vermiştir.5 Usame Bin Ladin’in lideri olduğu El Kaide 
Terör Örgütü tarafından gerçekleştirildiği açıklanan 11 Eylül Terör Saldırısı, 
ABD’nin ve müttefiklerinin tehdit algılamalarını değiştirmekle kalmamış, yeni 
yüzyılın ilk savaşının terörle savaş olarak ilan

Hayatını yitiren 2000‘in üzerinde insan ve Dünya Ticaret Merkezinin 
gözdesi olan kulelerin kısa bir sürede toz duman olması ciddi manada hüs-
rana uğratmıştır. Bunun üzerine dünya genelinde çalkalanan medya ha-
berlerinin ardından basın açıklaması yapan, dönemin başbakanı, George 
Bush çok keskin bir ifade ile yaşananların bir savaş hali olduğunu teröriz-
me karşı kazanacaklarını ve Amerika’nın askeri gücünün yerinde olduğunu 
belirtmiştir. Şunları da eklemiştir; “Cinayet eylemlerinin çapı çok genişti 
ama Amerika’nın sağlam yapısını bozamazlar...Müttefiklerimizle birlikte te-
rörizme karşı verdiğimiz savaşı kazanacağız. 23. ayet şöyle der: “Ölümün 
gölgesinin vadisinden geçiyorum ama ölümden korkmuyorum”. Amerika 
bütün zorlukların üstesinden geldi ve bunun da üstesinden geleceğiz. Tanrı 
Amerika’yı korusun”.6 11 eylül saldırısı en çokta kendi topraklarında sınırsız 
güvenliğin sağlandığını dile getiren ABD için büyük bir yıkımdı. Nedeniyse 
soğuk savaşın bitmesiyle birlikte dünya siyasetine ekonomik,askeri ve po-
litik açılardan yön veren Amerika Birleşik Devletleri’nin 1814’te İngilizlerin 
Washington’u yakmasından bu yana Amerikan toprakları ilk defa saldırıya 

3. Tayfun Taşkın, “11 Eylül Saldırıları Sonrası ABD Dış Politikasında Ortadoğu ve Türkiye-
ABD  İlişkileri”, Trakya Üniversitesi, Edirne 2010, s. 42.
4. “11 Eylül Sonrası Değişen Güvenlik Vizyonu-Bush Doktrini”, http://blog.milliyet.com.
tr/Blog.aspx?BlogNo=127301 (28.04.2017)
5. İdris Bal, (2006): “Türkiye-ABD İlişkileri ve 2003 Irak Savaşı’nın Önemi”, 21. Yüzyılda 
Türk DışPolitikası, (Edt.) İdris Bal, AGAM Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara: s.154.
6. George W. Bush: 9/11 Address to the Nation, delivered 11 September, Oval Office, Was-
hington, D.C. (Transcription by Michael E. Eidenmuller. Property of AmericanRhetoric.com).

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=127301
http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=127301
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uğramış ve hatta ilk defa tehdit edilmiştir.7. Amerika’nın da böyle bir terör 
saldırısıyla yüzleşmesi terörizmin de küreselleştiğini gözler önüne sermiştir. 
11 eylül saldırısı sonucunda bir çok yeni gelişmelerle karşılaşmaktayız. Bu 
gelişmelerden en mühim olanı İslamofobinin ciddi bir artış göstermesidir. 
Şimdi bunu ayrıntılı bir şekilde ele almış olacağız.

İSLAMOFOBİ 

İslamofobi günümüz dünyasının en önemli küresel problemlerinden biri-
dir ve çeşitli kaynaklarda Batı dünyası, Avrupa ülkeleri, Amerika üzerinden bu 
problem ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kısımda ise Amerika üzerine yoğunlaşmış 
olacağız. 11 Eylül saldırıları ile de ciddi artış göstermiş olan İslamofobinin 
özüne, temeline inmeye çalışacağız. Peki İslamofobi nedir ve bu terim nere-
lerde kullanılmıştır? İslamofobi olarak adlandırılan İslam karşıtlığı, İslam ke-
limesine phobia kelimesi eklenerek türetilmiştir. Yunan mitolojisinde dehşet 
ve korku tanrısı olarak bilinen “phobos” kelimesinden türetilen fobi (phobie 
veya phobia) genel olarak korkuyu ifade etmekte ve eklendiği kelimelere kor-
ku anlamı yüklemektedir.8 “İslamofobi, 11 Eylül saldırılarından çok önceleri 
ortaya çıkmış, anti – semitizm (Yahudi karşıtlığı) ve yabancı düşmanlığı/kor-
kusu (xenophobia) gibi derin kökleri olan bir kavramdır.” İslamın son din olma 
iddiası hatta İslam peygamberinin son peygamber olma iddiası diğer inanış-
lar içerisinde bir rekabet ortamı oluşturmuştur ve bu bir takım sosyal,politikal 
çatışmalara sürüklemiştir. Özellikle de merkezi Washington’da bulunan PEW 
Araştırma Merkezi’nin9 dini temel alarak dünyadaki nüfus artışını analiz etti-
ği “Küresel Müslüman Nüfusun Geleceği: 2030 Öngörüsü” raporunda müs-
lüman nüfusun hızlı bir şekilde artışı  Hristiyan alemini rahatsız etmiştir ve 
harekete geçirmiştir. Bu nedenle İslamofobi hem geçmişi hemde şuanı kap-
sayan sebepler halkalarınca bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. İslamofobi-
nin modern zamanda yeniden canlanmasının sebepleri ise 20. yy sonlarına 
doğru müslümanların geniş kitleler halinde Batı’ya göç etmeleri, rehin alma-
lar, uçak kaçırmalar, İslam adı altında terör saldırırları ve 11 Eylül saldırıları-

7. Noam Chomsky, 11 Eylül ve Sonrası: Dünya Nereye Gidiyor?, Aram Yayıncılık, Üçüncü.
Baskı, 2004, İstanbul: s.126.
8. Murat Aktaş “Avrupa’da Yükselen İslamofobi ve Medeniyetler Çatışması” (Yayımlan-
mış Tez, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2014) s. 35.
9. PEW, “The Future of the Global Muslim Population Projections for 2010-2030”, Analy-
sis, January 27, 2011, http://www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-MuslimPopu-
lation.aspx.
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dır. İslamofobinin bir diğer sebebi ise Avrupa’da artan işsizlik ve yaşlı nüfus 
oranıdır. Bunlardan en çarpıcı olanı ise 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi’ne 
ve Pentagon’a yapılan saldırılardır.Avrupalılar da bir yabancı düşmanlığı oluş-
muştur ve bu en çokta Müslümanlar üzerinden bir paranoya şeklinde ger-
çekleşmiştir. Ayrıca İslam hızla yayıldığı için 20- 30 yıl öncesine kadar Avrupa 
ve Amerika gibi Hıristiyan nüfusun bol olduğu yerlerde belirsizken, bugün en 
büyük şehir ve kasabalarda ortaya çıkan camiler ve İslami merkezler kendin-
den söz ettirerek şehirlerin dini çehresini değiştirmiştir.10 Bu da günümüzde 
İslamofobi’nin niçin son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini bizlere sunuyor. 
Keza bugünde bir çok din İslam’ın gerisinde kalmaktadır. Bu da İslam’a olan 
önyargıları daha da arttırmaktadır. İslamofobi 11 Eylül hadisesi ile birlikte 
ortaya çıkmış bir kavram değildir aksine öncesinde üzerine çalışmalar ya-
pılmış bir konudur. İlk tanıma çalışmaları 1996’da İngiltere’de Runnymede 
Trust adlı bir kuruluşun desteklediği ve farklı dinlerden üyelerin oluşturduğu 
bir komisyon tarafından ispatladı. Komisyon yaptığı araştırmaların neticesini 
1997’de “Islamophobia: A Challange For Us All” (İslamofobi: Hepimiz İçin Bir 
Meydan Okuma) başlıklı bir raporda islamofobinin Batı ülkelerinde yüzyıllar-
dır varolduğunu, 11 Eylül’den sonra ortaya çıkmadığını kanıtlamıştır. Fakat 
rapor, bu korkunun son yirmi yılda daha da belirgin hale geldiğini ve daha 
tehlikeli bir boyut kazandığını göstermektedir. Raporda görüşler açık ve kapa-
lı olmak üzere iki şekilde yer almştır. Rapora göre İslam’la ilgili kapalı olarak 
verilmiş görüşler şunlardır:11  

1- Tekdüze, statik ve değişime kapalı olarak görülmektedir.

2- İslam ayrı ve öteki olarak görülmektedir. İslam başka kültürlerle ortak 
amaçlara sahip değildir.

3- İslam Batı kültüründen aşağıda görülür - barbar, akıldışı, ilkel ve cin-
siyet ayrımcısıdır.

4- İslam, şiddet yanlısı, saldırgan, tehditkar, terörizm destekçisi ve “me-
deniyetler çatışması” na kalkışmış olarak görülmektedir.

10. Cüneyt Kapaklı “11 Eylül Saldırıların Ardından İslamofobi’nin Yükselişi ve ABD’de ki 
Türk Göçmenler Üzerindeki Etkileri” (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üni-
versitesi, Bursa, 2016) syf. 9
11. Canatan, Kadir, 2007, İslamogobi ve Anti- İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşım, 
Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti – İslamizm, Ankara, Eskiyeni Yayınları: 1,ss. 19-62. 
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5- Siyasi, bir ideoloji olarak görülmekte, siyasi ve askeri avantaj için kullanılır.

6- Batı’nın İslam tarafından eleştirileri hiç düşünmeden reddedilir.

7- İslam düşmanlığı, Müslümanlara ayrımcılık uygulamaları ve toplum-
dan dışlanmalarını haklı çıkarmak için kullanılmaktadır.

8- İslam düşmanlığı doğal ve normal olarak görülmektedir.12

(Bu raporun maddelerini tek tek incelendiğinde; İslam ile ilgili oluşturu-
lan görüşler son derece taraflı ve gerçek dışıdır.)

Bu araştırmaların yanı sıra İslamofobi üç yakın tarihte üç kırılma noktası 
yaşamıştır. Bunlardan ilki İran Devrimiyle seksenli yıllarda Batı aleminde 
başlayan İslam aleyhtarlığı ilk kırılma noktası olmuştur. Yazılan eserlerde 
İslam ve fundamentalizm kavramlarını bir arada görmek mümkündür. İkin-
ci kırılma noktası ise 1989 da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Komunist blo-
ğun çöküşüyle düşman olarak hedefe alınan İslam ikinci bir kırılma noktası 
yaşamıştır. Batı dünyasındaki İslam’a karşı ve islamofobinin belki de en 
zirve yaptığı üçüncü büyük kırılma 11 Eylül 2001 tarihindeki saldırılardır. 
Son olarak İslamofobi’yi etkileyen faktörler şunlardır; siyasetçiler ve devlet 
adamları, din adamları, medya, entellektüeller, tarihi etki. 11 eylül üzerin-
den yoğunlaşmış olacağız. 

İslamcılık Nedir?

İslam dünyanın en kalabalık ikinci ve en hızlı yayılan dinidir. İslam dünya-
sının (nüfusunun) büyük bir kısmı Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşamaktadır, 
ancak dünyanın pek çok yerinde Müslüman nüfus bulunmaktadır. ABD’de 
beş milyondan fazla Müslüman vardır. Avrupa’da ise en kalabalık Müslüman 
nüfusa sahip olan ülke Fransa’dır.13 İslam 14 yüzyıllık bir tarihe ve 1. 5 mil-
yarlık bir inanan kitlesine sahiptir. Bu nedendendir ki İslam inancı içerinde 
farklı gruplar, anlayışlar, inanışlar yer almıştır. Çünkü bu kadar geniş bir kitle 
ve geniş bir coğrafya da yayılmış olan bir dinin farklı şekillerde ifade edilmesi 
oldukça olağandır. Örnek olarak Hz. Peygamberin olduğu savunulan bir ha-
disi şerif sunulabilir. Hadis şu şekildedir “Yahudiler 71 fırkaya ve Hıristiyanlar 
72 fırkaya bölünmüştür. Benim ümmetim ise 73 fırkaya bölünecektir ve biri 

12. http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/pdfs/islamophobia.pdf.
13. Kingshott, Brian “Terrorism: The New Religious War”, Criminal Justice Studies, Vol.
16(1), 2003, 15-27.
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hariç hepsi ateştedir,” demiştir.14 Anlaşılacağı üzere İslam dini kendi içinde 
birçok fırkaya ayrılmıştır ve bu bizlere ne kadar çok çeşitliliğin olduğunu gös-
terir. Müslümanlar her ne kadar ortak bir hedefe (ümmetçilik) doğru yol alma 
çabası içerisinde olsalar dahi tarihi ve politik faktörler bir takım bölünmelere 
neden olmuştur. Bu farklılıklar dini olmaktan ziyade sosyal ve kültürel ağırlık-
lıdır. Örnek olarak ise Dünya üzerindeki Müslümanların yaklaşık %90’ını Sün-
niler, geri kalan %10’unu ise Şiiler oluşturmaktadır. Bu iki mezhep arasındaki 
farklılıklar genel itibariyle kültürel niteliktedir ve ikisi arasında çoğu zaman 
çatışma değil çakışma mevcuttur.15 Bir diğer yandan Müslümanları enterese 
eden konu İslamcılıktır. Mana itibariyle ise İslam’ı sadece ibadetle sınırlı bir 
din olarak değil de hayatın ekonomik, sosyal ve politik boyutlarına yol göste-
ren bir yaşam tarzı olarak görmektir. Yani, Müslümanlar Şeriata dayalı İsla-
mi bir devlette yaşamalıdır.16 Bir diğer ifadeyle: “İslamcılar İslam’ı sadece bir 
din olarak değil hayatın her alanına (politika, hukuk, ekonomi, dışişleri vs.) 
etki etmesi gereken politik bir ideoloji olarak görmektedir.17 İslamcılık farklı 
eylem ve söylevleri kapsayan geniş bir kavramdır. Bu farklı eylem ve söylev-
ler kendilerini İslam’ı bir yaşam tarzı olarak benimsemeye adamıştır ve laik 
ideolojilere karşı doğru alternatif olduğunu düşünmektedir. Bunların çoğu, 
toplumlarının, devletlerinin ve nihayetinde bütün dünyanın sosyal ve politik 
sistemlerini İslamileştirme amacında birleşmektedir.18 Farklı şekillerde farklı 
kişiler tarafından tanımlanan İslamcılık terimi maalesef yeterli değildir. Bu 
nedenle yeni bir tanım sunup bu tanım üzerinden alt başlıklara giriş yapıla-
caktır. İslamcılık, nihai amacı her türlü vasıtayı kullanarak (Ilımlı veya radikal 
yöntemler) dünyayı (özellikle Müslüman toprakları) fethetmeyi amaçlayan  ve 
İslam’ı bütünsel (hayatın her alanına etki eden) olarak yorumlayan dini bir 
ideolojidir.19 İdeoloji, bir gerçeği koruma veya oluşturma amacıyla insanların 

14. Ibn Mace,Sünen, thk. Muh. Fuad Abdulbaki, Daru’l-İhyai’l-Kutubi’l-Arabiyye, 2/1321, 
had is no: 3991.
15. Rıza Işıtan, Terörizm, İslamcılık ve Hizbullah (Yayımlanmış Yüksek Lisans 
Tezi,Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.2008) s. 22.
16. William E. Shepard, Islam and Ideology, Cambridge University Press, Vol.19,No.3 
(Aug., 1987), pp. 307-335.
17. B.Diken and C. Laustsen, “Camping as an Contemporary Strategy: From Refugee Camps 
to Gated Communities” (Amid Working Paper Series, 32,Algeria University,2002) s. 201 
18. Zeidan, David, Resurgence of Religion: A Comparative Study of selected Themes in 
Christian and Islamic Fundamentalist Discourses. Leiden, NLD: Brill, N.H.E.J.,N.V. Ko-
ninklijke, Boekhandel en Drukkerij, 2003. s. 45.
19. Mozaffari, Mehdi “What is İslamism? History and Definition of a Concept”, Totalitari-
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sosyal eylem türlerinin araç ve amaçlarını açıkladıkları ve teyit ettikleri fikir-
ler topluluğudur.20 İslam sosyal bir dindir yani öteki dünya ile ilgili prensipleri 
ele alırken aynı zamanda bu dünya içinde belli başlı konulara yer vermiştir. 
Yani içeriği ve prensipleri uhrevi olmakla birlikte aynı zamanda dünyevidir. 
İslami kaideler bir devletin hayatı için lüzumludur. Nitekim İslam ferdin, top-
lumun ve devletin lehine olan kurallar bütününü içerir. Bu da her bir ferdi 
saadete, kurtuluşa ve refaha yönlendirir. Buna binaen Allahu Teâlâ kullarına 
resul aracılığıyla Kuran’ı göndermiştir ve içinde onlara devlet halinde hayat-
larını tanzim edecek kaideler de vermiştir. İslam devletin hayat ve idaresine 
iştirak eder, hatta devlet hayatını kurar ve düzenler. Müslümanlar kendine 
has yorumları ve farkındalıkları ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Şu şekilde 
ifade edilebilir, her İslamcı Müslümandır ancak her Müslüman İslamcı değil-
dir.21 İslam’ı sadece özel hayatlarıyla sınırlayan ve devlet kaidelerinde de dini 
perspektiften uzak olan Müslümanlar da bulunmaktadır. Bunlar din ve dev-
let işlerini birbirinden ayıran Müslümanlardır ve bunlara laikliği benimseyen 
Müslümanlar denmektedir. Her alanda İslam kaidelerine yer veren İslamcı-
larda mevcuttur. Bununla birlikte İslamcılara göre dünya hem yanlış hem de 
baskıcıdır. Çünkü sistemler İslami kurallara göre uygulanmamaktadır ve bir 
takım İslam devletleri Filistin, Keşmir, Çeçenistan gibi işgal altındadır. Baskıcı 
denmesinin sebebi de burada yatmaktadır. Dahası İslam dünyaya hükmeden 
tek din ve ideoloji olmalıdır. Peki İslamcıların hepsi aynı mıdır? Değillerdir. 
İslamcılar kendi içlerinde iki gruba ayrılmaktadırlar. Bunlardan ilki ılımlı İslam 
ve bir diğeri de radical İslam’dır. Bu iki İslam çeşitlerine din anlayışları olarak 
bakmakta mümkündür. Şimdi onları inceleyelim.

11 Eylül’ün Ilımlı ve Radikal Din Anlayışları Üzerinde Etkisi 

Önceki paragrafta da değinildiği gibi İslamcılar birçok gruba ayrılmakta-
dırlar. Bunlardan iki tanesi Ilımlı ve Radikal İslamcılardır. Örnek olarak Ihvanu 
Müslim verilebilir ki bu grup kendi içerisinde hem ılımlıları hem de radikal-
leri barındırmaktadır. Örneğin günümüzde Mısır kolu ılımlı iken Suriye kolu 
radikaldir. Peki, bunların farkı nedir? Şu şekilde cevaplanabilir. Aralarındaki 
temel fark amaçları doğrultusunda kullandıkları yöntem ve seçmiş bulunduk-
ları yoldur. Bundan kasıt barışçıl yöntemler veyahut şiddete başvurmalarıdır. 

an Movements and Political Religions, 8:1, 2007, 17-33.
20. Laquer Walter, “Fascism: A Reader’s Guide” Penguin Books, London, 1982. s. 329.
21. Işıtan, Terörizm, İslamcılık ve Hizbullah, s. 31.
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Ilımlı İslamcılarla radikal İslamcılar arasındaki geniş bir fikir ayrılığı vardır. 
Radikaller ılımlıları satılmış olarak görmekte ve ılımlılar da bazı radikallerin 
şiddete başvurmalarını anlamakla beraber dini sebeplerden dolayı taktikle-
rine karşı çıkmaktadırlar. Peki, ılımlı İslam nasıl ortaya çıkmıştır? Ilımlı İslam 
Amerika’nın üretmiş olduğu bir ideolojidir. Belli amaçlar doğrultusunda bu 
kavram karşımıza çıkmıştır. Batının da çağırdı şekilde ‘Moderate Islam’ 11 
Eylül öncesinde de mevcut bulunmaktadır. Muhammed S. Dajani Daoudi, ra-
dikal İslam’a karşı ılımlı İslam’ı savunan, Wasatia Hareketi Lideri ve Al Quds 
Üniversitesi Amerikan Çalışmaları Bölüm Başkanıdır, aynı şekilde Amerika’da 
ılımlı İslam’ın kurucusudur.22 Mohammad Dajani’ye göre reformla Müslü-
manlar geçmişteki prensipleri geleceğe yahut şuana taşımalıdırlar. Onlara 
göre bu bir reform hareketi olacaktır bu nedenle kendilerini reformist olarak-
tan tanımlamaktadırlar.  Buna binaen ılımlı İslam’ın Kurandan ayetlerle ve 
bazı hadislerle desteklendiği dile getirilmektedir. Bunlara örnek teşkil edecek 
konu olaraktan din özgürlüğü, ırk ve cinsiyet eşitliği, ölüm cezasını kaldırmayı 
göstermişlerdir. İslami perspektiften bakınca günümüzde İslam iki temel fikir 
akımını içinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki geleneksel İslam ve diğeri de 
modern İslam’dır. Ilımlı İslam modern gruba dâhil olmakla birlikte gelenek-
sel İslam anlayışına da ters düşmektedir. Geleneksel İslam bizlere şunu ifa-
de etmektedir. Vatan sevgisi, küresel bir İslam oluşturma arzusu, cihat gibi 
bir takım değerlerin bazı İslamcılar tarafından net bir şekilde benimsenmiş 
ve uygulatma çabası içerisinde olmasıdır. Modern İslam ise Batının anladı-
ğı “ılımlı İslam” ı içermekle birlikte İslam’ın modernize edilmesi gerektiğidir 
ve de reformlar içermesidir. Ancak Batı perspektifinden ele alındığı takdirde 
İslam’ın kaidelerine ters düşmektedir. Aynı şekilde buna destek veren ılımlı 
İslamcılarda geleneksel İslam üzerinden reform yapma çabası içerisindedir-
ler. Ancak unutulmamalıdır ki reform yapmak için önce ortak bir fikir birliği 
yahut eski değerleri/geçmişi eleştirmek birinci aşamadır. Ve bu eleştiriler 
üzerine ancak bir reform söz konusu olabilir. Başlı başına kendisine rakip 
alarak ve bir yarışma platformu oluşturarak değil. Ilımlı ve radikal İslam İdeo-
lojileri açısından ciddi farklara sahiptir. Buna örnek vermek gerekirse ‘cihâd’ 
kavramı yeterli olacaktır. Cihâd, birçok anlamda kullanılmakla birlikte ‘silahlı 
mücadele’ en fazla dikkat çeken boyutu olmuştur. Özellikle batı literatüründe 
‘holy war’ şeklindeki tercümesiyle cihâd’ın diğer anlamları göz ardı edilerek 

22. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/is-there-a-moderate-islam 
Mohammad Dajani, Is There a ‘Moderate’ Islam?
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savaşın kutsandığı bir manayı ifade ettiği savunulmaktadır.23 Ilımlı İslamcıla-
ra göre hatta onların kurucusu olan Mohammad Dajani’ye göre cihâd manevi 
bir terimdir ve bu ancak nefsine, günahlarına ve şeytana karşı gerçekleştirile-
bilir.24 Buna delil olaraktan ‘Dinde zorlama yoktur’ ayetini sunmaktadır.25 Tam 
tersi yönünde radikal İslamcılarda cihâd kavramı düşmana, Müslüman olma-
yanlara, İslam dini uğruna, daru’l İslam’a hukuki yahut hukuksuz bir şekilde 
işgal etmiş olanlara karşı gerçekleştirilmelidir ki bu kavram yerini bulmuş ol-
sun. Radikal İslamcılar küresel İslam’ın gerçekleşmesi yolunda cihadı bir farz 
olarak görmektedirler. Buna binaen çok azı istisna Batılı araştırmacılar ortak 
bir kanaat olarak cihâdın, farz derecesinde bir zorunluluk olarak bütün dünya 
Müslüman oluncaya ya da İslam hakimiyetine boyun eğinceye kadar savaş 
anlamına geldiğini iddia etmekteler ve bir elinde Kur’ân diğer elinde silah bü-
tün dünyayı Müslüman yapabilmek için sürekli savaşan bir Müslüman imajı 
çizmektedirler.26 İslamcılar arasındaki fikir ayrılıklarına Mısır’da 1970’lerde 
Müslüman Kardeşler ile daha radikal İslamcı örgütler arasında yaşanan fikir 
uçurumları gösterilebilir. Her iki İslamcı türü de rejimde değişiklik meydana 
getirmek istemektedir ancak kullandıkları taktikler bu amacı gerçekleştirmek 
için iş birliğine gitmelerine izin vermemektedir.27 Bu nokta da ılımlı başlayan 
bir grubun daha sonradan radikale ve radikal bir şekilde başlayan bir gru-
bun sonradan ılımlıya dönmesi de mümkündür. Buna örnek olarak kazandığı 
seçim sonrası iktidara gelmesi askeri bir darbeyle engellenen Cezayir’deki 
FIS’ın bu olaydan sonra daha radikal ve şiddet içeren eylemlere başvurması, 
ya da radikal olarak yola çıkıp Mısır hükümetini alt edemeyeceğini anladıktan 
sonra 1970’lerde ılımlı bir yol takip etmeye başlayan Müslüman Kardeşler 
gösterilebilir.28 Bununla birlikte İslamcılarında kendilerine yön ve şekil veren 
bir takım politik ve dini sebepleri mevcuttur. İslamcılar temelde kendi ülke 
sınırlarında gelişmeyi ve yayılmayı hedefleseler de aslında birçoğu evrensel 
bir temenni içerisindedirler. İslam dünyasında İslamcılığın ortaya çıkması şu 
sebeplere bağlanmaktadır: İslam devletlerinin bir çoğunda mevcut bulunan 

23. Saffet Köse, Cihâd Şiddete Referans Olabilir mi?, İslam Hukuku Araştırmaları Dergi-
si, 2007, s. 40
24. http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/is-there-a-moderate-islam 
Mohammad Dajani, Is There a ‘Moderate’ Islam?
25. Bakara 2/256.
26. Köse, Cihâd Şiddete Referans Olabilir mi?, s. 39.
27. Maha Azzam: “Islamism revisited”, International Affairs, 82: 6, 2006, pp. 1119-1132.
28. Azzam, “Islamism revisited”, International Affairs, p. 1126.
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anti-demokratik politik sistemler, Müslümanların çoğunun yaşadığı politik 
mahrumiyet ve baskıcı politik uygulamalar, bir zamanlar güçlü bir uygarlığa 
sahip olan İslam aleminin dünyanın sınırlı bir alanına gerilemesi, zengin Batı 
ülkeleri ile fakir İslam ülkeleri arasındaki uçurum, Batı ülkelerinin geçmiş-
te İslam ülkelerini fiilen işgal etmiş olmaları, Dar-ül İslam’ın (İslam yurdu) 
topraklarında kurulan İsrail devletini yok etme isteği, Filistin-İsrail çatışma-
sı ve 67 savaşında 3 Arap ülkesinin İsrail tarafından mağlup edilmesi (bu 
olay İsrail ve ABD’ye karşı duyulan nefreti arttırmıştır), İslami hükümetlerin 
İslamcı olduklarını ispatlamaya çalışması(TV, radyo vs. gibi vasıtalarda dini 
programların artışı), yöneticiler tarafından rakip ideolojileri bastırmak için di-
nin kullanılması(Afganistan örneğinde olduğu gibi), dengesiz gelir dağılımları, 
adam kayırma gibi sebeplerle Müslümanların kendi hükümetlerinden şika-
yetçi olmaları, İslam ülkelerindeki hükümetlerin Batılı hükümetler tarafından 
yönlendirildiği düşüncesi, İslam’ın bütün bunlara çözüm olarak görülmesi. 
Bunlar İslamcılığın politik sebepleridir, ancak İslamcıların hareketlerini meş-
rulaştırmak için kullandıkları dini sebepler de mevcuttur.29

İslamcılığın ortaya çıkışının dini sebepleri de şu şekilde sıralanabilir: Dar-ül 
İslam (İslam yurdu) ile Dar-ül Harp (İslam ülkeleri dışındakiler) arasında sürekli 
bir savaş hali olmalıdır ve bu hal inanmayanlar İslam’ı kabul edene veya hayat-
larını sürdürmek için vergi ödemeye razı olana kadar devam etmelidir, insan-
ların koyduğu yasalar Allah’ın koyduğu yasalarla değiştirilmelidir (böylece Müs-
lümanlar ülkelerindeki laik liderleri devirmeye teşvik edilmektedir), demokrasi 
ve modernlik anlayışlarıyla Batı uygarlığı ahlaksız olarak algılanmaktadır ve iyi 
bir dünya için gerekli olan değerler İslamiyet’te mevcuttur ancak Müslümanlar 
gerçek İslam’dan (İslamiyet’in orijinal kaynaklarından) uzaklaştıkları için ko-
kuşmuş ve Batı’nın etkisine açık hale gelmişlerdir bu yüzden orijinal kaynakla-
ra dönülmelidir, gerçekten İslami devletler oluşturmak için cihat (kutsal savaş) 
yapılmalıdır ve bunu yapmak her Müslüman’ın görevidir. Bu noktada belirtmek 
gerekir ki bazı Müslüman din adamları bu sebeplerin İslamiyet ve Kuran’ın 
yanlış yorumlanmasından ortaya çıktığını belirtmektedir.30 Görüldüğü üzere 
İslamcılığın oluşmasında birçok sebep bulunmaktadır ve bu sebepler çerçeve-
sinde karşımıza iki farklı İslamcılık çıkmıştır. Peki Batı düzenine karşı İslamcılık 

29. Wagdy Loza : “The Psychology of exterism and terrorism: A Middle-Eastern perspec-
tive”, Aggression and Violent Behaviour, 12, 2007, pp. 141-155.
30. Loza, “The Psychology of exterism and terrorism: A Middle-Eastern perspective”, Agg-
ression and Violent Behaviour, p.143
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nasıl bir tekâmül süreci göstermiştir?  Bu gelişim sürecini 11 Eylül üzerinden 
aktaracak olursak eğer şiddetli saldırı sonrasında Amerika’nın dünya üzerinde 
ciddi bir kutuplaşmaya gitmesiyle; terörü destekleyenler ve teröre karşı olanlar 
şeklinde bir ayrım yapmasıyla birlikte İslam devletlerini bu olaydan sorumlu 
tutarak karşısına almıştır. Aslına bakılacak olursa eğer, Amerika öncesinden ar-
zuladığı bloklaştırma uğraşılarını 11 Eylül hadisesi ile birlikte meşrulaştırmıştır. 
11 Eylül hadisesi ile birlikte masaya yatırılan radikal İslamcılar Batı tarafından 
çok ciddi tepki görmüşlerdir. Psikolojik açıdan değerlendirilecek olunursa eğer, 
askeri, ekonomik ve politik anlamda zarar gören ABD dünya üzerinde ciddi bir 
kutuplaşmaya sebebiyet vererekten Müslümanların üzerine yürümüştür. Radi-
kal İslamcılar da bu süreç içerisinde bir cihat propagandası başlatarak yapılan 
şiddete şiddetle karşılık vermişlerdir. Amerika sınırları içerisinde bulunan Müs-
lümanlar incelendiği takdirde hemen hemen hepsi Ilımlı İslamcılardır ki radikal 
olması mümkün gözükmemektedir. 11 Eylül hadisesi sonrasında İslam’ın bir 
terör dini olarak görülmesi, medreselerin birer terörist eğitme alanları olarak 
algılanması31 (özellikle Afganistan da bulunan medreseler), Avrupa da ve bir-
çok batı ülkelerinde İslam kimliğine sahip olan Müslümanların sosyal, kültürel, 
dini ve politik anlamda sıkıntılara maruz kalması radikal Müslümanları daha 
da körüklemiştir. Yani Batı’nın şiddet eğilimlerine karşılık Fundamentalist yak-
laşıma sahip olan İslamcılarda şiddetle karşılık vermişlerdir. Batının şiddetine 
örnek olarak terörle mücadele kavramı adı altında Taliban yönetimine ABD’nin 
harekât düzenlemesi verilebilir. Şu sonuca da varabilmek mümkündür. Soğuk 
savaş döneminde ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek doğrultusunda Afganis-
tan’a ve Irak’a askeri yardımda bulunan Amerika aslında ektiğini biçmektedir. 
Yani Amerika, radikal İslamcıların kendileri aleyhinde yetişmesinde bir nev’i rol 
almıştır. Bu da bize gösterir ki şiddet yalnızca şiddeti doğurur. Radikal İslamcı-
ların ideolojileri ve hedefleri doğrultusunda kullanmış oldukları şiddet eğilimleri 
aslında bizlere karşılıklı bir çatışmanın söz konusu olduğunu göstermektedir. 
Dahası 11 Eylül saldırısını sadece başında zengin bir Arap bulunan, radikal 
dinci bir terörist grubun eylemi olarak görmek doğru olmaz.

11 Eylül saldırısı her şeyden önce bir sonuçtur; Soğuk savaş sırasında 
beslenen ve karşı bloğu yıpratmak için yaratılan daha sonra zararı yaratıcı-
sına dönen bir sonuçtur. Soğuk savaş sırasında Batı Bloğunun lideri ABD, 
Doğu Bloğunun lideri SSCB’ye ve onun yaymaya çalıştığı komünizme karşı 

31. Focus on Terrorism, (edit) Edward V. Linden, Volume:7  p.34.
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Dini, özellikle Ortadoğu’da İslam Dinini, bir kalkan olarak kullanmıştır. Afga-
nistan’ın SSCB tarafından işgalinden sonra ABD’nin Afgan direnişine desteği 
silah ve para yönünde olacak ideolojik zemini radikal din üzerine kuracak-
tı. Bunda büyük bir başarı sağlayacak devlet yine ABD idi. Sadece Afganlar 
değil, daha sonra “Afgani” olarak adlandırılacak, Afgan savaşında yer alan 
Müslüman savaşçılar, neredeyse bütün İslam coğrafyalarından gelen, Pa-
kistan’da Peşaver Vadisinde yetiştirilip, SSCB’ye işgaline karşı (1979-1989) 
karşı savaş içinde yer alacaklardır. Bu savaşın zaferle sonuçlanması günde-
mi Afganistan’ın denetimine getirecek, Taliban rejimiyle Afganistan denetimi 
de sağlanacaktır. Burada ABD daha sonra kendini vuracak olan bu militan-
ları yetiştirme, silah sağlama ve her şeyden önemlisi bütün Müslümanların 
bu vadide birbiriyle tanışma ortamını sağlayacaktır. Bunun sonucu 11 Eylül 
2001 tarihinde Dünyanın en büyük terör olaylarından birini yaşamasıdır.32  
Aynı şekilde 11 Eylül’de aktif rol oynayan isimlerden biri İslam adı altında 
terörist grubu olan El-Kaide’nin lideri Usame B. Laden’dir ve ABD’nin (CIA) 
desteğiyle yetiştirilmiştir. 11 Eylül saldırısıyla radikal İslam üstü kapalı ola-
rak Batı tarafından düşman ilan edilmiştir. Ilımlı İslam nezdinde ise İslami 
kriterlerin ve değerlerin Batı’nın gözünde farklı bir boyuta sokarak yahut bu 
değerleri indirgeyerek daha yumuşak bir şekilde bilakis radikal İslamcıların 
tam tersi yönünde Batı’ya kendisini iyi gösterme çabası ve gayretidir. Temel 
amaçları İslamofobiyi azaltmak olmakla beraber dinlerarası diyalog çalışma-
ları ile bir takım programlar yürütmektedirler. Bunun dışında başka bir iddia 
da, 11 Eylül saldırısı sonrası gelişmelerin, kültürler ve dinler (medeniyetler) 
arasındaki bir çatışmadan ziyade İslam dünyası içinde bir çatışmaya yol aça-
cağı şeklindedir. Bu çatışmanın da radikal ve ılımlı İslam arasında yaşana-
cağı, sonuçta “ya radikaller kazanacak, ılımlı İslam kaybedecek ya da tersi 
olacak” diyenlerdir. Bu iddia sahiplerinden birisinin de şahin politikalarıyla 
tanınan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger olması ise manidardır.33 
Kissinger muhtemelen olmasını istediği şeyi ileri sürüyor. Eğer söyledikleri 
taktiksel bir manevranın bir parçası değilse dikkatle izlenmelidir. Çünkü ABD 
mücadelenin Müslüman-Hristiyan (Doğu-Batı) çatışmasına dönüşmesini iste-

32. Noam Chomsky, (2003): İmparatorluğa Karşı Durmak, Çev. Nuri Ersoy, İstanbul: 
Aram Yayıncılık, s.16.
33. Joseph A. Bosco, Calling a Spade a Spade: Islamic Extremism by Any Other Name, 
http://nationalinterest.org/feature/calling-spade-spade-islamic-extermism-by-any-ot-
her-name-12197 (28.04.2017).

http://nationalinterest.org/feature/calling-spade-spade-islamic-extermism-by-any-other-name-12197
http://nationalinterest.org/feature/calling-spade-spade-islamic-extermism-by-any-other-name-12197
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mez. Bu hem Orta Doğu ve Asya’daki çıkarlarına ters düşer, hem de ilan ettiği 
savaşı kazanmasını zora sokar. Başkan Bush’un “Haçlı Seferi” benzetmesin-
den alelacele çark ederek, âdeta günah çıkarırcasına açıklamalar yapması, 
ardından dinî cemaat liderleriyle görüşmesi, camilere koşması bunun tipik 
bir göstergesiydi.34 Kısacası Batının takındığı tavır ile şu ifade edilebilir, 11 Ey-
lül sonrasında oluşan yahut gelişim gösteren Ilımlı ve Radikal din anlayışları 
küresel yaşanan olayların İslam taraftarlarınca ne şekilde anlaşıldığını ve dini 
norm, kriterlerin neye dönüştüğünü bizlere göstermektedir.

Sonuç

İslamiyet’in savaş ve terörizm değil, barış ve huzur dini olduğu unutulmakta 
ve unutturulmaktadır. Kimine göre terörist olarak değerlendirilen kişiler kimine 
göre de özgürlük savaşçısı olarak algılanabilmektedir. İslamcılar genel bir ifa-
deyle, İslami ilkelere göre yaşamak isteyen ve Batı’nın İslam ülkelerine ithal et-
tiği değerlerden kurtulmak isteyen Müslümanlardır diyebiliriz. Onlar İslam üm-
metinin geçmişteki ihtişamını tekrar canlandırmak istemektedirler ancak bunu 
yaparken onlar da zaman zaman terrorist  olarak nitelendirilebilmektedirler. 
Bunun en temel sebebi makalemizde de belirttiğimiz gibi  bazı İslamcı örgüt-
lerin hedeflerini gerçekleştirmek için terörist taktiklere başvurmalarıdır. Buna 
en iyi örnek olarak 9/11 adıyla bilinen ve El-Kaide’nin ABD’deki İkiz Kulelere 
karşı gerçekleştirdiği saldırı gösterilebilir. Ancak bu ve bunun gibi örneklerle 
yola çıkarak Müslümanları, hatta bazıları (belki birçoğu) barışçıl yöntemler be-
nimseyen İslamcıları terörist olarak damgalamak son derece yanlıştır. Görülen 
o ki Batı medyasında terörizm dendiğinde akla gelen terimler ya İslam ya da İs-
lamcılık üzerine olmaktadır. Bu algıyı yok etmek ancak denge denilen kavram-
dan geçmektedir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır; İslam denge dinidir ve azı
da fazlası da zarar niteliğindedir. Radikal İslamcıların ellerine silahlarını alarak,
küresel bir din algısı oluşturma ve Allah’ın koyduğu emir ve yasakları tüm insan-
lar üzerinde uygulatma çalışmaları onları ancak bulundukları konumdan daha
kötü bir seviyeye düşürür. Keza Batı’nın tarihten bu yana İslam aleyhtarlığına
karşı yapmış olduğu tüm fiiliyatlar, şiddet içerikli eylemler ne olursa olsun şid-
detle karşılık verilmemelidir. Ulusal ve evrensel değerler çerçevesince ele alınıp
değerlendirildikten sonra hukuki yollar denenmelidir. Nitekim silahlı militanlar
yetiştirmek ateşe körükle gitmektir. Ilımlı İslam nezdinde ise yine dengeyi ka-
çıran guruhun kendi değerlerini, dahası İslamın değerlerini arka plana alarak

34. Ahmet Özer, 11 Eylül Bölünen Dünya, Huntington ve Çatışma, s. 1148.
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yahut indirgeyerek Batı’ya karşı böyle bir çaba içerisine girmeleri etik değildir. 
Buna binaen dinlerarası diyalog günümüzde dahi dünya genelinde farklı İslam 
devletleri bünyesinde mevcuttur. Ancak şu hiçbir zaman unutulmamalıdır dinle-
rin birbirleriyle bir problemi yoktur. Nitekim diyalog dindarlar arasında olmalıdır. 
Yani İslam ve Hristiyanlık değil aksine İslamın içinde barınan dindaşların kendi 
aralarında ortak bir dili yakalamaları ihtiyaçtır. Aksi takdirde görüldüğü üzere 
radikal din anlayışları yahut ılımlı din anlayışları olağan bir şekilde bulunmakta-
dır. Radikal(Siyasal) İslam, İslami( Köktenci) terör ve “Ilımlı İslâm” gibi kavram-
lar Batı menşeli kavramlardır. Bu isimlendirmeler tarafımızdan yapılmamıştır. 
Terörün İslamisi veya hristiyanisi olmaz. Terör terördür. Hakikatte İslâm hiçbir 
şekilde “Ilımlı İslâm” ya da “Radikal/Siyasal İslâm” olarak da tanımlanamaz. 
İslâm kelimesinin önüne bir sıfat konularak İslâm nitelendirilemez. Gayemiz 
bu isimlendirmelerin kaynağını bulmak, niçin böyle adlandırmaların yapıldığını 
ortaya çıkarmaktır.
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Muhammed KOCABIYIK:

Havva Merve Bulut arkadaşımıza bu değerli sunumlarından dolayı çok 
teşekkür ederiz. Kendisi 11 Eylül’ün ABD için ne ifade ettiğini anlattı. İsla-
mafobi kavramı üzerinde durdu, islamafobi açısından 11 eylül gibi bir de-
ğerlendirmede bulundu. İslamcılık kavramı üzerinde durdu. Ilımlı ve funda-
mentalist İslamcıları karşılaştırdı. Bu iki grubun cihad algısından bahsetti. 
11 eylül sonrasında ABD’nin tavrından bahsetti. Ve radikal İslamcıların tav-
rından bahsetti. Bir de 11 eylülün kime yaradığından bahsetti. Benim ilgimi 
çeken noktada burasıydı. Şimdi üçüncü tebliğcimiz Nurhan Erdem. Kendisi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisidir. Tebliğinin 
konusu “Dinin Farklı Yorumlanmasından Laikliğin Rolü: Türkiye Örneği” 
şeklindedir. Sözü kendisine bırakıyorum.

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/is-there-a-moderate-islam
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/is-there-a-moderate-islam
http://nationalinterest.org/feature/calling-spade-spade-islamic-extermism-by-any-other-name-12197
http://nationalinterest.org/feature/calling-spade-spade-islamic-extermism-by-any-other-name-12197


“DİNİN FARKLI YORUMLANMASINDA LAİKLİĞİN ROLÜ: TÜRKİYE 
ÖRNEĞİ”

Nurhan ERDEM

(Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi)

Özet 

Laikliği kabul eden bütün devletler bu ilkeyi kendi toplumlarının ihtiyaçla-
rına göre yorumlamış ve uygulamışlardır. Laikliği kabul eden bir ülke olarak 
Türkiye’de, laikliğin mevcut bir ihtiyaca karşılık gelip gelmediği tartışılmış ve 
uygulamalardan doğan hatalar bu tartışmayı daha da şiddetlendirmiştir. Tür-
kiye’de kişiler üzerinde yapılan dini baskıların siyasi arka planını teşkil eden 
laiklik toplumun bir kesiminde istenmeyip din düşmanlığı olarak yorumlanır-
ken başka bir kesiminde taraftar bulmuş ve modernleşme yolunda önemli 
bir adım olarak görülmüştür. Bu çalışmamızda esasen sorun çözmeye dönük 
kaygısıyla varlık bulan laikliğin, cumhuriyetle başlayan Türkiye tecrübesinin 
yarattığı toplumsal sorunlar ve yarattığı din algısı incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Türkiye, Laiklik, Toplumsal sorunlar, Din, Modernleşme
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The Role of Secularity in the Different Interpretation of Religion: The 
Case of Turkey

Abstract:            

All states that accept secularism have interpreted and implemented 
this principle according to the needs of their own society. As a country that 
accepts secularism, it has been debated whether or not secularism corres-
ponds to an existing need in Turkey, and mistakes arising from practices have 
exacerbated this debate. Secularism, which constitutes the political backd-
rop of religious pressures on people in Turkey, is not desired in one part of 
the society but is interpreted as an antagonism of religion, while it has been 
found in another part and has been seen as an important step towards mo-
dernization. In this study, we tried to examine the secularism, the existence 
of the problem with solving the problem, the social problems created by the 
Turkish experience starting with the republic and the perception of religion.

Key words: Turkey, Secularism, Social problems, Religion, Modernization

Giriş

Laiklik en basit tanımla dinin devletten ayrı tutulması ve devlet işlerine 
karışmaması olarak tanımlanır. Ancak Türkiye laikliğini yüzeysel bir tanım-
lama ile anlamak mümkün olmayacaktır. Laiklik ilk defa İngiltere’de XVI. 
yüzyılda papaz olmayanların da kiliseleri yönetebilmeleri gerektiğini düşü-
nen anlayış için kullanılmıştır. Kelime köken itibarıyla din adamı olmayan 
kimse; din adamı dışında kalan halk anlamına gelen Fransızcadaki ‘laicus’ 
sözcüğünden gelmektedir. Yunancada ruhban olmayan halk için ‘laos’, 
Roma döneminde ise din adamlarına ‘clerici’ din adamı olmayanlara ‘lai-
ci’ denilmekteydi.1 İlk kez batıda ortaya çıkan bu kavramın Hristiyan top-
lumunda benimsenmesinin sebebi, ortaçağdaki kilisenin otoriter yapısını 
kısıtlamak, dini özgürlüğü garanti etmek ve özellikle siyaset üzerindeki dini 
baskıları ortadan kaldırmaktır. Diğer dünya, ibadetler ve inananların mane-
vi boşluğu ile ilgilenecek olan din ve dünyevi olan her şeye hakim ve kontro-
lü altına alan devletin kendi sahalarındaki özgürlüğü sağlayacak prensibin 
laiklik olduğu düşünülmüştür. İyi niyetle sorun çözmek adına ortaya atılmış 
bu disiplin gerçek hayata yansıtıldığında farklı sonuçlar doğurmuştur.

1. https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Laiklik1, erişim tarihi: 06.02.2017.

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Laiklik1
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Batıda bir ihtiyacı karşılamak için varlık bulmuş ve sorun çözmüş olsa 
da, diğer toplumlarda bazen işe yaramış bazen de daha büyük sorunlara 
neden olmuştur. Örneğin; Senegal nüfusunun %94 Müslüman ve %5 Ka-
tolik olmasına rağmen laikliğin en iyi uygulandığı ülkeler arasındadır. Din 
ve devlet arasında bir işbirliği ve saygı ortamı sağlanmış, dini liderler insan 
hakları ihlalleri karşısında İslam’ın içinden çıkan argümanlar üretmekte 
kendilerini özgür hissettikleri bir atmosfer yaratılmıştır.2 Bu ülkede hiçbir 
laiklik tartışması olmadığı anlamına gelmez. Ancak laikliğin farklı din men-
suplarının birlikte yaşamaları için en uygun yol olduğunu anlayan Senegal 
devleti bu prensipten vazgeçmeden sosyal yaşama devam etmiştir. Fransa 
gibi laikliğin doğum yeri sayılan bir ülkede ise baskıcı laiklik algısı olduğu 
gözlemlenir. Nüfusundaki dindar kimliği taşıyan insanlara karşı dışlayıcı po-
litikalar izlemektedir. Fransa gibi Türkiye’de de laiklik siyasi alan dışında 
sosyal sorunların ve tartışmaların odak noktası olmuştur.

Laiklik ülkemizde, Ahmet İzzet Paşa’da ‘laruhani’, Ubeydullah Efendi’de 
‘iş hükümeti’, Ziya Gökalp’te ise ‘ladini’ tanımlarıyla karışlanmıştır.3 Bura-
daki ladini ve laruhani ifadelerin maksat dinsizlik değil, dini ve ruhani ol-
mayandır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıldan itibaren Atatürk ilkeleri ve 
yapılan inkılaplar etrafında şekillenmeye çalışmış, ancak laiklik halkın dini 
hassasiyeti ve ilkenin tam anlaşılıp gereğince uygulanmamasından doğan 
sorunlarla en çok gündeme gelen ilke olmuştur. Uzun yıllar devletin laikliği 
korumak adına yaptığı hak ihlalleri, toplum üzerindeki baskı ve zorlama 
politikaları sonucu halkın bir kesiminde laiklik karşıtı bir tavır oluşurken; 
diğer tarafta bu ilke bir ideoloji haline gelmiştir. Aslında iki tarafında anla-
dığı şey laikliğin dinsizleşmek olduğudur. Dindarlarca istenmeyen ve kabul 
edilmeyecek bir ilke iken laiklerce ilerlemenin ve modernleşmenin tek yolu 
dinin prangasından kurtulmak olarak göründü. Laiklerin dünyevileşmek 
için seçtikleri yol yani laiklik, özünde hiç de bu amaca hizmet edecek bir 
sistem değildir. Laiklik esasında inançları, yaşayışları ne olursa olsun din 
ve vicdan hürriyetine karışmayan, devletinde tüm inançlara eşit mesafeden 
baktığı bir prensiptir. Toplum içinde yaşayan vatandaşların hangi dine men-
sup oldukları veya neden hiçbir dini kabul etmedikleri ya da tanrı tanımaz 

2.Ahmet T. Kuru- Alfred Stepan, ‘‘Bir İdeal Skala Olarak Laiklik: Türkiye, Fransa ve Se-
negal Karşılaştırması’’ makalesi, Türkiye’de Demokrasi, İslam ve Laiklik, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 111.
3. Kadir Canatan, Din ve Laiklik, İnsan Yayınları, İstanbul 1997, s.12.
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olduklarının bir değeri yoktur. Kişilerin manevi olarak neyle nasıl bir bağ 
kurduklarıyla ilgilenmeden herkesin aynı topraklar üzerinde dilediği gibi, 
birbirinin hak ve özgürlüklerine saygılı ve ahenk içinde yaşamasını kolaylaş-
tıran ve güvence altında tutan sistem laikliktir. Bu ilke adına yapılacak her 
türlü zorbalık özüne aykırı ve şahısların veya kurumların çıkarları uğruna 
kötüye kullanmalarından ibarettir. 

Türkiye’de Laikliğin Tarihsel Serüveni

     Din ve devlet, toplumlar üzerinde hükümran olan iki vazgeçilmez me-
kanizmadır. Teorik olarak biri maddi alanı diğeri manevi alanı elinde tutar. 
Devlet ortak mutluluğa engel olan durumlar dışında kişinin özel yaşantısına 
karışmaz ve özgürlük alanını din ve vicdan hürriyetini kısıtlamaz. Din hukuk 
üstünlüğüne, yönetim şekline, din istismar edilmediği sürece politikalara 
karışmaz. Ancak bu teorinin pratiği yapıldığında alan ihlalleri, dayatmalar ve 
sosyal yaşamı baltalayan örneklerle dolu olduğu görülmektedir. Bu örnekler 
en açık şekilde 1960, 1970, 1980 darbeleriyle ülkemizde yaşanmıştır. 

Osmanlı Devleti kanuni bir ilke olarak laikliğe ihtiyaç duymamış, buna kar-
şın ülkesi içinde yaşayan toplumlara din özgürlüğünün kısıtlanması veya başka 
bir dinin dayatması yapılmamıştır. Özellikle Balkanlarda yaşayan gayrimüslim 
halk kendi yöneticilerinden bizar olmuşlar ve Osmanlının sağladığı rahat ya-
şama karşılık sadece; vergilerini vermişler, isyandan uzak durmuşlardır. Farklı 
din ve milletlere ait olanlar birlikte Osmanlı topraklarının mensubu ve devletin 
bir unsuru olarak var olmaya devam etmişlerdir. Osmanlı son dönemlerinde 
modernleşme ihtiyacı hissetmiş, birçok alanda yenilik getirmiştir. Bunları ya-
parken örnek olarak Avrupa’yı almış ve yüzünü batıya çevirmeye başlamıştır. İlk 
anayasa olarak kabul edilen 1876 Islahat Fermanının 11 maddesinde ‘Devleti 
Osmaniye’nin dini İslam dinidir’ hükmü bulunmaktadır. Bu madde 1921 kabul 
edilen Teşkilatı Esasiye Kanunu’na kadar hükmü devam etmiştir. 21 Anayasa-
sında hiçbir din ibaresine rastlanmamıştır. 29 Ekim 1923’te ‘Türkiye devletinin 
dini, dini İslam’dır’ ibaresi anayasaya girmiş ve Hilafetin kaldırılmasının yanında 
laik bir anayasa hazırlanmaya çalışılsa da devletin dini 1924 anayasasında da 
zikredilmiştir. Ülkemizin laiklikle ilk resmi merhabası 10 Nisan 1928 yılında 
madde 2’den dinin çıkması ve 1937’de anayasaya Atatürk ilkelerinin eklen-
mesi ile olmuştur.4 Dönemin içişleri bakanı Şükrü Kaya Madde 2’deki yapılan 

4.http://kampus.beykent.edu.tr/Paylasim/Dosyalar/Anayasalar_‘‘T.C Anayasaları 
1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarını Karşılaştırılması’’ makalesi, s.3, detaylı bilgi 

http://kampus.beykent.edu.tr/Paylasim/Dosyalar/Anayasalar_
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değişikliği şu şekilde açıklar; ‘Mademki tarihte deterministiz, mademki icraatta 
pragmatik maddeciyiz, o halde kendi kanunlarımızı kendimiz yapmalıyız… Biz 
diyoruz ki, dinler, vicdanlarda ve mabetlerde kalsın, maddi hayat ve dünya iş-
lerine karışmasın. Karıştırmıyoruz ve karıştırmayacağız.’5 Kaya’nın bahsettiği 
gibi Türkiye kendi kanunlarını tüm dış etmenlerden uzaklaşarak hazırlayama-
mış ve İsviçre medeni kanunu üzerinden hüküm vermeye devam etmiştir. Yine 
Kaya’nın ‘dinler, vicdanlarda ve mabetlerde kalsın’ sözleri ileriki yıllarda devlet 
eliyle yapılmış dini baskılar ve yasaklarla dini yaşayan ne hür vicdanlar ne de 
baskılardan nasiplenmemiş mabetler bırakmıştır. Din hayat damarları kesile-
rek bitkisel hayata girmeye zorlanmıştır.

Laiklik Türkiye’de literatüre Atatürk ilkeleri olarak girmiş altı ilkeden bi-
ridir. 5 Şubat 1937 madde 2’de şöyle geçer; ‘‘Türkiye devleti cumhuriyetçi, 
milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır.’ 1960 darbesi sonrası hazırla-
nın 61 anayasasında madde 2 ‘Türkiye cumhuriyeti insan haklarına ve baş-
langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devletidir.’’ yargısı bulunur. 80 darbesi sonrasında hazırlanan 82 
anayasasında aynı şekilde ‘demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti’ olma 
özelliğini taşımaya devam eder. Demokratik sistemin sağladığı her türlü 
hak ve imtiyaza sahip olan hükümetler askeri müdahale ile yönetimden 
uzaklaştırılmış, darbe sonrası hazırlanan anayasalarda demokratiklik ifa-
desi laiklikle birlikte verilmiştir. Türkiye’de laik kesimin her fırsatta cumhu-
riyetçi olduklarını söylemelerine karşın demokrasiyi dahi gözden çıkararak 
laikliği korumaları, savundukları ve korumaya çalıştıkları bu ilkeden koşa-
rak uzaklaşmalarına, ilkelerin özünü kaybetmesine sebep olmuşlardır. Tür-
kiye’nin laiklik geçmişi doksan küsur yıl olmasına rağmen bu kavramın tam 
anlamıyla anlaşılamaması gündelik, siyasi ve sosyal hayatta büyük sorun-
ları beraberinde getirmiştir. Nüfusunun neredeyse tamamı bir dine mensup 
olan ülkelerde laiklik sisteminin uygulanması için toplumun ihtiyaçlarına 
göre yeniden yorumlanması gerekmektedir. Aksi halde Türkiye’de olduğu 
gibi özünde eşitlik, özgürlük ve toplum huzuru vadeden laiklik toplumu ay-
rıştırıp, ötekileştiren ve insanları kalıplara sokan bir ideoloji haline gelebilir. 

için bkz. http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/ , ‘‘1921, 1924, 
1961 ve 1982 Anayasaları’’ karşılaştırmalı tablosu.
5.Ahmet T. Kuru- Alfred Stepan, ‘‘Bir İdeal Skala Olarak Laiklik: Türkiye, Fransa ve Se-
negal Karşılaştırması’’ makalesi, Türkiye’de Demokrasi, İslam ve Laiklik, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s.106.

http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/
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Laikliğin Getirdiği Siyasi Ve Toplumsal Sorunlar

Türkiye’de 1946 yılında tek partili dönemden çok partili döneme geçildi6. 
Bu durumun doğal sonucu olarak İslami hassasiyeti olan partiler seçilip ikti-
dara geldi. Bu nüfusunun büyük çoğunluğu İslam dinine mensup olan ve dini 
değerlerini rahatlıkla ifade edip, dilediği gibi yaşayamayan halk için kaçırılma-
yacak bir fırsattı. Baştaki hükümetlerin dini alana olan yakınlıkları ve 1950’den 
sonra serbest hale gelen Arapça ezan okunması gibi yeniliklerle dinin toplum 
hayatına varlığını iyiden iyiye hissettirmesi laik kesimin hoş göreceği bir durum 
değildi. Kurtuluşu batılılaşmada gören laikçiler modernleşme ve ilerleme yo-
lunda bir tehlike olarak gördükleri dini ve dindarları kontrol altında tutmak için 
siyasi alana müdahale etmeye başlanmıştır. Bu anlamda ilk müdahale 1960 
yılında Demokrat Parti’ye yapılan askeri darbesidir. Onu arkasından gelen 
1970 ve 1980 darbeleri takip etmiştir. 80 darbesinde konuşma yapan Kenan 
Evren içinde bulundukları durumu şu sözlerle açıklar; ‘etkisi gittikçe azaltılma-
ya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç işlevlik kazandırmalı, kendi kendini 
kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temellere oturtmalıyız…’ 

Türkiye’deki laiklik sorunlarının arka planını anlamak istiyorsak mutla-
ka darbe sonrası oluşan dini yasakları ve dayatmaları incelemeliyiz. Son 
10 yıla kadar tüm dini argümanların laiklik karşıtı görüldüğü her fırsatta 
konunun tartışıldığı bir ortam oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin mo-
dernleşmesi adına yapılan baskılar esasen çağdaş ülkelerin çok gerisinde 
kalınmasında asıl sebeptir. Dinin hayattaki yeri nasıl olmalı, devlet ne kadar 
insanların dinlerine müdahil olmalı, insanların dindarlık sınırı nasıl çizilmeli 
ve türevi tartışmalarla oyalanmış bilim, teknik ve eğitimde her müdahale ile 
daha da geri gitmiştir. Özellikle Diyanet’in varlığı, türban, zorunlu din dersi 
gibi toplumda ayrımcılığa yol açan konular üzerinden, Türkiye’deki laikleş-
menin nasıl olduğu ve anlaşılma şeklini daha iyi görmemizi sağlayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Varlığı 

1924 yılında Atatürk tarafından kurulan Diyanet, anayasanın 136. Mad-
desinde ‘genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi 
doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve millet-
çe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen 

6. Nilüfer Göle, ‘‘Otoriter Laiklik ve İslami Katılım,’’ makalesi, s. 122.
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görevlerini yerine getirir’7 bu şekilde ifade edilmiş ve güvence altına alınmış-
tır. Türkiye en çok tartışılan konulardan biri Diyanet olmuştur. Din hizmetinin 
devletin tekelinde olması ve kamu hizmeti olarak görülmesi, laikliğe aykırı 
olduğu gerekçesi ile eleştirileriyle karşılanmıştır. Eleştiriler almasına neden 
olan bir başka nokta ise İslam dininin Sünni ve Hanefi kesimine pozitif bir 
ayrımcılık sağladığı iddiasıdır. Prof. Süheyl Erbil’e göre laik bir devlet için bu 
tür bir kamu hizmeti olamaz, çünkü kamu hizmeti din ayırt edilemez ve bu 
hizmet vatandaşlardan aldığı vergiler ile yapar, herkese eşit hizmet sunul-
ması gerekir. Bu sözlere bakılarak hem laiklerin hem de farklı mezheplerden 
olan vatandaşların tepkilerin sebeplerini görebiliyoruz. Diyanet laik bir ülkede 
bulunmaması gereken ancak kurulduğu takdirde tüm din ve mezheplere eşit 
imkanlar sunmak zorunda olan bir kurumdur. Şafi ve özellikle Alevi mezhe-
binde olan kişilerin Müslüman oldukları halde bir ayrışmayla karşılaştıkları, 
adeta başka bir dinmiş gibi muamele gördükleri gerekçeleriyle bu kurumu 
eleştirmiş ve yapılan hizmetleri sorgulamışlardır. Ülkede verilen din hizmet-
lerinin genellikle Hanefi eksenli olduğu ve başka mezheplerle ilgili bilgilere 
ulaşmanın çok zor olduğu dile getirilmiştir. Bu durum Sünni olmayan veya 
başka bir dine mensup olan kişilerin dini eğitimini başka kaynaklardan edin-
me sorununu ortaya çıkarır. Diyanet toplumda aynı dine mensup farklı mez-
heplerden olan kişiler arasındaki ayrımı ateşleyen bir konuma gelmiş ve so-
run çözmek için çok yönlü bir kurum kimliği kazanması gerekmektedir. 

Zorunlu Din Dersi

Laiklik tartışmalarında gündemi oyalayan bir diğer mesele din dersle-
rinin zorunlu olması veya verilen dersin kişilerin ihtiyaçlarına uygun olma-
masıdır. Yolculuğu sırasında farklı kalıplara giren din dersleri günümüzde 
ağırlıklı şekilde seçmeli ders olarak verilir. 4 Ocak 1951 yılında çıkan karar-
la çocuklarının din eğitimi almasını istemeyen ebeveynlerin sene başında 
okul idaresine dilekçe vermesi kuralı getirildi.8 Zorunlu din dersinin varlığı 
ve herkese Sünni bir din müfredatı uygulanması sorun teşkil etmiştir. Türki-
ye Cumhuriyeti bünyesinde bulunan okullarda din dersi veriyor ise bunu bü-
tün vatandaşları kapsayacak şekilde vermelidir. Farklı dinlere mensup veya 
dini yaşayışları farklı kimselerin çocuklarına istenilen dışında dini bir eğitim 
verilmesi aile içinde sorunlara yol açabilir. Şöyle ki başı açık olanın veya na-

7. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İkinci Bölüm, İ. Diyanet İşleri Başkanlığı, Madde.136.
8. tebligler.meb.gov.tv, T.C Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, 625 (15 Ocak 1951), s.143.
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maz kılmayanın cehenneme gideceğini öğrenen çocukta namaz kılmayan 
veya başı açık olan anne-babasına karşı bakış açısı farkı ortaya çıkacaktır. 
Bu durumla karşılaşan ebeveynlerin ise dine yaklaşım biçiminin negatif ol-
ması muhtemeldir.9 Ancak başka bir açıdan bakılınca çocukların dinsiz ye-
tiştirilmesi, dini hiçbir eğitimin verilmemesi toplumun dindar kesimce hoş 
karşılanmayan bir durum olacaktır. Çocuğun ait olduğu dinin gereklerini öğ-
renmek için okuldan daha iyi ve güvenilir bir ortam oluşturmak zordur. Ka-
nımca okullarda verilecek dini eğitim, ailenin ve çocuğun mensup olduğu 
din veya mezhep doğrultusunda diğer mevcut dinleri veya mezhepleri tanıt-
ma amacıyla verilmesi toplumda var olan farklılıkları tanımak ve öğrenmek 
için en doğru araç olacaktır. Bu tanıtım ve eğitimin devlet eliyle yapılması 
oluşabilecek herhangi bir önyargının önüne geçilmesinde etkili bir çözüm 
olacaktır. Yeryüzünde bulunan bütün dinler insanlara hoşgörü ve birlikte 
yaşamanın mümkün olduğunu başka inançlara karşı saygıyı öğretir. Dini 
merkeze alarak yapılan toplumsal ayrımlar hiçbir dinin isteyeceği bir durum 
değildir. Din dersleri toplumsal bütünlüğü destekler niteliklere getirilmeye 
çalışılmalı ve hoşgörü ortamının temel unsuru olmalıdır.

‘‘Türban’’ Tartışması

Türkiye’de uzun bir dönem gündemden düşmeyen ve toplumun tama-
mında yankı bulan bir diğer hadise türban sorunudur. Ülke vatandaşlarının 
büyük çoğunluğunu oluşturan türbanlı kadınların sosyal hayattaki yerleri, 
eğitim, iş, resmi törenlere katılması, mecliste yer alıp alamayacağı konuları 
uzun tartışmalara neden olmuş ve türbanlı olmak bir mahrumiyet sorunu 
ortaya çıkarmıştır. Burada sorun teşkil eden türbanın kendisi değil temsil 
ettiği dini kimliktir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sosyal hayatta çok 
fazla görülmeyen türban için resmi bir yasaktan bahsedemiyoruz. 1980 
sonrası kılık kıyafet yönetmeliği ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ça-
lışan kadınların başlarının açık olması gerektiği duyurulmuştur. Bu yasak 
sadece kamuda çalışan kadın için değil, aynı zamanda eğitim gören tüm 
başörtülüler için de uygulanmıştır. 

Dindar kadınların önemli bir ortak özellikleri evlerinde oturmaları ve 
sosyal hayatta kendilerini göstermemeleridir. Toplumun ve devletin çizdiği 

9.Yılmaz Ensaroğlu, ‘‘Gündelik Hayatta Laiklik: Sivil Toplum Kuruluşları Toplantıdan İzle-
nimler’’, makalesi,  Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayın-
ları, İstanbul 2010, s. 22.
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rolü uzun yıllar oynayan kadınlar sessiz kaldıkları ve dışlandıkları zamanla-
rın ardından yavaş yavaş okullarda öğrenim görme oranları artmış ve gün-
delik hayatta kendilerine aktif roller edinmeye başlamışlardır. Kadınların 
cumhuriyetin getirdiği kadın-erkek eşitliği, sosyal hayat özgürlüğü gibi hak-
larını kullanmaya başlamaları çokta garip karşılanacak bir durum değildir. 
Kişilerin inanç özgürlüğü ve istedikleri dine mensup olmak gibi haklarını 
kullanamayan ve türbanlı oldukları gerekçesiyle tüm özgürlükleri kısıtlan-
mış yeniden evlerine hapsedilmeye çalışılmıştır. Bu durumun en sancılı ve 
baskıların şiddetini en yoğun gösterdiği dönem 28 Şubat 1997 tarihidir. 
28 Şubat sonrası binlerce öğrenci, türbanlı olduğu için okullarından atıl-
mış veya başlarını açmaya zorlanmıştır. Türbanlı kadınların eğitim ve dini 
yaşama özgürlüğünü tamamen elinden alan sistemin laiklik olarak tanım-
laması deyim yerindeyse bu ilkeye dindar kesimin duyduğu öfkeyi daha da 
arttırmış ve toplum nezdinde dinsizliğin adı laiklik olmuştur. 1999 yılına 
gelindiğinde ise TBMM’de türbanlı olduğu için yemin töreninden kovulan 
İstanbul milletvekili Merve Kavakçı’yı görüyoruz. Egemenliği elinde tutan 
vatandaşların seçerek meclise gönderdiği milletvekilinin meclisten atılması 
ve çeşitli nedenlerle görevine son verilmesinin esas sebebi türbanlı oluşun-
da yatmaktadır. Olayın üzerine TBMM’de yükselen seslerden biride döne-
min Başbakanı Bülent Ecevit’e aittir. Ecevit durumu şu sözlerle açıklamıştır; 
‘‘Türkiye’de hanımların giyimine kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında 
hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değil-
dir. ……. Burada görev yapanlar devletin kural ve geleneklerine uymak zo-
rundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir.’’10 Yıllarca hem 
siyasi arenada hem medyada hem de toplum içinde tartışılan bu mesele 
çözüme kavuşamamıştır. Resmi olarak görmezden gelinen türbanlı kadın-
lar sosyal hayatta kimliksiz olarak varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Türki-
ye’de laikler hoşgörülü, dini alana saygısı ve demokrasi yanlısı olsa belki de 
ne türban ne laiklikle ilgili sorun çözümsüz kalmayacaktı. Türbanlılara karşı 
yapılan ayrımcı politikanın sebepleri arasında dini kimlik olarak görülen ba-
şörtüsünün kadınları dindar ve dindar olmayan olarak iki kutba ayırmasına 
engellemek olduğu düşünülür. 2008 yılında ‘türban yasası’ olarak bilinen 
kanun düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve 
ilgili kararın gerekçesi olarak gösterilen şu ibare yıllarca yapılan ayrımcılığın 
sözde başka bir ayrımcılığın önüne geçmek için yapıldığı ifade edilmiştir;

10. https://m.youtu be.com/watch?v=t2-Z3US01kM ,  erişim tarihi: 16.01.2017.
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‘… dini örtünme amaçlı kıyafetlerin giyilmesinin sınırsız, koşulsuz ser-
best bırakılması halinde, bu tür kıyafetlerin giyilmesi, kamu yönetiminde ve 
toplumsal yaşamda ayrımcılığı davet edebilecek; bu tür kıyafetleri giyenle-
rin giymemeyi tercih edenlere yönelik bir etkileme, baskı, dayatma ve teh-
dit unsuru haline gelebilecek; örtünen-örtünmeyen, inançlı-inançsız, Müs-
lüman olan-olmayan şeklinde din ekseninde ayrışmalar, kutuplaşmalar ve 
bunlara bağlı olarak kamu düzenini ve huzurunu tehdit edecek gerginlikler 
ve çatışmalar ortaya çıkabilecektir.’11 

Teorik olarak var olacağı düşünülen bir ayrımcılığı önlemek için yapılan 
büyük bir ayrımcılık ve adaletsizliği savunmak üzere söylenmiş bu sözler ül-
kemizde yaşanan türban sorununun çıkmazını gözler önüne sermektedir. 
Türkiye’de yaklaşık on yıldır türban sorunu tartışmaları azalmıştır. Üniversi-
telerdeki başörtüsü yasağı mevcut hükümetin dayanmış olduğu demokratik 
çoğunluk ve ülkede sürüp giden demokratikleşme sürecinin hatırına rafa 
kaldırılmış ancak soruna resmi bir çözüm getirilmemiştir.12 Kamu personeli 
için başörtüsü yasağı 1 Ekim 2013’te açıklanan demokratikleşme paketiyle 
olmuştur. Kılık kıyafet yönetmeliğindeki 5. Maddesinde değişiklik yapılarak 
kısıtlamalar kaldırılmıştır.13 Ancak toplumda yaşanan bazı hadiseler bize gös-
teriyor ki bu sorun siyasi gündemden düşmüş fakat bir kısım vatandaşlar 
arasında türban sorun olarak kalmaya devam etmiştir. Bu durumu iki türlü 
ele alabiliriz; birincisi kişilerin birbirine halen açık-kapalı gözüyle bakmasıdır. 
Toplumsal hayatta karşılaşan iki insanın ister kapalı ister açık olsun birbirle-
rine yaklaşırken alacakları tepkileri ya da daha önceki dönemlerde yaşanılan 
olumsuzlukları düşünerek oluşan tedirginlikler sosyal hayatta önyargılara se-
bep olmakta. İnsanlar arasında selam verirken kime nasıl selam vermeli veya 
kişiler arasında oluşan önyargılar henüz aşılmamıştır. Örnek olarak Gülse Bir-

11.İştar Gözaydın,  ‘‘Cumhuriyet Tarihi Boyunca Laikle İlgili Hukuki Düzenlemeler’’ ma-
kalesi, Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri,  Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayınları,  İstanbul
2010, s.150
12. Mustafa Kemal Şan, Baskıcı Bir Laiklik Modeli Olarak Türk Laikliğinin Anatomisi Ma-
kalesi, 2012, s.22
13. Dönemin Başbakanı Recep Tayip Erdoğan 5.maddedeki değişikliği şu sözlerle ifa-
de eder. ‘Türkiye’de kadınların istihdamında ve çalışma hayatında hak ettikleri yerlerini
almalarında önemli bir engel olan başörtüsü yasağı, din ve vicdan özgürlüğü, çalışma
hakkı, cinsiyet ayrımına dayanan ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesi gibi evrensel insan
hakları ve hukuk ilkelerine aykırılık taşımaktaydı.’ Demokratikleşme paketi için bkz. T.C
Başbakanlık Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı, Demokratikleşme Paketi Kitapçığı,
İdari Düzenlemeler, 30 Eylül 2013, s.77.
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sel’in Hürriyet gazetenin köşe yazısında anlattığı şu olayı verebiliriz. Kapalı 
bir kadın kendisiyle fotoğraf çektirmek ister ancak kapalı olduğu için veya 
‘diğerinin, kendi çevresine karşı bu samimiyetin hesabını veremeyeceği’14 dü-
şünerek bu isteğini dile getirmekten çekindiğini yazmıştır. Bu ve türevi olaylar 
toplumda hemen her gün karşılaşılan ve zaman içinde çözülecek olaylardır. 
İkinci olarak kapalı kadınlara yapılan ayrımcılığın devam etmesi buna örnek 
olarak geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki kapalı bir lise öğrencisine ‘başın ka-
palı okuyamazsın’ diyerek saldıran kadını verebiliriz.15 Verdiğimiz ikinci örnek 
var olan sorunun çözümü zor olan kısmıdır. Sözde toplumsal ayrışmaya engel 
olmak için yapılan ötekileştirmenin toplum üzerinde oluşturduğu sorunların 
sadece bir tanesidir. 

Uzun bir dönem üzerine çokça konuşulan türban sorunun bu denli re-
vaçta olmasının sebebi laikliğin türbana indirgenmesi ve türbanı temsil 
eden kişilerin küçümsenmeyecek kadar kalabalık olmasıdır. Türkiye’de 
resmi bir türban sorunu kalmamış olsa da kişilerin zihin dünyasından kal-
dırılması için toplumun birbiriyle hoşgörü içinde yaşamaları ve farklılıklara 
saygılı olmayı gerçek hayata geçirmeleri gerekecektir. 

Laikliğin Getirdiği Din Algısı

Türkiye’deki toplum yapısını ikiye ayıran dindar ve laik ayrımı dinin farklı 
anlaşılmasına ve yorumlanmasına sebebiyet vermiştir. Dindarların maruz 
kaldıkları dini kısıtlamalar, baskılar ve dayatmalar neticesinde laik sisteme 
karşı oluşan önyargılar haksız değildir. Ancak laiklik günümüz şartlarında 
gerekli bir sistemdir. Türkiye farklı dini mezhepler ve azda olsa başka din 
mensuplarının veya dini inanca sahip olmayan insanların birlikte yaşadığı 
bir coğrafyada bulunur. Bütün bu farklılıkların ahenk içinde yaşaması için 
laiklik sisteminden daha münasip bir prensip bulunmamaktadır. Bu vak-
te kadar laikliğin yanlış anlatılması ve uygulama hatalarından oluşan hak 
ihlallerini geride bırakarak özünde bizlere özgürlük ve farklılıklar içinde 
hoşgörüyle yaşamanın dini her türlü devlet ve kurum baskısından uzaklaş-
tırmanın yoludur. 60 darbesi sonrası akademik hayatına son verilen 147 
öğretim görevlisinden biri olan Ali Fuat Başgil ‘Türkiye’mizin modern terak-
kide geç kalması sebeplerinden birinin ve belki başlıcasının, yakın zama-

14.http://www.hurriyet.com.tr/amp/gulse-birselin-basortulu-kadinla-anisina-yorum-yag-
dı-40214085 , erişim tarihi: 12.03.2017.
15. Sabah Gazetesi, bölüm ‘Yaşam’, Salı, 14.02.2017.

http://www.hurriyet.com.tr/amp/gulse-birselin-basortulu-kadinla-anisina-yorum-yagd<0131>-40214085
http://www.hurriyet.com.tr/amp/gulse-birselin-basortulu-kadinla-anisina-yorum-yagd<0131>-40214085
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na kadar bizde devletin dine bağlı kalmasıdır…’16 sözleri laikliğin gerekliliği 
vurgulamaktadır. Fakat uygulanması lazım gelen laikliğin iyi anlaşılması ve 
tanımının yeniden yapılması gerekir. 

Laiklik siyasi alanı ilgilendiren kişilerin özel yaşamlarına ve sosyal ha-
yattaki hiçbir hakka karışmayan bir sistemdir. Laiklik devletin bir dini be-
nimsememesi ve dayatmaması demek olup, vatandaşları mensubu olduğu 
dinlerden çıkarmak, halkı dinsizleştirmek değildir. Dinin devletin elinden 
çıkıp kişilerin vicdanlarında yön bulmasını ve herkesin doğru yolu kendi-
sinin aramasını ve dindarlığın umutsuzluktan kurtaran yönünü bilmesini 
kolaylaştırır. Aksi halde ‘bir kere, yasalar ve cezalar aracılıyla, bir şeyin dinin 
içine sokulmasına müsaade edilirse, daha sonra buna konulacak hiçbir sı-
nır bulunmayacaktır.’17 Dinin devletten ayrılması en çok dindarların yararına 
olacak ve hiç kimse kendi dini yüzünden dünyevi zevklerinden mahrum kal-
mayacaktır. Türkiye’de laikliğin eleştirilen ve karşı çıkılan yanı da kişilerin 
dini inançları üzerinde devletin otoriter baskısıdır. Bu baskıların sebebi ise 
Türkiye laiklerinin sekülerleşmek istemesi ve bunun içinde laiklik yolunu 
seçmeleridir. Ülkemizin ilk dönemlerde modernleşme yolunu batılılaşma ile 
çizmiş olması ve batı toplumunun dinden uzak bir yaşam tarzını benimse-
miş olmaları kurtuluşu batıda gören halkın bir kesimi için dinden uzak bir 
yaşam cazip hale gelmiştir. Laikliği kullanarak dinin etkisinin azaltılması 
ve modernleşme hedeflenmiş olsa da nüfusunun %90’dan fazlası İslam’a 
mensup olan bir ülkede bunu gerçekleştirmek kolay olmamıştır. Laiklerin 
dini yaklaşımları her geçen gün sertleşirken dindarlar üzerindeki baskılar 
artmış ve laiklik karşıtı bir almıştır. Yani Türkiye’de geri kalmışlık sebebi 
olarak görülen din ve dinsizleşme olarak görülen laiklik sürekli bir çatışma 
halinde kalmıştır. Laik olduğu için dinden uzak duran ve dini tanımaya ge-
rek duymayan insanlar ile yapılan uygulamalar ve dayatmalar neticesinde 
yanlış bir laiklik algısına düşen, batının her şeyini yanlış ve kötü kabul eden 
iki anlayış hakim olmaya başlamıştır. Kişilerin geri kalmışlığın suçlusu ola-
rak gördükleri dine karşı yaptıkları eleştiriler ve kısıtlamalarla doğan bir din 
algısı oluşmuş. Diğer taraftan yapılan baskılar nedeniyle farkında olmadan 
dini bidatlerin dahi savunmacılığını yapan, dini alana yöneltilen haklı bir 
eleştirinin veya dinin esaslarından olduğu var sayılan bir şeyin çıkarılması 

16. Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul, 2016, s.178.
17. John Locke, Hoşgörü Üzerine Bir Mektup, çerviri: Melih Yürüşen, Liberte Yayınları, 2013, s. 64.
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için girişimde bulunan kişilerin Batılılaşmış veya laik olarak görülmeye baş-
lanması kaçınılmaz bir son olmuştur. 

Laikliğin toplumun din anlayışı üzerindeki etkisi, toplumsal sorunların 
temeli sayılacak niteliktedir. Oluşan farklılıklar sosyal alanda bir kutuplaş-
ma meydana getirmiş ve kişilerin hayatlarında laik ve dindar sıfatlarını al-
malarına neden olmuştur. Halbuki iki sistemde kişilerin mutluluğunu, top-
lumsal birliği ve düzeni sağlamaya çalışan mekanizmalardır. 

Sonuç

Laiklik Türkiye için söz konusu olduğunda nasıl tanımlandığına değil na-
sıl uygulandığına bakılması gerekir. Tanımlamalarda kişisel özgürlüğü ve 
toplumsal mutluluğu ifade etse de pratikte bunlardan söz etmek özellikle 
Türkiye için pekte mümkün olmuyor. Laikliğin getirdiği toplumsal sorunların 
uzun yıllar tartışılması ve çözüm bulmalarının vakit almasının en önemli 
sebebi bu ilkeyi ideolojik bir boyuta taşımaları ve dini olan her şeyi laiklik 
karşıtı görmelerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Laikliğin dinsizlik ola-
rak görülmesi ve tartışmaların uzun müddet türban üzerinden yapılması 
sorunun çözülmesine engel olan bir başka nedendir. İşleri kolaylaştırıp 
ülkesi daha ileriye taşıması beklenen bu ilke yanlış uygulamalar sonucu 
insan yaşamını zorlaştıran, baskıları arttıran ve gündemi sürekli olarak 
meşgul ederek ilerlemeler yolundaki en büyük engel olmuştur. Kişilerin 
dini inançları nedeniyle eğitim, çalışma, seçme-seçilme, meslek tercihleri 
gibi haklarını kısıtlayan ve engelleyen bir ilke olarak taraftardan çok karşı-
sında duran kitlenin çoğalmasına neden olmuştur. Toplumun bir kesimini 
yok sayan ve sosyal hayattan uzak tutan özellikle dindar kadınların tek tip 
bir hayat sürmelerine neden olan laiklik uygulamaları, özgürlük, eşitlik gibi 
söylemleri en fazla kullanan laikleri rahatsız etmemiş olması söylemlerinin 
içinin boş olduğuna kanıttır. Laiklerin aşırı boyutları bulan savunmacı yak-
laşımları dindarlara olduğu kadar demokrasiye de zarar vermiş ve zaman 
içinde cumhuriyetin gereklerinden taviz verilmesine neden olmuştur. Laik-
lik ve laikliği kutsallaştıranlar arasında önemli bir fark vardır. Şöyle ki var 
olan sorunların temelinde laikliğin kutsallaştırılması yatmaktadır. Bir ilke 
olarak laiklik oluşan sorunlara neden olacak bir özü taşımamaktadır.

Türkiye’de laiklik sorunu ancak yeniden yapılacak bir laiklik tanımı ve 
gerçek anlamda tarafsız bir uygulama ile sağlanabilir. Herkes eşit hak ve 
özgürlük sunacak laiklik ile kişisel mutluluk ve toplumsal huzur hedeflen-
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meli, vatandaşların ayırt edilmeden aynı imkan ve şartlar altında yaşaması 
sağlanmalıdır. Ülkemizde ilerleme ve modernleşmenin mümkün olması için 
kural ve ilkelerin hiçbir kişi ve kurumun çıkarları doğrultusunda hareket et-
memesi ve amme yararı düşünülmesi ile olacaktır. Bütün bu şartların sağ-
lanması ise kişilerin dini ve özel yaşantılarında serbest olmasına, toplumun 
ve devletin hukuk kuralları ile ilerlemesine bağlıdır. 
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Muhammed KOCABIYIK:

Nurhan ERDEM arkadaşımıza bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür edi-
yoruz. Kendisi tebliğine laiklik kavramı üzerinde durarak başladı. Laikliğin 
Türkiye tarihine nasıl girdiğini anlattı. Türkiye’de nasıl bir laiklik algısı oldu-
ğunu ve nasıl bir uygulama alanı bulduğunu dile getirdi. Laikliğin problem-
lerinden bahsetti. Türkiye laikliğinin toplum hayatındaki yansımalarına de-
ğindi ve laiklik üzerindeki yanlış anlaşılmalara değindi. Kendisine tekrardan 
teşekkür ediyoruz. Şimdi müzakere kısmına geçiyoruz. Kırıkkale Üniversi-
tesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagati ABD Araştırma Görevlisi 
İbrahim KARA hocamızı sahneye davet ediyoruz. 



ARŞ. GÖR. İBRAHİM KARA

(Kırıkkale Üniversitsi İslami ilimler Fakültesi Arap Dili ve Belagatı ABD 
Araştırma Görevlisi)

Sayın hocalarım, değerli katılımcılar yedincisi düzenlenen İLAMER ulus-
lararası öğrenci sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu 
güzel organizasyonda bizlere görev taktimi yapan başta Prof. Dr. Eyüp Baş 
hocamıza ve tüm İLAMER yetkililerine şükranlarımı arz ediyorum. Konuş-
mama başlamadan önce büyük üzüntü duyduğum üç gün önce Prof. Dr. 
İbrahim Sarıçam hocamızın ahirete intikal ettiğini duyduk. Kendisine Al-
lah’tan rahmet, acılı ailesine ve ilim dünyasına baş sağlığı diliyorum.

Tebliğlere gelecek olursak; bence her üç araştırmacımızda başarılı sunum-
lar yaptılar. Arkadaşlarımızın tebliğleri daha önce bana ulaştı hepsini okumuş 
bulunmaktayım. Öncelikle her üç tebliğcimiz içinde katkı niteliğinde genel bir 
değerlendirme yapmak istiyorum. Tebliğlerinde yer yer dil bilgisi hataları yap-
tıklarını görmek mümkün. Cümle düşüklükleri, ek hataları, yer yer akademik 
üslupta biraz daha dikkat edilmesi gereken noktalar vardı. Bunları tabi şuanda 
çok olağan görüyorum. Ancak makalelerin tekrar yazılıp okunup düzeltilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. İnşallah çok daha güzel başarılara imza atacaksınız. 
Nurhan Erdem hanımefendinin Dinin Farklı Yorumlanmasında Laikliğin Rolü 
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adlı tebliğinde, kendisi laikliğin tanımıyla ilgili sözlük ve terim anlamına yer ver-
diğini gördüm. Fakat bu tanımların Wikipedia’dan alınmış olması dikkatimi çek-
ti. Bu siteden dipnot gösterilebilir ancak daha akademik sözlük ve kaynaklara 
başvurulmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Tebliğinde din derslerinin, iti-
kadi ve ameli mezhep farklılıklarına göre verilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak 
ben şöyle bir yaklaşımın daha doğru alacağını düşünüyorum. Din derslerinin 
mezheplerüstü bir yaklaşımla genel İslami öğretilerin sunularak verilmesi ge-
rektiği kanaatindeyim. Sunumu da gayet başarılı idi. Kendisine çok teşekkür 
ediyorum. Öte yandan, 28 Şubat Postmodern Darbesinin İmam-Hatip Okulla-
rına Etkisi adlı sunumu ile Ebrar hanımefendiye çok teşekkür ediyorum gayet 
akıcı ve güzel bir sunumu vardı. Ne yazık ki darbelerden en çok darbe yiyen 
kurumlardan bir tanesi de imam-hatip okulları idi. Etkisinin madden ve manen 
devam ettiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. Tebliğ ile alakalı söylenecek çok 
bir söz yok. Sadece kaynakça kısmında her sayfanın hangi kaynağa referans 
da bulunduğunu ifade eden dipnotların girilmesi daha başarılı yapacaktır diye 
düşünüyorum. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Öte yandan, Funda-
mentalist Yaklaşımın 11 Eylül Gelişmeleri Işığında Dini Anlayışa Etkisi başlıklı 
tebliği Havva Merve hanım takdim ettiler. Yine kendisini tebrik ediyorum çok 
başarılı bir sunumdu. Şiddet tabiki hiçbir zaman sorun çözmemiştir. Maalesef 
yıllarca terör faaliyetlerinin Müslümanlara ne kadar zarar verdiğini hep birlikte 
gördük. Havva Merve hanımın sunumunda bir nokta dikkatini çekti. Bununla 
alakalı şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Dinler arası diyalog konusuna 
temas etmiş kendisi. Dinler arası diyalogun mümkün almadığı ancak dindar-
lar arası diyalogun mümkün olabileceğini ifade ettiler. Bu kavram kanaatimce 
alanla ilgili bir kargaşaya yol açabilir. Dindarlar arası diyalog yerine dinin ken-
di mensupları arasında diyalogun mümkün olabileceğini söylemek daha da 
mümkün olabilecektir. Aksi takdirde dindarlar arası diyalog dediğimiz zaman 
bu tartışmayı yapan araştırmacıları dini ilimlerle uğraştıkları için içerik bakımın-
dan farklı düşünmüyoruz. Ancak kavram bakımından daha da etüte edilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. Sunacaklarım bu kadar. Kendilerini gayet başarılı bul-
dum, başarılarının devamını diliyorum. 

Muhammed KOCABIYIK:

İbrahim Kara hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Oturumumuz burada 
sona ermiştir. Oturumda görev alan arkadaşlara katılım belgesi verilecektir.
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OTURUM BAŞKANI

ŞEYDA KAPLAN

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, değerli öğrenci arkadaşlarım 
sizleri Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Bu yıl yedincisi düzenlenmekte olan 
İslam Medeniyetinin Yapı  Taşları adlı sempozyumun  son oturumunu açı-
yorum. Ben Şeyda KAPLAN, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1. Sınıf 
öğrencisiyim. Aynı zamanda İlahiyat Araştırmaları Merkezi  Arap Dili ve Be-
lağatı Araştırma Grubunda öğrenim görmekteyim. Oturumumuz üç tebliğ-
den oluşmaktadır. İlk tebliğcimiz Firdevs GÜLBAZ. Kendisi Hitit Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi, 3. Sınıf öğrencisidir. Tebliğinin konusu ‘’Sufi Hadis Yak-
laşımlarının Din Anlayışlarıındaki Etkileri’’dir. Sözü kendisine bırakıyorum. 
Buyurun sayın Gülbaz. Süreniz 15 dk’dır.



“SÛFİ HADİS YAKLAŞIMLARININ DİN ANLAYIŞLARINDAKİ ETKİSİ”

FİRDEVS GÜLBAZ

(Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 3. Sınıf öğrencisi)

GİRİŞ

Tasavvuf, geçmişte ve günümüzde, gerek müslüman toplumları gerekse 
gayri müslim toplumları derinden etkileyen dini ve toplumsal bir yapı, ha-
rekettir. Tasavvuf müslümanları daha zahidâne bir yaşantıya davet etmiş, 
onları insan-ı kâmil mertebesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda 
islam toplumunda pek çok muntesip bulmuştur. 

Belirli bir süre, uzlet ve halvet dönemi geçiren sûfiler, esas itibariyle top-
lum içinde yaşar, insanları  irşad etmeye  , kalp ufuklarını açmaya çalışırlar.1 
İrşatta etkili oldukları nispette sosyal hayatı da kendi düşünceleri istikame-
tinde yönlendirirler.2 Bunun örneğini Anadolu’nun islamlaşmasında  olduğu 
gibi  Avrupa,  Asya ve Afrika’nın en uzak köşelerinde dahi islamlaşmanın 

1. Bkz. KARA, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul,1998, s.349.
2. Bkz. KARA a.g.e. s. 350.
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dervişlerin faaliyetleri neticesinde gerçekleşmiş olmasında görülür3 .  Yine 
Mesnevi’nin  22 dile çevrisinin yapılması da buna bir örnektir.4  Elbette 
gayri müslim bir beldenin islamlaşmasında büyük  etkisi olan  tasavvufun 
gerek tasavvuf yoluyla islama giren, gerekse tasavvufla tanışmadan önce 
de  müslüman olanların  genelde din anlayışları özelde ise peygamber ve 
sünnet algıları üzerindeki etkisi de büyük olacaktır.  Günümüzde  tarîkatlar 
yoluyla varlığını devam ettiren tasavvuf, bu tarîkatların  kendilerine ait tele-
vizyon kanalları, kitapları, dergileri, sosyal medya hesapları ve haftanın bazı 
günlerinde dergahlarında/tekkelerinde kurdukları zikir ve dini sohbet mec-
lisleriyle -resmiyette sayısını bilemediğimiz- çok sayıda insana ulaşmakta-
dır. Bu kanallar vasıtasıyla onlara  Kur’ân ve sünnet çizgisinde –kendi an-
layışlarına göre- İslamın nasıl yaşanması gerektiğini anlatmaktadırlar. Pek 
çok ayet ve hadisi kendilerine delil olarak getirmektedirler. Netice itibariyle 
Kur’an ve sünnet islamın temel kaynağı, tasavvuf ise islamî bir ilimdir.

Biz bu çalışmamızda tasavvuf hadis ilişkisini, ağırlıklı olarak ilk dönem 
sûfilerinden hareketle inceleyeceğiz. Zira tasavvufun ortaya çıktığı ve  mü-
esseseleştiği dönemle hadislerin tedvin edildiği dönemler  aynı zamana 
denk meydana gelmiştir. Tasavvuf ehlinin sözlerinden hadis ve ilimlerine 
karşı tavırlarını tespit edip, bunun günümüz de ki din anlayışlarına etkilerini 
ortaya koymaya çalışacağız.5 

1. ÖZET OLARAK TASAVVUF

Tasavvufa dair yazılan ilk eserlerde sûfî kelimesinin bir unvan biçimin-
de ortaya çıkışı ile ilgili olarak sûfî müelliflerden Ebû Nuaym el-İsfahânî (ö. 
430/1038) tasavvufun safâ ve vefâ kelimelerinin birleşiminden geldiğini, 
bunun yanında zâhidlerin yedikleri çöl bitkisi olan sufâneden, kendisini Kâbe 
hizmetine adayan kabilenin adı Sûfe’den, Hakk’a boyun eğenlerin uzattıkları 
sûfetü’l-kafâ (ense saçı) terkibindeki sûfeden yahut ucuz bir giyecek sayıldığı 
için gurura yol açmayan sûftan (yün elbise) türetilmiş olabileceğini belirtir. 
Abdülkerîm el-Kuşeyrî ise tasavvufun Arapça bir kökten geldiğini gösteren 

3. Bkz. KARA a.g.e. s. 351.
4.http://haberaktuel.com/mobil/?h=mesnevi-yi-22-dile-cevrildi&HI=514851#detail   
(ErişimTarihi: Mart 2017)
5. Tasavvuf-Hadis ilişkisi ile ilgili olarak bkz. Bilal Saklan, Hadis Tarihinde Muhaddis Sufiler, 
Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Muhittin Uysal, 
Tasavvuf Kültüründe Hadis ve Abdullah Aydınlı, Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis.
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bir delile rastlanmadığını, câmid bir lakap olmasının daha uygun görülebile-
ceğini söyler. Ona göre Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara sahâbe, 
sahâbenin sohbetinde bulunanlara tâbiîn, onların sohbetinde bulunanlara 
tebeu’t-tâbiîn gibi unvanlar verilmiş, daha sonra dinin hükümlerine büyük 
bir dikkatle riayet edenlere “âbid” ve “zâhid”, zamanla ortaya çıkan bid‘at-
lara karşı Ehl-i sünnet seçkinlerinin her an Allah’la birlikte olma ve gafletten 
sakınma gayretlerine II. (VIII.) yüzyıldan itibaren tasavvuf denilmiştir. Öte yan-
dan bir tevazu sembolü olan yün elbise giymeleri sebebiyle âbid ve zâhidlerin 
sûfî diye anılmaya başlandığı ve onların bu hayat tarzını ifade için sûf keli-
mesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin türetildiği, tasavvuf tabirinin bu fiilin 
masdarı olarak kullanıldığı ileri sürülmüş, bu görüş hem anlam hem dil bilgisi 
açısından uygun bulunduğu için genel kabul görmüştür. Tasavvuf yolunu be-
nimseyenlere sûfî, ehl-i tasavvuf veya mutasavvıf adı verilmiştir.6Tasavvufla 
ilgili çok çeşitli tarifler yapılmıştır. Tasavvufun mânevî bir hayat tarzı olarak 
özelliklerini, Kitap ve Sünnet’le irtibatını, kulun Allah’la ve mâsivâ ile ilişkileri-
ni, kalp temizliği, nefis terbiyesi, güzel ahlâk gibi işlevlerini, sûfînin niteliklerini 
ve görevlerini belirten bu tariflerin 1000’e kadar çıktığı söylenmektedir7Fakat 
en yalın şekliyle tasavvufu, Kur’an-ı Kerim’i  Resulullah(sav) gibi yaşamaya 
çalışmaktır  diye tarif etmek mümkündür.8

İslam tasavvufu, Kur’ân’ın ‘’tezkiye’’, ‘’takva’’ ve ‘’tebettül’’lafızlarıyla an-
lattığı ibadet, ahlak ve terbiye yoludur.  Diğer İslamî  ilimler gibi hicrî II. ve III. 
asırda, metodu ve hedefi olan bir ilim olarak ortaya çıkmış, önceleri zâhidlik 
ve zühdî yaşayış tarzında gelişmiş, bilâhare tasavvuf adıyla sistemleşmiştir . 9 
Kaynağını ise Kur’ân ve sünnetten alır. Allah korkusu, tevbe, zühd, murakebe, 
tefekkür, tevekkül, zikir-tesbih gibi tasavvuf ıstılahlarını  Kur’an’ın ihtiva ettiği 
konular arasında görmek mümkündür.10 Tasavufun kaynağı olarak sünnet/ha-
dis ve sûfilerin hadislere yaklaşımları  konusu ise bildirimizin temel konusudur. 

Kur’ân ve sünnetin talim ettiği ve ashâbın fiilen yaşadığı ‘’zühd ve takva’’ 

6. D.İ.A. 2011,’’Tasavvuf’’ c.40, yıl: 2011, cilt: 40,  s.119.
7. D.İ.A. 2011, ‘’Tasavvuf’’ c. 40, yıl:2011, cilt:40, s.119.
8. ULUDAĞ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996, s.512.
9. Bkz.YILMAZ, Hasan Kâmil, Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi, 
İFAV Yayınları, İstanbul, 1990, s. 11.
10. TANEVİ, Eşref Ali, Hadislerle Tasavvuf, Umran Yayınları, İstanbul, 1996, s. 22-23. Ayrı-
ca her konuyla ilgili ayetlere örnek vermemiz  gerekirse  tevbe;24/31, zühd; 31/33,  sabır;  
39/10, tefekkür; 3/10,  tevekkül; 33/3, zikir-tesbih; 3/41 ayetlerini sıaralamak mümkündür.
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gibi isimlerle anılan manevî hayat, ahiret-dünya dengesinin bozulmasından 
ve dünyanın ahireti gölgeleyecek bir raddeye gelmesinden sonra sistemleş-
miştir. Zîra bu manevî hayat asr-ı saadetten sonra çeşitli sebeplerle yaralar 
almıştır. Fetihlerle genişleyen topraklar artan refah ve lüks düzeyiyle birlikte 
müslümanların dünyaya olan ilgileri artmış, kimi devlet ricâli ve zenginler 
zühd ve sefahate yönelmiştir. Bu yöneliş, dindar halk tarafından endişe ile 
karşılanmış zühdî hayata olan ilgi giderek artmış ve yaygınlaşmıştır. Böyle-
ce Kur’ân ve sünnetin özünde var olan zühdî ve manevî hayat, dünya sev-
dalılarına bir reaksiyon olarak sistemleşmiştir.11

2.SÛFİLER VE HADİS/SÜNNET

Sûfilere tasavvufî hayatın temelini Hz. Peygamber’in (sav) ruhi ve zühdî 
hayatı ile bu konudaki sözleri oluşturmaktadır.12 Kendi kullanımlarından ha-
reketle hadis ve sünneti eş anlamda kabul ettiklerini söylemek mümkündür. 
İlk sûfilerden biri olan Sehl b. Abdillah Tüsteri (283/896)‘’Bizim esasımız altı 
şeydir: Allah’ın kitabına sarılmak, Rasulullah’ın sünnetine uymak, helal yemek, 
insanlara eziyet etmemek, günahlardan kaçınmak, tevbe etmek , üzerine dü-
şen hakları yerine getirmek.’’ Ebu Süleyman ed-Darânî (215/830) ise ‘’Pek çok 
defa hakikat kalbime kırk gün gelir de kitap ve sünnetten iki delil olmadan 
onun kalbime girmesine izin vermem.’’13 diyerek ve  Cüneydi Bağdadî‘’Sûfi 
Peygamber’in (sav) sünnetlerini işlediği müddetçe hakikat yolundadır, sünne-
tinden ayrıldı mı, hakikat yolundan ayrılmış olur.’’14  sözleriyle sünnete ittiba ve 
ona uygun ameller işlemeye verdikleri önemi ifade etmişlerdir. Sünnete uygun 
az amelin, sünnete uymayan çok amelden makbul olduğu, sünnete uymanın 
Allah sevgisinin bir alameti sayıldığı, Allah’ın adamları arasına girmenin ölçüsü 
olduğu ve iman nurunun sebebi olduğu15  da yine sünnete ittibaya verdikleri 
önem bağlamında bir kısım sûfiler tarafından kabul edilmektedir. Sonuç olarak 
hâl ilmi olan tasavvufta Hz. Peygamber’e ve onun sünnetine olan ittiba önemli 
bir yer tutar. Bundan sonraki aşamada ise ittiba edilen sünnetin vasıflarını ve 
sûfilerin  hadis ilmine karşı yaklaşımlarını ele alacağız.

11. Bkz. YILMAZ, a.g.e. s.12-13.
12. YILDIRIM, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2013, s. 27. 
13. YILDIRIM, a.g.e. s 28.
14. ATTAR Feruddin, Tezkiretü’l-Evliya, c.1.(ter.Süleyman Uludağ) Erdem Yayınları, İstan-
bul, 1991, s.422.
15. YILDIRIM, a.g.e. s. 28.
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3.SÛFİLER VE ULÛMU’L-HADİS

Sufilerin hadis ve hadis ilimlerine bakışları, sünnet malzemesini kullanım 
tarzları ve kullanılan malzemelerin mahiyet, kemiyet ve keyfiyet bakımından, 
diğer İslamî ilimlerinkinden farklı olup olmadığı hususu hep merak edilegel-
miştir. Çünkü bu zümrenin, davranış ve yaşayışlarıyla müslümanlar üzerinde 
büyük güven telkin etmelerine mukâbil, tarihende bilinen bir gerçektir ki iyi 
niyetle de olsa, içlerinde hadis uydurma faaliyetinde bulunanları da  olmuş-
tur.16    Yaşayışları itibariyle onlara  duyulan bu güven duygusu, insanları onları 
örnek almaya sevk etmiş, onların her yaptığı şeylerin, davranışların  doğru ol-
duğu düşüncesine sebep olmuş, dini yaşayış ve anlayış biçimlerine doğrudan 
etki etmiştir. Onlardan duyduları her söz, ki bu söz Hz. Peygamber’e nispetle 
söyleniyorsa insanlar için akidevî ve amelî değer taşır hale gelmiştir.  Peki 
insanlar üzerinde bu kadar büyük etkiye sahip olan bu sûfiler  Hz. Peygam-
ber’in (sav) sünnetine, hadislerine karşı nasıl bir tutum sergilediler? Diğer bir 
değişle sûfilerin hadislere ve hadis ilimlerine karşı tutumları neydi? Zira bir 
müslümanın sünnete ittiba konusundaki tutumuyla hadis ilmine ve bu ilmin 
kaidelerine yaklaşımı, buna uygun  davranması ayrı şeylerdir. 

Hadis tarihi içinde, hadis edebiyatına başlangıç eden resmi ve sistemli 
bir tedvin faaliyetinin hicri I. asrın sonları ve II. asrın başlarında Ömer bin 
Abdülaziz’in (101/719) emriyle başladığı kabul edilmektedir.17 H. I. Asrın 
sonları ile h. II. asrın başlarından itibaren tedvin, hicrî II. asrın Il. yarısından 
itibaren de tasnif edilmeye başlanmak suretiyle yazılı edebiyata geçmiş, 
hicrî III. asırda ise değişik tertip ve tasnif te birçok hadis mecmuaları ortaya 
çıkmıştır.18Tasavvuf tarihi içinse hicrî II. asrın sonlarına kadar olan dönem, 
genellikle zühdî  yaşantının bir tepki olarak ortaya çıktığı dönemdir. Bu dö-
nemdeki zâhidler, zühdî hayatlarını daha çok münferid şekilde yaşarlar. 
Devrin gözü yaşlı zâhidleri, heyecan ve hüzünlerini şiirle dile getirir, dost-
larına nasihat ve öğütte bulunurlardı. Zühde teşvik eden ayet ve hadisler 
şerh edilir, halka anlatılırdı.19  Yani her iki ilim dalı da yeni yeni sistemleşiyor,  
eserleri de kaleme alınıyordu. Özellikle bu dönem mutasavvıflarının söz ve 
görüşleri tabakat kitaplarında yer almakla birlikte eser yazan mutasavvıf-

16. SAKLAN, Bilal , Hadis Tarihinde Muhaddis Sufiler,İnsan Yayınları, İstanbul, 2012, s. 18.
17. ÇAKAN, İsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, İFAV Yayınları, İstanbul, 2014, s.41.
18. ERUL, Bünyamin, ’’Hicrî II. Asırda Rivayet Uslûbu’’ A.Ü.İ.F.D. cilt 43, sayı 1, 2002, s.28.
19. YILMAZ, Hasan Kamil, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Yayınları, İstanbul,
2016, s. 100-101.
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ların bize ulaşan eserleri çok azdır. Elimize ulaşanlar ise sûfi muhaddisler  
tarafından yazılan birkaç ‘’Kitâbu’z-Zühd’’20 ile zâhidlerin derlediği birkaç 
hadis mecmuasından ibarettir.21 Tasavvuf ehlinin büyük çoğunluğu başlan-
gıçtan beri hadis ilmiyle meşgul olmuşladır. Ayrıca ilk sûfilerin ekserisi de 
muhaddistir.22Yani o dönemde hadis ve tasavvuf sıkı bir ilişki içerisindedir, 
birbirine etkisi söz konusudur. 

3.1.SÛFİLERDE HADİS RİVAYETİ

3.1.1.Hadis Rivayetine Yaklaşmamaları

İslam-hadis-tasavvuf arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde sûfilerin ha-
dis rivayetine karşı olmamaları gerektiği hatta Kur’ân ve sünnetle çok içli 
dışlı olmalarına mukâbil hadis rivayetine ehemmiyet vermeleri gerektiği 
düşünülebilir. Bazı sûfilerden, sünnet ilminden ve ya bütün ilimlerden uzak-
laştıran ve bunlara ihtiyaç olmadığına işaret eden bir takım sözler nakledil-
miştir. Örneğin  bazıları ‘’Sufileri ahberana ve haddesena ile uğraşırken gö-
rürsen derhal  ondan uzaklaş!’’ demişlerdir.23 İbn Hibban (354/965) çoğu 
sûfi için ‘’Zühd ve ibadetin kendine galip geldiği kimselerdendir. Öyle ki hıfz 
ve itkandan gâfildir’’kaydını düşmüştür. 24 Hasan Basrî (110/725) hadis 
rivayetiyle ilgili olarak ’’İstediğiniz kadar ilim öğrenin. Allah’a yemin olsun 
ki ilimle amel edinceye kadar Allah size ecir nasip etmeyecektir. Sefihlerin 
gayreti rivayet etmektir. Alimlerin gayreti ise riayettir.’’  diyerek hadis rivaye-
tine sıcak bakmadığını ifade eder. Kur’an ve sünnet çizgisinde ilerlemeye  
çalışan,  her fırsatta bunu dile getiren sûfileri hadis rivayetinden alıkoyan 
bazı etkenlerden söz etmemiz gerekir. Bunları riya endişesi, kibir, nefsin 
arzularına muhalefet etme, içinde bulundukları halet-i ruhiye, ibadetlere 
ve diğer dini vazifelere engel olma düşüncesi, hadis rivayetinden dünyevi 
kazançların elde edilir hâle gelmesi, hadis rivayetinin aldığı şekil ve hadis-
çilerin durumu, mesûliyetinin büyük olması ve işi ehline bırakma arzusu 
olarak sıralamamız mümkündür. Sufilerin bu tutumlarını mazur gösterecek 

20. H. Kamil Yılmaz, Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi adlı eserin-
de nüshası bulunan 25 ve kaybolan 25 adet kitâbu’z-zühd tespit etmiştir.
21. YILMAZ, a.g.e.2, s. 101.
22. YILDIRIM, Ahmet,’’ İlk Dönem Sûfilerinin Peygamber ve Sünnet Anlayışları’’ 
U.Ü.İ.F.Dergisi ,c.9, Sayı 9, 2000, s.5.
23. KARADÂVÎ, Yusuf, Sünneti Anlamada Yöntem (ter. Bünyamin ERUL), Nida Yayınları, 
İstanbul, 2012, s.74.
24. YILDIRIM, a.g.e. s.39.
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sebepleri olsa da bu durum onların nakil ve rivayetlerinin değerinin düşme-
sine, hadis eğitimlerinin ve sahih hadis  bilgilerinin azalması gibi hoş olma-
yan sonuçlara neden olmuştur.25 Gerek zâhidane hayat sürmek, gerekse 
sûfilik hiçbir zaman ilimle meşgul olmaya, özellikle de hadis ilmiyle meşgul 
olmaya engel olmamalıdır. 

3.1.2. Rivayetlerde Senet Zikretmemeleri

Genel olarak yukarıda saydığımız sebeplerden ötürü hadis rivayetinden 
uzak durmaya çalışanlar ya da Süfyan es-Sevri gibi ‘’Ezberimdeki ve ben-
den rivâyette bulunan râvîlerin hâfızalarındaki  bütün hadislerimin silinip 
gitmesini isterdim” temennisi ile hadis rivayet ettiği için sonradan pişman-
lığını dile getiren sûfiler olduğu gibi sohbetlerinde, kitaplarında pek çok ha-
dis rivayetinde bulunan sûfiler de olmuştur. hadisçilerden ayrılan yönlerini 
ele alacağız. Burada ilk gözümü çarpan şey onların hadisçilerde olduğu 
gibi senede ehemmiyet vermedikleridir. Hadis rivayetinde bulunan Hasan 
Basrî’ye (110/928) bu hadisi kimden rivayet ettin diye sorulunca ‘’Kimden 
olduğunu ne yapacaksın? Öğüdü sana ulaşıp delil olması yönüyle seninle il-
gili durumu ortaya çıktı ya!’’   demiştir.26Onların ilgi alanına giren mesele se-
nedden ziyade metnin muhtevası ve  metinden alınması gereken mesajdır. 
Nasıl ki bir fıkıhçı hadislere hüküm çıkarma amacıyla bakıyorsa tasavvuf 
ehli de kendilerine, yaşamlarına yön verecek  kaideler çıkarma ve pratiğe 
dökme gayretiyle yaklaşır hadislere. Ayrıca  dönemlerde hadiste yalancılık 
pek söz konusu olmadığı için bu  durum o kadar mahzurlu değildi.27

3.1.3. Mana İle Rivayette Bulunmaları

Mana ile hadis rivayetinin caizliği konusunda bazı ihtilaflar söz konusu-
dur.28 Selef ve hadiste derinleşen alimler hadisin mana ile rivayetini caiz 
görmedikleri gibi, takdim, te’hir, noksan, ziyade ve hazif olmaksızın lafzın 
aynısının korunmasını gerekli görürler. Lafzın delalet etmiş olduğu manayı 
hakkıyla bilmeyen, anlamı değiştirebilecek söz ve terkipleri ayırt edemeyen 
kimsenin meşru bir maksatla da olsa  hadis lafzının yerine müteradifini 
koymasını caiz görmemişlerdir. Hadis ashabı ve usulculerden bir grup, arap 

25. Bkz. YILDIRIM, a.g.e. s. 39-44.
26. YILDIRIM, a.g.e. s.44
27. YILDIRIM, a.g.e. s. 45
28. Konu ile ilgili olarak bkz. Selman Başaran, ‘’Hadislerin Lafız ve Mana Olarak Rivayeti
Meselesi’’, U.Ü.İ.F. sayı 3, cilt 3, yıl 1991
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diline vakıf  aliminde mana ile rivayetini caiz görmemişlerdir.29

Sufilerin rivayetlerinde senet zikretmemeleri bir yana hadisleri mana ile 
rivayet etmelerinde de bir takım tesahüller görülür. Onların bu durumunu, 
rivayet ettikleri hadisleri, genel kabul görmüş hadis kitaplarındaki benzerle-
riyle karşılaştırdığımızda ortaya çıkan kelime farklılıkları ve kelimelerin tak-
dim-tehir edilmelerinden anlayabiliriz.  Yine Hasan Basri’ye ‘’ Ey Eba Said! 
Bir gün bize hadisi bir lafızla rivayet ediyorsun ertesi gün başka bir lafızla  ri-
vayet ediyorsun? dendiğinde , manada isabet edersen hadiste bir beis yok’’ 
şeklinde cevap vermesi30 durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yine Süfyan’ı 
Sevrî ‘’Eğer ben size işittiğim  gibisini söylüyorum dersem inanmayın, söyle-
diğim hep mânâdır.’’31 Sözüyle bizi desteklemektedir.

Mana ile rivayete müsamaha gösterenlerin bazıları, tasnif edildikten 
sonra da hadisleri mana ile rivayete devam etmişlerdir. Özellikle fıkıh kitap-
larında yer alan hadisler, asırlar geçtikçe lafız birliğini kaybetmiş ve değişik 
şekiller almışlardır. Belki de bu aşırı müsamahanın sonucu olarak Hz. Pey-
gamber (sav) adına bir çok söz uydurulmuş ve ‘’manası islamın ruhuna, şu 
ayetin bu sahih hadisin muhtevasına uygundur, dolayısıyla lafız olarak Hz. 
Peygamber’in (sav) ağzından çıkmasa bile mana bakımından doğrudur’’ 
denilerek bir takım uydurma hadisler sahih gibi gösterilmiştir. Mana ile ri-
vayete müsamahanın en büyük zararı belki de bu olmuştur. 32

3.1.4. Keşf, İlham ve Rüya Yoluyla Hadis Rivayet ve Tashihi

Hadis ehli tarafından tasvip edilmeyen ve sufilerin benimsemiş olduğu 
rüya, keşif ve ilham ile hadis rivayet ve tashih etme metodu pek çok sufide 
görülmektedir33. Tasavvuf ehlinin büyük çoğunluğu, eserlerinde bu konula-
ra hayli yer vermişler, bazı hadisleri rüyada Hz. Peygamber’den (sav) ya da 
müşahede yoluyla öğrendiklerini dile getirmişlerdir. 34

Kuşeyri (465/1072) er-Risale’de, Sülemi’den naklen anlattığına göre 
Ebu Ali eş-Şebevi, rüyasında Hz. Peygamber’e(sav) ‘’Saçlarımı Hud sure-

29. YILDIRIM, a.g.e. s.46.
30. YILDIRIM, a.g.e. s.47.
31. CANAN, İbrahim, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, Ankara, 
1998 cilt 2, s.106.
32. YILDIRIM, a.g.e. s. 49.
33. YILDIRIM, a.g.e. s. 50. 
34. UYSAL, Muhittin, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012,  s.95.
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si ağarttı.’ sözünün hadis olup olmadığını hadis ise hangi kısmın saçlarını 
ağarttığını sormuş . Hz. Peygamber (sav) de ona, kendisini ‘’Sana emredil-
diğin gibi dosdoğru ol’’35 ayetinin  ihtiyarlatıp saçlarını ağarttığını söylemiş-
tir. 36Bir rivayete göre Hamza ez-Zeyyat Peygamberi(sav) rüyasında görmüş,  
ezberlediği 1000 hadisi kendilerine arzetmiştir. Peygamber(sav) ise, bu bin 
hadisten yelnız beş altısını kabul ederken, diğerlerini reddetmiştir.37

İbrahim Canan bu konuyla ilgili olarak: “Bazı kitaplarda rastlanan müka-
şefe ve rüya yoluyla Hz.Peygamber’den (s.a.) telakki edildiği söylenen söz-
lere hadis denemez, onların, dini hiçbir değeri yoktur. Rüyayı sadıka hak ise 
de, sika bir kimse rüyasında Rasullah’dan (sav) bazı sözler öğrenmiş olsa 
da buna hadis denemez. Rüya sadece gören kimse için bir kıymet taşır. 
Halbuki hadis kıyamete kadar, herkes için din ortaya koyar. Bunun yolu da 
objektif şartlara ve belli kaidelere göre, her zaman kontrolü, tahkiki müm-
kün olan rivayetten geçer. Bunun aksini söyleyen, sübjektiviteyi esas alan 
tek bir sünni muhaddis çıkmamıştır.”38

Bütün bunlardan keşf, ilham ve rüya ile hadis rivayetinin güvenilir ve 
sağlam bir yol olmadığı ve bu tür hadislerle hüküm verilerneyeceği anlaşıl-
maktadır. Şu tesbitler bizim de düşüncelerimizi ifade etmektedir: Rüya veya 
keşif yoluyla Hz.Peygamber’den hadis almak ve bu tür hadisler üzerine bir 
hüküm veya anlayış bina etmek açıkça subjektif ve ispatlanması mümkün 
olmayan bir yaklaşımdır. Ayrıca “sünnet”, ancak Hz.Pcygamber’in (s.a.) ken-
di döneminde teşekkül etmiş ve olup bitmiş bir olgudur. Hz.Peygamber’in 
vefatından sonra -keşf, ilham veya rüya yoluyla- artık yeni bir “Peygamber 
Sünneti’’ ihdas veya icad etmek mümkün değildir.39

3.1.5. Hadisleri Kendi Anlayışları Doğrultusunda Tevil Etmeleri 

Diğer islami disiplinlerde olduğu gibi tasavvufun da bir ilim ve hayat tar-
zı olarak Islam müesseseleri arasında yerini alması, bu ilim mensuplarını 
kendi görüş, yaşayış ve düşüncelerini teyid etmek maksadıyla Kur’an ve 
hadisten deliller aramaya yönlendirdi. Süfıler de bu amaçla düşüncelerini 

35. Hud 11/112.
36. UYSAL, a.g.e. s.101.
37. UYSAL, a.g.e. s.101.
38. CANAN, a.g.e. cilt 2, s.68.
39. Ahmet YILDIRIM, ‘’Tasavvuf Ehlinin Hadis Rivayeti ve Rivayet Usülleri Açısından Ta-
savvuf Hadis Münasebeti’’, İslami Araştırmalar Dergisi, c.10, sayı 1-2-3, 1997,  s.117.
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teyid için ayet ve hadislere yönelerek deliller aradılar. Ayet ve hadislerde 
düşüncelerini uygun anlam yoksa, nasları o görüş istikametinde kendileri-
ne has metodlarıyla te’vile çalıştılar. Bundan dolayı pekçok tasavvufı hadis 
şerhi ortaya çıkmıştır.  Te’vil islam geleneğinde anlama ve anlatmayla ilgili 
kavramlardan bir tanesidir. lbn Rüşd’ün de (ö.595/1198) ifade ettiği gibi 
şu noktada bütün müslümanlar ittifak etmişlerdir: “Şeriatın lafızlarının ta-
mamını zahiri manada anlamak zaruri değildir.” Bundan dolayı sûfiler de 
naslardan anladıklarını ifade etmişler ve kendi anlayışlarına uygun te’vil-
lere, yorumlara yönelmişlerdir. Hatta bu durumları dikkatten kaçmamış ve 
şeriatın zahirinden uzak ve garip olarak nitelendirilmiştir.40 Çiştiyye Tarika-
tı’na mensup Hindistanlı âlim Şeyh Eşref Ali Tânevi, (1362/1943) kitabın-
da  ‘’Kur’ân ulemanın doyamadığı, çokça tekrar etmekle eskimeyen, hari-
kulâdeliği tükenmeyen bir kitaptır.’’41  hadisini verdikten sonra açıklama 
olarak ‘’Hadisten çıkan netice olarak vehbî ilimler ve kalbe gelen ilham-
lar. Hadîs-i şerif vehbî olarak ilim elde edilebileceğinin delilidir. Kitaplarda 
tedvin edilmiş olan naklî ilimler sınırlıdır. Naklî ilimleri tahsil eden kimse o 
sahada  belirli bir doyuma ulaşır. Ancak vehbî ilimlerin kaynağı bizzat Allah 
Teâlâ olduğu için ardı arkası kesilmez’’ demiştir.42

3.2. TASAVVUF EHLİNİN HADİS UYDURMA FAALİYETLERİYLE İLGİSİ

Mevzu rivayetlerin tanımı ‘’Peygamber(sav) söylememiş olduğu halde ona 
nispet edilen (uydurma) söz’’ şeklinde yapılmakta ve sebepleri arasında ‘isla-
ma hizmet arzusu’ da sayılmaktadır.43 Hiç şüphesiz islama ve müslümanlara 
en büyük zararı hadis diye uydurulan sözler vermiştir. Zira  Hz. Peygamber 
(sav) 23 yıllık risâlet  görevi  boyunca kıyamete kadar ümmetinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak, sorunlarına çözüm olacak, iki dünya saadetine vesile olacak 
yolları göstermiştir. Ayrıca kendi adına hadis uyduran kişinin ateşteki yerine 
hazır olmasını söylemiştir.44 Diğer sebeplerden ziyade dine hizmet niyetiyle 
hadis uydurmak Hz. Peygamber’in (sav) görevini hakkıyla yerine getiremediği-
ni ima etmektir. Çünkü Hz.  Peygamber (sav) ne eksik ne fazla tam olması ge-
rektiği haliyle dini bize tebliğ etmiştir. Allahu Teâlâ ‘’Bu gün size dininizi ikmal 
ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı beğen-

40. UYSAL, a.g.e. s. s.117.
41. Tirmizi, Fezâilu’l-Kur’an, 14
42. TÂNEVİ, a.g.e. s. 52-53
43. ÇAKAN, İsmail Lütfi, Ana Hatlarıyla Hadis, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2009, s.196.
44. Tirmizi, Tefsir. 1.
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dim45’’ buyurmuştur. Yine konuyla ilgili olarak İbrahim Canan  ‘’İlk nazarda 
makul görülebilecek bir durum. Ancak İslam ulemâsı kesinlikle buna cevaz 
vermemiştir. Vermez de. Çünkü dinimiz, tergîb ve terhib işinde bir noksanlık 
bırakmamış ki, bazı kendini bilmezler bu eksikliği tamamlamaya ihtiyaç duy-
sun. Kur’ân ve makbul rivâyâtta her hususa giren yeterli miktarda tergîb ve 
terhib edici yeterli unsurlar, ifadeler gelmiştir.’’46 demiştir.

İslamî ilimlerde zayıf ve mevzû hadis deyince akla gelen ilk sahalardan 
biri de tasavvuf olmuştur.  Konuyla ilgili eserlerin hemen hepsinde zühd ve 
hayr maksadıyla hadislerin uydurulduğu, bunu sâlih ve zahidlerin yaptığı 
belirtilir.  Daha sonra bu iş bazı sûfilere de bulaşmıştır.47 Zâhidler ise din na-
mına hadis uyduranların en şerlileri kabul edilmişlerdir.48 Çünkü onlar hal-
kın sevdiği, sözlerine itimad ettiği ve örnek aldığı insanlardır.49 Hasan Bas-
rî’nin talebelerinden olduğu söylenen50 Abdulkerim bin ebi’l Avcâ’ya  ölüm 
döşeğindeyken  Allah’ın rahmetinden  ümidini kesme denildiğinde, sırf  Hz. 
Ali’nin (ra.) faziletleriyle ilgili çok sayıda  hadis uydurduğunu ve bundan do-
layı ümidini hiç kesmediğini dile getirmiştir. 51  Böyle yapmalarına sebep 
olarak da ahireti unutup dünyaya dalan insanları iyiliğe teşvik ve kötülükten 
sakındırmak olduğunu söyleyebiliriz.  Yine Yahya bin Said el-Kettan ‘’Hayra 
ve zühde nispet edilen kişiden daha çok yalan söyleyen kimse görmedim’’ 
diyerek zâhidlerin bu faaliyetlerde bulunduğunu söylemiştir.  

SONUÇ

Bildirimizin başından itibaren İslamî bir ilim olmakla birlikte hâl ilmi olan 
tasavvufun hadisle olan ilişkisini ele aldık. Özellikle ilk dönem sûfilerinin ha-
dis ve hadis ilimlerine olan yaklaşımlarına, kendi sözlerinden hareketle ulaş-
maya çalıştık. İlk dönem sûfilerine biraz daha  ağırlık vermek durumunda 
kaldık. Bunun ilk sebebi, tasavvuf ve hadis ilimlerinin oluşum dönemlerinin 
aynı zamanlara denk gelmesidir. İkinci sebebi ise halk arasında yazın gelişi 
güzden bellidir söyleyişinin  ifade ettiği anlam üzere ilk dönem sûfilerinde 
görülen hadis yaklaşımları, günümüz sûfilerinin dolayısıyla toplumumuzun da 

45. Maide Sûresi  5/3
46. CANAN a.g.e. cilt 2, s.148
47. YILDIRIM, a.g.e. s.65.
48. İbni Salah, Ulumu’l-Hadis (tah. Nureddin Itr), Daru’l-Fikr, Beyrut, 2012, s. 99.
49. Bkz. KANDEMİR, M. Yaşar, Mevzu Hadisler D. İ. B. Yayınları, Ankara, 1980 s. 59.
50. D.İ.A.’’ Abdülkerim b. Ebü’l-Avcâ’’ cilt 1, s. 251.
51. Zehebî, Mizânü’l-İ’tidâl, cilt 2, s. 644
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din anlayışlarında büyük bir etkiye sahiptir. Zira hadis demek  Hz. Peygam-
ber’i doğru anlamak, doğru şekilde örnek almak kısacası din demektir. 

Yukarıda örneklerle beraber verdiğimiz başlıkların günümüz din anlayış-
larına etkilerini kendi kanaatimizce özetlemek, değerlendirmek istiyoruz.  İlk 
olarak sûfilerin hadise yaklaşımlarını, hadis ve hadis ilimleri olmak üzere iki-
ye ayırdık ve gördük ki ilk dönem sûfilerinde olan ‘rivayet değil de riayet’ yak-
laşımı hala canlılığını korumakta Peygamber’e (sav) olan ittiba tam ve hatta 
aşırı diyebileceğimiz bir şekilde devam etmektedir. Önemli olan sözün Hz. 
Peygamber’e nispet edilmesidir.  ‘Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur ki’ diye 
başlanan cümleler  tüm  müslümanlar özellikle de sûfiler üzerinde hemen 
inanılması, uygulanması gereken bir emir telakki edilmektedir. Lakin sûfilerin 
hadis ilimlerine karşı yaklaşımları ve bu ilimlerde hadisçilerden ayrılan yön-
leri olarak ifade edebileceğimiz alt başlıklardaki tutumlarının  etkisiyle Hz. 
Peygamber’e nispet edilen rivayetlerde bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır, 
çıkmaya devam etmektedir. Yukarıda ‘’Hadis Rivayetine Yaklaşmamaları’’, 
Rivâyette Senet Zikretmemeleri’’, Mana İle Rivâyette Bulunmaları’’, Keşf, İl-
ham ve Rüya Yoluyla Hadis Tashih Etmeleri’’ ve ‘’Hadisleri Kendi Anlayışları 
Doğrultusunda Te’vil Etmeleri’’ olarak verdiğimiz  başlıklara uygun  örnekleri, 
ilk  dönemlerden günümüze kadar yazılmış olan pek çok tasavvufî eserde52, 
verilen vaazlarda bulmak mümkündür. Özellikle günümüzde sosyal medya 
üzerinden de varlığını devam ettiren tasavvuf aynı tavrı bu alanda da devam 
ettirmekte ve büyük kitlelere ulaşım imkânı bulmaktadır.

İslâm’a hizmet adına yapılan faaliyetlerde olması gereken en önemli şey 
eylemlerimizin Kur’ân ve sünnete uymasıdır. Yukarıdaki saydığımız tavırlar 
ise zaman zaman bu çizginin dışına çıkılmasına sebep olmuştur. Tekrarı 
halinde sebep olmaya devam da edecektir. Son olarak şunu da belirtmek 
isteriz ki amacımız tasavvufu kötülemek, tahkir etmek değildir kesinlikle. 
Amacımız sûfilerin hadis ve hadis ilimlerine yaklaşım şekillerinin din anla-
yışlarındaki etlisini ortaya koymaktır. 

52. Bazı tasavvufî eserlerde geçen hadislerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak bkz. ,Ah-
met Yıldırım, Günümüz Tasavvuf Kitaplarında Hadis Kültürü -Kıbrısî’nin Tasavvufî Soh-
betler Adlı Eseri Örneği- ,  Ahmet Yıldırım, İskipli Şeyh Muhyiddin  Yavsî’nin Bir Risalesi 
ve Risâlede Geçen Eserlerin Tahriç ve Değerlendirilmesi, Seyit Avcı Sufılerin Hadis Tesbit 
Ölçüleri:İsmail Hakkı Bursevi Üzerine.
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Şeyda KAPLAN:

Firdevs GÜLBAZ’a değerli sunumundan dolayınteşekkür ediyorum. Sı-
radaki tebliğcimiz Mairamkan İsabaeva. Kendisi Ankara niversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bölümü Doktora Öğrencisidir. Tebliğinin konusu 
ise “Tasavvufi Din Anlayışının Oluşumunda Bahaeddin Nakşibend: Dil Ba 
Yaru Dast  Ba kar” dır. Sözü kendisine bırakıyorum. Süreniz 12 dk’dır. Bu-
yurun sayın İSABEAVA.



“TASAVVUFÎ DİN ANLAYIŞININ OLUŞUMUNDA BAHAEDDİN 
NAKŞİBEND: “DİL BA YARU DAST BA KAR”

MAİRAMKAN İSABAEVA

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüTasavvuf Bölümü Doktora 
Öğrencisi)

Özet

Tasavvuf ilminin tarihi dünya ortaya çıkan devre kadar uzanır. İlk olarak 
tasavvuf yoluna giren Hz. Âdem’in oğlu Hz. Şit’tir. Dolayısıyla tasavvuf İslam 
öncesi din ve mezhebi gayeler ile beraber gelişmiştir. Tasavvuf ilahi muhab-
bete sahip olmak, Allah’ın sıfat ve ilimleriyle O’nun zatını bilmeyi, tanımayı 
değil tam tersine gizli bir iç duygu, batıni basiret yani aşk ile ortaya çıkar-
maktır. Maveraünnehir’de büyük şöhret bulan tarikatlardan biri Hacegan 
tarikatıdır. Bahaeddîn Muhammed b. Muhammed Nakşbendî Buhârî, Mart-
Nisan 1318 tarihinde Buhâra’da dünyaya gelmiştir. Bahaeddin Nakşibendi 
öğretisinde kendi el emeğiyle, helal rızık kazanmak, gönül Allah’ı devamlı 
zikretmeyi esas almıştır. “Dil ba yaru dast ba kar” yani gönül yar (Allah) ile; 
el ise işle meşgul olsun. Hâce Bahaeddin her müridine mutlaka bir mesleği 
öğrenmesi gerektiğini tavsiye etmiştir. Bu kaideleri Bahaeddin Nakşiben-
di kendi öğretisine esas almıştır ve bu akideye uyarak bir parça yere ekin 
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ekerek, çiftçilik yaparak hayatını idame etmiştir. Nakşibendi her türlü terki 
dünyacılığa karşı çıkmıştır. Onlar orta halli yaşamın taraftarı olmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Bahaeddin Nakşibendi, Gönül, İş.  

Abstract

The history of mysticism dates back to the time of the emergence of 
the world. The first man who accepted Mysticism is Adam’s son Seth. The-
refore, Sufism has evolved with pre-Islamic religious and sectarian goals. 
Having a mystic divine love doesn’t mean to know the existence of God 
according to His attributes and knowledge, but it is about finding out His 
existence according to a secret inner feeling, inner clairvoyance and love. 
One of the sects that find great reputation in Transoxiana is Hacegan. Ba-
haeddîn Muhammed b. Muhammed Nakshibendî Buhârî, was born in Buk-
hara, on Mart-April, 1318.  Bahaeddin Nakshibendi in his teaching, took 
into account earning halal sustenance with his own hands, mentioning God 
with heart always. “Dil ba yaru dast ba kar”, may the heart will be busy with 
love (Allah) and hands with work.  Hace Bahaeddin suggested to each of 
his students that they would learn a master work (profession). Bahaeddin 
Nakshibendi included these rules into his teachings and applied those tra-
ditions planting the seeds on the little square of the earth, working as a 
farmer to the end of his life. Nakshibendi was against of a luxury life. They 
usually preferred to have a simple life.  

Keywords:  Mysticism, Bahaeddin Nakshibendi, Heart, Work.

Giriş

Asr-ı Saadet ve ondan sonraki ilk vakitlerde akait, fıkıh ve diğer İslami 
ilimler gibi tasavvuf da kendince ayrılmamıştı. 1  Çünkü o zamanlar Resulul-
lah (s.a.v.) hayattaydı. Her hangi konuda Resulullah (s.a.v.) örnek alınıyordu. 
Daha sonraları ise sahabeler kendilerine Kuran ve Sünnetten gerekli hüküm 
ve hulasayı çıkarıyor, ona göre amel ediyorlardı. Manevi kemal, zikir ve zahit-
liğe meyilli zatlar çeşitli ayet ve hadislerden kendileri için delil bularak hayat-
larında tatbik ediyorlardı. Dünya, madde ve eşyalara değer vermeyen züht 
hayatı ortaya çıkar ve bu hicri ikinci asra kadar devam eder. 2 Tasavvuf ilminin 

1. Shayh Muhammad Sodiq MUHAMMAD YUSUF, Tasavvuf Haqida Tasavvur, Sharq Yayı-
nevi, 2011, Taşkent, (Özbekistan), s-4.
2. Ali BOLAT, Tasavvufun Doğuşu, “Tasavvuf El Kitabı”, ed. Kadir ÖZKÖSE, Grafiker yayın-
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tarihi dünya ortaya çıkan devre kadar uzanır. İlk olarak tasavvuf yoluna giren 
Hz. Âdem’in oğlu Hz. Şit’tir. Dolayısıyla tasavvuf İslam öncesi din ve mezhebi 
gayeler ile beraber gelişmiştir. İşte bundan dolayı bazı etki ve gayeler örne-
ğin yün giymek, nefsi temizlemek, inzivaya çekilmek gibi ananeler Yahudi, 
Budist, Zerdüşt, Hristiyan dinlerinde de görmek mümkün.  Burada özellikle 
belirtmek gerek ki, İslam tasavvufu kimi âlimler tarafından (özellikle müsteş-
rikler) küçümsenmek amacıyla başka dinlerden etkilenmek suretiyle ortaya 
çıkmış sözüyle bağdaşmaz ve başka dinden geçmiş bir hayat tarzı değildir. 
Nitekim Hz. Âdem dahi tüm peygamberlerin Tevhit inancını getirdiklerini göz 
ardı etmemek gerek. Kâinattaki insanlardaki deruni yaşamı talep etme hissi 
fıtri olduğunu unutmamak gerek. Gelmiş geçmiş nice peygamber Allah’ı in-
sanlardan uzak yerlerde inziva ile başlayan hayatları neticesinde erişmiştir. 

Tasavvuf Tarihçesi

Tasavvufun hangi kökten geldiği kadar, tarihi hakkında da farklılıklar 
mevcut.3 Tasavvuf tarihi dönemleri zühd, tasavvuf ve tarikat dönemleri ol-
mak üzere üç basamaktan geçmiştir.4  Zühd dönemi: Asr-ı Saadet’ten tabiin 
ve tebe-i tabiin zamanını içine alan iki yüz yıla verilen addır. Tasavvuf dö-
nemi: sufi ve tasavvuf kavramlarının kullanılmaya başladığı hicri 2.asırdan 
hicri 6.asra kadar olan döneme verilen zamanı kapsar. Tarikatlar dönemi: 
tarikatların ortaya çıktığı hicri altıncı asırdan günümüze kadar olan zaman 
dilimini kendi içine almaktadır.5 Kısa vakit içinde diğer İslami ilimlerde ol-
duğu gibi tasavvuf da konusu, metodu, önderleri, kitapları ve mektepleri 
olan bir disiplin haline gelmiştir.6 Diğer İslami ilimlerden ayıran en belirgin 
özelliklerinden biri de ameli ve nazari olmasıdır. Tasavvuf ilk ortaya çıktığı 
günden itibaren müstakil bir ilim olarak nefes alır ve sonraki asırlarda ken-
dine özel tarihine sahip olur. İslam âlimlerinin ortak fikrine göre tasavvuf: 
İlah hakkındaki ilim ve ilahiyat hakikati ile bağlı ruhaniyet. Kendisinde iyi-
lik, hoşgörü, adap ve ahlak, özgürlük ve ebedilik, halka ve Hakk’a hizmet, 

ları, Ankara, 2012, s-109.
3. Ahmet Cahid HAKSEVER, Tasavvuf El Kitabı, “Tasavvufa Giriş”, ed., Kadir ÖZKÖSE,
Grafiker yayınları, Ankara, 2012, s-14.
4. H. Kamil YILMAZ, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar yayınevi, 16.Baskı, İs-
tanbul, 2013, s-81.
5. HAKSEVER, a.g.e., s-19.
6. Abdulhakim YÜCE, “Bir İlim Olarak Tasavvuf”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma
Dergisi, sayı.2, 2000, s-22.
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gönlü dahi temiz tutmak, helale yaklaşmak ve nefisten kurtulmak, günah-
tan kaçmak ve sevaba yönelmek, ilim öğrenmek ve sade hayat yaşamak, 
inziva, ihlas ile tek amaç üzere olmaktır.7 Tasavvuf tüm İslam coğrafyasına 
yayılmıştır ve eski şehirlerde hane kâh, tekke ve zaviyeler kurulmuştur.8 

Tarikat, Hakk’a ulaşmada benimsenen yoldur.9 Gün geçtikçe genişleyen 
ve gelişen İslam coğrafyasında manevi eğitim üstatlar ve etrafında kendi ca-
miası toplanır.10 Tasavvufun esas rükünlerinden biri muhabbettir. Birkaç irfani 
kavram ıstılahların şerhi doğrudan doğru muhabbet ile bağlıdır. Genel olarak 
tasavvufu ilahi muhabbet hakkındaki ilim diyebiliriz. Tasavvuf ilahi muhabbete 
sahip olmak, Allah’ın sıfat ve ilimleriyle O’nun zatını bilmeyi, tanımayı değil tam 
tersine gizli bir iç duygu, batıni basiret yani aşk ile ortaya çıkarmaktır.11

Nakşibendiyye

Nakşibendi tarikatı tarihine kısaca bakarsak, birkaç dönem ve ayrı isim-
ler karşımıza çıkar. Hz. Ebu Bekirden Bâyezîd-i Bistâmî’nin (ö. 234/848) 
zamanına kadar Bekriyye veya Sıddıkiyye,  İlk dönemlerde her ne kadar Hz. 
Ebu Bekir’e ulaşan yazılı silsile olmasa da şifahi yolla aktarılmış, hicri VI 
asırdan sonra yazıya aktarılmaya başlanmıştır. Tarikatın temel prensipleri 
belirlenen dönüm nokta Hacegan ekolü zamanına denk gelir. “Hâce” keli-
me çeşitli bölgelerde efendi, şeyh, muallim, tahsilli, tüccar ve bürokrat anla-
mında kullanılmıştır. Çoğulu Hacegan’dır. Maveraünnehir’de büyük şöhret 
bulan tarikatlardan biri Hacegan tarikatıdır. 12  Tasavvuf ortaya çıktıktan 
sonra kendine has tarihi, tarihi seyri, kanun kaideleri de ortaya çıkmıştır. 
Yeniden yeni görüşler, kavramlar oluşmuştur.

Bâtıni fıkıh diğer ismiyle tasavvufun gayesi kalp hastalıklarını gidererek 
onu Allah zikri ile süslemektir. Tasavvuf kalp ve ruh hastalıklarından arındı-
ran bir hekim gibidir. 13

7. Ahmad ABDULLAYEV, Tasavvuf va Uning Namoyondalari, Termiz, 2007, Özbekistan s-9.
8. Mahmad HASANİY, Mavjuda RAZZAKOVA, “Hojagon Tariqati va Hoja Hasan Andaqiy”, 
Ozbekiston Yayınevi, Taşkent, 2003 s-8.
9. Reşat ÖZGÖREN, “Tarikat”, DİA, Cilt.40, İstanbul, 2011, s-95. 
10. Muhammad Yusuf, a.g.e. s-5.
11. Nasafiy, Hazrat Bahauddin Naqşband, “Taşpoligrafkombinat”, yay., 1993, Taşkent, 
s-10-11. 
12. Hamid ALGAR, “Hacegan”, DİA, 14.cilt, 1996, İstanbul, s-432.
13. Muhammed Nurullah Seyda el-Cezeri, Tasavvuf Sırları, çev. Bahriddin Umrzak, Abdu-
murat Tilav, “Maveraunnahr” yayınları, Taşkent, 2000, s-9.



  887 İslâm Medeniyetinin Yapı Taşları VII

Dönem dönem değişik isimlerle anılan tarikat Bahaeddin Nakşbend’den 
sonra ve günümüze kadar Nakşibendi tarikatı olarak intikal etmiştir. İsla-
mi ahkâmlar ocağı Buhara’da irfani tefekkür gelişimine çok büyük katkı 
sağlayan şahıslardan biri şüphesiz Bahaeddin Nakşibendi’dir. Bahaeddin 
Nakşibendi hayatı ve faaliyeti hakkında Muhammed Parsa’nın “Kudsiye”, 
“Makamat-ı Hazrati Bahaeddin Nakşibendi”, Abdurrahman Camii’nin “Ne-
fahatu’l-Üns”, Sayyid Şerif’in “Tarih-i Rakimiy”, Emir Hamza’nın “Makamat-ı 
Emir Seyyid Külal”, Mubarek el-Buhari’nin “ Enisu’t-Talibin ve uddetu’s-sali-
kin”, Seyfiddin Ali Safi’nin “Reşahat ul-aynul Hayat”, Hüseyin Vaiz Kaşifi’nin 
“Futuvvetname” eserlerinde çok değerli bilgiler vardır.14

Bahaeddin Nakşibendi

Bahaeddîn Muhammed b. Muhammed Nakşbendî Buhârî, 717-718 
Muharrem/Mart-Nisan 1318 tarihinde Buhâra’ya 9 km uzaklıkta Kasr-ı 
Hinduvân’da (Kasr-ı Ârifan) dünyaya gelmiştir.15 Hazretin ismi Muhammed 
babasının ismi ise Muhammed Celaleddin fakat Doğu’dan Batı’ya kadar 
Hazret Bahaeddin, Hace Buzurg (Büyük Hace), Şah-ı Nakşbend isimleri ile 
meşhur olmuştur.16  Hâce Bahaeddin’in babası genelde padişahlar ile çok 
yakın iletişim olmuştur. Ticaret ile meşgul olmuştur. Dedesi âlim ve velileri 
dost bilen ve onların hizmetini seven şahıs olmuştur.17 Doğumundan sonra 
dedesi Bahâeddîn’i o sırada Kasr-ı Ârifân’da olan Muhammed Baba Sem-
mâsî (ö. 740/1339)’ye getirmiş, Semmâsî de onu manevî evlatlığa kabul 
etmiştir. İlerideki terbiyesini o sırada yanında bulunan halifesi Emîr Külâl (ö. 
771-2/1370-71)’e bırakmıştır.18 Hâce Muhammed Babayi Semmasi Hâce
Azizan’ın halifesidir. Daha Bahaeddin Nakşibendi doğmadan haberini ve-
ren, üç günlük bebekken manevi evlatlığa alan ve ilerideki terbiyesini hali-
fesi Emir Seyyid Külal’e devretmiştir.19 On bir yaşında Bahaeddin’i Mir Sey-

14. Hamidjan Hamidiy, Ajdadlar Sabağı-Aql Qayrağı, “Abdulla Qadiriy” yayınları, Taşkent,
1998, s-46. 
15. Selçuk ERAYDIN, Tasavvuf ve Tarikatlar, 4.baskı, İstanbul, 1994, s-370. Tahsin YAZI-
CI, Nakşibend mad., İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1964, IX, s-54.
16. Sadriddin Salim BUXORİY, Dilda Yar (Hazrat Bahauddin Naqshband), Gafur Gulam
Nomidagi Adabiyot va Sanat Yayınevi, Taşkent, 1993, s-2-3.
17. Abulmuhsin Muhammad Bakir İbn Muhammad Ali, çev. Mahmudhon Mahdum Ha-
sanhon Mahdum oğlu,  Bahauddin Balogardon, Yozuvçi yay., Taşkent,1993, s-8.
18. S. Eraydın, a.g.e., s-370.
19. Mir Alişir Navoiy, Nasoimu’l-Muhabbat, ÖzME yayınları, 2000, Taşkent, s-131.
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yid Külal kendisiyle beraber Karşı (Nesef)’ya götürür.20 Hâce Bahaeddin’in 
dedesi bir gün Hâce Muhammed Babayi Semmasi’yi davet etmesini söyler. 
Teşrifiyle buralar bereketlensin der. Hâce Bahaeddin Hâce Muhammed Ba-
bayi Semmasi hazretlerinin yanına geldiğinde bir haller olur. Mescide girer 
ve iki rekât namaz kılarak başını secdeye koyup tam bir ihlas ve niyaz ile 
“İlahe, bela yükünü çekmeye kuvvet ve muhabbetin mihnetini çekmeye ta-
hammül ver” diye dua eder. Bu hal Hazrete ayan olur ve tembih eder.21

İlk kaynaklarda Bahaeddin’in ceddi hakkında bilgiler bulunmazken, daha 
sonra bazı kaynaklar soyunun Hz. Peygamber’den geldiğini iddia etmişlerdir.22 

Buharalı olduğu için Buhari nispeti, babasıyla nakışçılık yaptığından do-
layı Nakşbend lakabı ile tanınmıştır.23 Bahâeddîn Nakşbend, daha sonra 
Hâce Emîr Külâl’den tasavvufî terbiye almak üzere Nesef’e gitmiş ve yedi 
yıl hizmetinde bulunmuştur.  Nisbet-i sohbetini, zikir telkinini ve sulûk âdâ-
bını Emir Külâl’den alması sebebiyle silsilede onun halefidir. Bahâeddîn 
Nakşbend’in, Emir Külâl’in aksine, Abdulhâlık-ı Gücduvânî’ye uyarak zikr-i 
hafîyi tercih etmiştir.24 Abdulhalik Gucdüvani Hacegan tarikatının meşhur 
yedi pirden ilkidir. Hace-i Cihan ismi ile de meşhur olmuştur. 25 Abdülhalik 
Gucduvani’nın babası Anadolu’nun Malatya kentinde ikamet eden, İmam 
Malik neslinden İmam Abdulcemil’dir.26 Bahaeddin Nakşibendi tıpkı Baye-
zid Bistami ve Ebul Hasan Harakani gibi üveysi olmuştur. Kendisinden yüz 
kırk yıl önce yaşamış olan Abdülhalik Gucduvani’den ruhi terbiye almıştır 
Tasavvufta kendinden önce vefat etmiş bir şeyhin ruhaniyetinden feyz al-
maya üveysilik yolu derler. 27 Bahaeddin kendi ifadesi ile 18 yaşlarında ev-
lenmiştir. Eşi ve çocukları hakkında fazla bilgi yoktur.28 Fakat kaynakların 
birinde rastladığımız bir bilgi şöyle aktarılmıştır: Rivayete göre Kâbe’dey-

20. Hamidjon Homidiy, Tasavvuf Allomalari, Şark yayınevi, 2009, Taşkent, s-117.
21. Mir Alişir Navoiy, a.g.e., s-131.
22.  Necdet TOSUN, Bahaeddin Nakşbend Hayatı, Görüşleri, Tarikatı (XII-XVII Asırlar), 
İnsan Yayınevi,  6.baskı, 2015, İstanbul s-97.
23.  N. Tosun, Bahaeddin Nakşbend, s-98. 
24. H. Kamil YILMAZ, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar yayınevi, 16.Baskı, 
İstanbul, 2013, s-257.
25.  İslom Ensiklopediyasi, Devlet İlmi Neşriyatı, Taşkent, 2004, s-341. 
26. Sadriddin Salim Buhariy, Samad Azimov, Buyuk Gucduvaniylar, “Buhoro” yayınları, 
Buhara, 2006, s-16.
27. Mustara KARA, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul, 1985, s-294.
28.  N.Tosun, Bahaeddin Nakşbend, s-102. 
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ken Hacılar kurbanlık keserken Bahaeddin Nakşibendi “tek oğlumuz var 
onu da Allah yolunda Kurban ettik” der. Yanındakiler o tarihi kaydederler. 
Buhara’ya geldiklerinde oğlunun o tarihte vefat ettiğini öğrenirler.29 Diğer 
birkaç kaynakta da Alaeddin Attar’ın damadı olduğu husus belirtilmiştir. 
Kimi kaynaklarda Alaeddin Attar’ın oğlu Kasım Attar damadıdır denilse de 
Alaeddin Attar’ın damadı olduğu görüş daha hakikate yakındır. Alaeddin 
Attar meşhur mutasavvıf. Aynı anda Bahaeddin Nakşibendi’nin damadıdır. 
30 Bir başka kaynakta Alaeddin Attar evlatlık kızıyla evli olduğu belirtilmiştir. 
Bahaeddin Nakşibendi’nin üç yüz altmışaltı tane müridi olup, onların bir 
kısmı “zikri hafy ve dua”, ikinci kısmı “halka ilim öğretmek” ve üçüncüsü 
“İslam dinini yayma” görevleri ile meşgul olmuştur. 31

Dil ba Yaru Dast ba Kar – Gönül Yar (Allah) da, el işte.

Bahaeddin Nakşibendi öğretisinde kendi el emeğiyle, helal rızık kazan-
mak, gönül Allah’ı devamlı zikretmeyi esas almıştır. “Dil ba yaru dast ba 
kar” yani gönül yar (Allah) ile; el ise işle meşgul olsun. Hâce Bahaeddin her 
müridine mutlaka bir mesleği öğrenmesi gerektiğini tavsiye eder. Nakşi-
bendilik öğretisi başkalar üzerinden geçinmeyi reddeder. Onlar fakat alın 
teri, kendi el emeği ile bulunan nimetlere helal saymışlardır. Bu kaideleri 
Bahaeddin Nakşibendi kendi öğretisine esas alır ve bu akideye uyarak bir 
parça yere ekin ekerek, çiftçilik yaparak hayatını idame etmiştir. 

Bahaeddin Nakşibendi dönemi tarikatların durumu; şeyhler sofi, derviş-
kalenderlerini öğretisini uzak yakın çevreye yaymak için gönderirlerdi. On-
ların esas işi sefer, seyahat olup, her hangi bir emeğin ucunu tutmazlardı. 
Onlar evlenmiyor ve çocuk çoluğa karışmadan dilencilikle yaşıyorlardı. 

Dünya nimetlerinden kendilerini mahrum ederek, nefsine hâkim olmayı 
ve kimseye muhtaç olmadan yaşamayı övünç kaynağı olarak görmüşlerdir. 
Dervişlerin çoğunun evi yurdu yok, evliyaya iki dünya bir adım diye dünya 
gezerler idi. Diğer bir kısmı da kendilerine seçtikleri pirleri, üstatları yanın-
da ilim ve terbiye alarak, vakıflardan gelen hayırlar ile hayatlarını idame 
ettirirler idi. 

29. Sadriddin Salim Buhoriy, Tabarruk Ziyaratgahlar, “Yozuvçi” yayınları, Taşkent, 1993, s-17.
30. İslam Ansiklopediyasi, “Alauddin Attor”, ed. Zuhriddin Husniddinov, “Davlat İlmi” ya-
yınları, Taşkent, 2004, s-36.
31. Hamid Ziyayev, Tarih Ötmiş va Kelajak Közgusi, “Gafur Gulam” yayınları, Taşkent, 
2000, s-55.
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Buhara’da emirin özel fetvasıyla şehrin meydanlarında her perşembe gün-
leri derviş-fakir, kimsesiz miskinler için halktan hayır sadaka toplanır idi. O va-
kitlerde dervişler kullara günahlarını, kıyamet günündeki cezaları hatırlatarak, 
genelde Yesevi ve Süleyman Bakırgani hikmetlerini okur idiler. Maveraünne-
hir’deki dervişlik cemaatlerinin esas şartları evlenmemek, mal mülk toplama-
mak, tamah etmemek, başkasının mal mülküne göz dikmemek, kendi haline 
sabır kanaat ederek yaşamaktan ibaretti. Dervişler kendi özel eski ve yamalı 
giyim kuşamlarıyla ayrılıyor idi. onlar kafalarına doppi (takke), ucu yünlü külah 
giyerlerdi. Ellerinde asa, belinde kemer, yanında kabaktan yapılmış keşkül (ça-
nak) olurdu. Üzerinde yaktak (özel beyaz v yaka gömlek), onun üstünde çeşitli 
yamalı, kısa kollu canda veya hırkalar olurdu. Bazı dervişler başkalarına ben-
zememek için omzuna kaplan derisi bağlar idiler. Eski dönem Maveraünne-
hir’inde özellikle Buhara, Merv ve Horasan’da binlerce kimi zamanlarda da on 
binlerce dervişler bu şehirlerdeki hayat akımını alt üst ederlerdi.  

Nakşibendi her türlü terki dünyacılığa karşı çıktı. Onlar orta halli yaşamın 
taraftarı oldu. El sanatları, ticaret, çiftçilik, edebiyat, musiki, ilim, mimarlık, 
hattatlık, ressamlık ile uğraşarak helal yaşamaya teşvik etti. Nitekim bunu 
bizzat kendisi hayatı devamında uygulamıştır. Bahaeddin Nakşibendi bu 
manzarayı tamamen değiştirdi. Sofilerin ve dervişlerin terki dünya etmeleri 
kesin karşı çıktı. Başkalarının eline mahkûm olmadan, kendi alın terleriyle 
hayatlarını idame ettirmeye davet etti.   Öyle ki bu konuda kendi örnek sergi-
leyerek, atölyede dokumacılık ve nakış yaptı. Bahaeddin Nakşibendi kısmen 
de olsa Hazreti Ahmet Yesevi izinde giderek, onun nefis ve tamahkârlığı yer-
mesine cevaben Türkistan’da ilklerden olarak derviş, sofileri el sanatları, el 
işi, meslek sahibi olmaları için uğraştı. Bununla birlikte ilim ve marifet sahibi 
olmalarını savundu. Sofi ve dervişin eli işte, gönlü sürekli Allah’ta olması ge-
rek diye bunu kısa ve öz olarak “Dil ba yaru dast ba kar” (el işte gönül Yar’da) 
sözlerinde beyan etti. Bahaeddin Nakşibendi’nin ilan ettiği bu yola baş ko-
yanların sayısı gün be gün arttı. Binlerce derviş ve kalenderler topluluğu bu 
asude hayat tarzını benimsediler. Allah yolunda marifet ve ilim elde etmekle 
birlikte çalışıp kazanarak kendi kendilerine bakabilme derecesine ulaştılar.

Bahaeddin Nakşbend tasavvuftaki önceki katı kuralları bir hayli yumu-
şatarak günlük hayat tarzına uygun hale getirmiştir. Ona göre Allah’a ulaş-
mak gönül ile yapılırken el iş ile meşgul olmalıdır. Bahaeddin Nakşbend 
terki dünya yapmadan da Allah’a ulaşmak mümkün olduğu gayesini ortaya 
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koymuştur.32 Hâce Bahaeddin önceki devirlerde yaşayan halvet nişin, terki 
dünya eden, hücreden hiçbir yere çıkmayan, sadece ibadet eden derviş, 
kalenderler yolundan gitmemiştir. Nitekim Alişir Nevai de bu durumu eser-
lerinde tekit eder: “Yine sordular: “sizin tarikiniz binası ne üzere?” Hâce 
Bahaeddin dediler ki:  Encümende (toplantı) halvet, zahir yüzünde halk ile 
batın tarafından Hak Subhanahu Teâla ile”. Yani Nakşibendi Tarikatının 
esas akideleri yalnızlıkta, çilehanede oturmak değil tam tersine yalnızlığı ve 
huzuru encümende dostlar devresinde bulmak; Hak’ta ve hakikati başka 
diyarlarda aramadan, kendi vatanını, yurdunun şehir köylerini ziyaret et-
mek; zahirde adeta işlerde halden ayrılmadan, O’nunla hem nefes olmak, 
batında yani gönülde her zaman Hak ile yaşamak demekti. 33 Bahaeddin 
Nakşibendi sohbetlerinde sürekli “el ibadatu eş’arata eczain tis’atu minha 
talabu’l halali va cuz’un vahidun minha sairu’l-ibadati” (İbadet on kısımdır; 
dokuzu helal kazanmak, biri diğer ibadetlerdir) hadisini tekrar ederdi. Ken-
disi de geçimini ziraatten yapar idi. Her sene biraz arpa ve maş fasulyesi 
ekerdi. 

Tarih kaynaklarında bilindiği üzere sofiler helal lokmayı el işi meslekle elde 
etmeye demişlerdir. Şeyhulmeşayih Şeyh Ebu Seyyid Harraz ayakkabıcı, Şeyh 
Muhammed Sakkaki bıçakçı, Şeyh Ebu Hafz Haddad-demirci, Şeyh Ebubekr 
Habbaz-ekmekçi, Şeyh Ebu’l-Abbas Amili-kasap, Şeyh Ebu’l Hasan- kuyumcu, 
Şeyh Benan-hammal olmuştur. İşte bunun gibi Hâce Bahaeddin de kendi tariki 
mensuplarına el emeği ile geçinmeyi, el emeği herhangi bir meslek öğrenmeyi 
zorunlu hale getirmiştir.34 Hâcegan şeyhleri: “Bize göre hırka değil hirfa (mes-
lek) mühimdir”. Demişlerdir. Helallik sofi mesleğinin ilk talebidir. 35

Nakşibendiliğin asıl mahiyetini şeriat adabı teşkil eder. Bahaeddin Nak-
şibendi üveysi piri Hâce Abdülhalik Gücduvani’nin talimatıyla Kur’an, Hadis 
ve sünnet en önemli desturu saymıştır.36  Mutasavvıflar “şeriatsız tarikata 
girilmeyeceğini” bildikleri için ilk önce şeriat ilmini öğrenmelerini müritler-
den talep etmişlerdir.37 Nitekim Pir-i Türkistan Ahmet Yesevi bir hikmetinde:

32. Özbekistan Milliy Ensiklopediyasi, “B” Harfi, Davlat İlmiy Nashriyati, Taşkent, 2006, s-175.
33. Nasafiy, Hazrat Bahauddin Naqşband, “Taşpoligrafkombinat”, yay., 1993, Taşkent, s-5-6. 
34. Mir Alişir Navoiy, a.g.e., s-5.
35. A.Abdullayev, a.g.e., s-107.
36. A.Abdullayev, a.g.e., s-177.
37. Sayfiddin Sayfulloh, “Jahon Adabiyoti” dergisi, 2015, Ekim sayısı, s-? (http//tasavvuf.
uz 10.10.2016.). Özbekistan.
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Tarikata şeriatsız girenlerin,

Şeytan gelip imanını alır imiş.38 der. 

Kaynaklar kaydettiğine göre Bahaeddin Emir Külal’den yedi yıl eğitim 
almıştır, sonra üstadı icazet verir: “Her türlü rayiha (güzel koku) dimağınıza 
gelirse, talepte asla taksir etmeyiniz!” diye tembih etmiştir. Bahaeddin ülke-
ler ve şehirlere seyahat etmiştir. Nereye giderse gitsin Kur’an-ı Kerim ve Ha-
disi halka ulaştırmak, bidatten haklın şuurunu temizlemeye çalışmıştır. Öte 
yandan Bahaeddin müritlerine kesinlikle bir mesleği öğrenmesini tavsiye 
etmiştir.   Bahaeddin Nakşibendi “eğer insanlar sizi anlamasını istiyorsanız 
Buharalıya Buhara’ca, Bağdatlıya da Bağdat’ça dilde konuşun” demiştir.  
Buharalı Türkçe ve Farsça, Bağdatlı da Arapça dilini kastetmiştir.

Bahaeddin Nakşbend evinde köle veya hizmetçi bulundurmamıştır.  

Sonuç

Geçmişte dinimizi daha derin anlama ve kavramamız için bize kolay-
lık sağlayan büyük şahsiyetler yaşamıştır. İşte öyle şahsiyetleri biri de XIII 
yy.da yaşamış olan Bahaeddin Nakşibendi hazretleridir. Örnek şahsiyeti ile 
dinimizle günümüz milli değerlerine iç içe yoğrulmuş bir miras bırakmıştır. 
İslam tarikatı alanındaki belli başlı kuralları aradan uzun yüz yıllar geçme-
sine rağmen halı hazırda ilk günkü gibi önemini kaybetmemiştir. Günümüz-
de çeşitli sıkıntılı dönemlerden aşarak bugünlere ulaşan Orta Asya halkı 
Nakşibendi öğretisi vekillerinin emekleri göz ardı edilemez. Günümüzde de 
meslek anlayışıyla devam edegelen bu tarikin mahsullerini Maveraünne-
hir’in dünü ve bugünkü mimarisinde görmek mümkün. Tarikat Yüce Allah 
ile kul arasındaki özel bir irtibat olup, bunun siyasileşmesi veya başka bir 
çıkar adı altında kullanmak kendimize verilen büyük zarardan başka bir 
şey değildir. Bize düşen görev de unutulmaya veya üstü ört bas edilmeye 
yüz tutan, tozlanmış sayfaları yeniden açmak ve gelecek nesle aktarmaktır.

38. Ahmad Yassaviy, Yesevi, Hikmatlar, Gafur Gulam yayınevi, 1991, Taşkent, s-166.
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Şeyda KAPLAN: 

Mairamkan İSABAEVA’ ya değerli sunumundan dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Sıradaki son tebliğcimiz Tungysh ABYLOV. Kendisi Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ABD Doktora Öğrencisidir. Tebliğinin 
konusu ise “Kazakistan’da Yüksek Din Öğretimi Yapan Kurumlar” dır. Sözü 
kendisine bırakıyorum. Buyurun sayın İsabaeva. Süreniz 12 dk’dır.



“KAZAKİSTAN’DA YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ YAPAN KURUMLAR”

TUNGISH ABILOV

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ABD Doktora Öğrencisi)

Özet

İslam tarihinin erken dönemlerinden beri bir müslüman ülke olan Kazakis-
tan’da asırlarca geleneksel yaşam biçimi ve geleneksel din eğitimi yöntemleri 
hakimdi.  18. yüzyılda ülke Çarlık Rusya’nın işgaline uğradı, daha sonra Sovyet-
ler Birliği tahakkümü altına girdi. Bu dönemlerde ülke insanının dini değerleri 
çok büyük zarar gördü. Ülkenin geleneksel dini eğitim kurumları tamamen or-
tadan kaldırıldı. Kazakistan 1991 senesinde bağımsızlığını ilan ettikten sonra 
dini eğitim alanında bir canlanma başlamıştır. Bağımsızlığın ilk yıllarında Din 
Bilimleri veya Teoloji alanında uzman eğitimi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu doğ-
rultuda, dini eğitimde dünya ülkelerinin tecrübelerinden yararlanarak, Kazakis-
tan toplumunda geliştirilmiş yeni bir dini eğitim sisteminin uygulanması önemli 
olmuştur. Bunun için Kazakistan’da önemli adımlar atılmıştır.

     Anahtar kelimeler: Kazakistan, Din, Din Bilimleri, İslam Bilimleri, Din 
Eğitimi, Yükseköğretim Kurumları.
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Giriş

İslam Dini 751 yılındaki Talas Savaşı sonrası bugünkü Kazakistan top-
raklarına yayılmaya başlamıştır. İslamiyet zamanla halk kitleleri arasında 
yerleşmiş ve asırlarca bölge kültüründe etkili olmuştur. Bölge halkı tara-
fından fıkıh alanında Ebu Hanife’nin, itikat ve kelam alanında İmam Matu-
ridi’nin mezhepleri benimsenmiştir. Öte yandan Ahmet Yesevi, Bahauddin 
Nakşıbendi gibi büyük şahsiyetlerin etkisi de bölgenin tasavvufi geleneğinin 
oluşmasını sağlamıştır. Yüzyıllardır halkın dini anlayışı, eski inanç ve gele-
nekleri de içeren bir tarzda devam etmiştir. 

Kazakların sahip oldukları zengin İslam mirası, gerek Çarlık Rusya döne-
minde (1731-1917) yapılmış hristiyanlaştırma ve gerekse Sovyet dönemin-
de (1917-1991) izlenmiş dinsizleştirme faaliyetlerine karşı onların kendi 
dini kimliklerini korumalarını sağlamıştır.

Dine karşı en büyük darbe Sovyetler döneminde yapıldı diyebiliriz. Sov-
yet yönetimi 1920-30’lı yıllarda dine karşı sert tutum sergilemiştir. Ülkede 
çok sayıda camiler ve medreseler kapatılmış, dini gelenekler ve kıyafetler 
yasaklanmıştır. Din alimlerine yönelik baskı ve tutuklamalar yapılmış, dini 
basın yasaklanmıştır. Böylece dinin bütünüyle Sovyet toplumundan kaldırıl-
ması hedeflenmiştir.1 Bunun gibi ateist baskılar toplumdaki dini bilgiyi ciddi 
ölçüde zaafa uğratmıştır. 

Devletin ateist baskısı bazen hafifleşir, bazen yeniden sertleşirdi. Resmi 
yeni dini eğitim yerlerinin açılmasındaki engellerden sonra yasadışı medre-
se ve evler “hücreler” ortaya çıkmıştır. Bu hücrelerde yetiştirilen mollalar, 
Bağımsızlık yıllarında dini gelişmenin temelini oluşturacak olan camiler ve 
medreselerde görev alacaklardır.

Bu dönemde ülkede din eğitimi veren her hangi bir yüksek öğretim ku-
rumu  bulunmamaktaydı. Dönemin bazı eğitim kurumlarında “Bilimsel Ate-
izm” bölümü vardı ve “Ateizm ve dinler tarihi” dersi veriliyordu2.

1. Bu konuda bkz. Seyfettin Erşahin, Türkistan’da İslam ve Müslümanlar Sovyet Dönemi, 
Ankara: İlahiyat Vakfı Yayınları-1;  Alexandre Bennigsen, C.Lemercier-Quelquejay, Step’te 
Ezan Sesleri, Çev. Nezih Uzel, İstanbul, Kent, 1981.
2. Foliyeva Tatyana, “Religioznaya sosyalizatsya i vospitanya v traktovke sovetskih religio-
vedov”, Antonov (Red.), “Nauka o religiy”, “Nauçnıy ateizm”, “Religiovedeniye”, Moskova: 
PSTGU, 2014, s.191.
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Bağımsızlık Sonrası  Dini Gelişmeler

1991 yılında bağımsızlıkla beraber Kazakistan tarihsel kimliğini, dini 
inançları, örf ve adetlerini belirlemeye başladı. 15 ocak 1992 yılı  “Dini 
inanç özgürlüğü ve dini kurumlar” kanunu çıkmış ve inanç özgürlüğü sağ-
lanmıştır3. Bu kanunla hangi dini inançtan olursa olsun Kazakistan vatan-
daşlarının dini alandaki hak ve özgürlüklerini güvence altına alıyordu.

Sağlanan bu özgürlük ortamı çeçitli dini grupların ülkede faaliyet göster-
melerinin yolunu açmış oldu. Sovyet dönemindeki ateist baskının boşalttığı 
dini alanı doldurmak üzere hem İslam ülkelerinden hem de Batı ülkelerinden 
çeşitli dini örgüt ve cemaatler Kazakistan’da faaliyet göstermeye başladılar. 
Bunlar birer sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalar sürdürmüşlerdir. Dini 
kuruluşların artan faaliyetlerini kontrol etmek ve bu kuruluşları kayıt altına 
almak maksadıyla 11 Ekim 2011 tarihinde “Dini Faaliyet ve Dini Örgütler 
Kanunu” çıkarıldı.4 Bu kanunla Din İşleri Ajansı’na dini kuruluşları kayıt altına 
alma ve denetleme görevi verildi. 13 eylül 2016 yılında yeni kurulan Din İşleri 
ve Sivil Toplum Bakanlığı din işlerini organize edip yürütmektedir.

Bu yıl Kazakistan bağımsızlığının 25. yıldönümünü kutlamaktadır. Ka-
zakistan halkının %72’si müslümanlardan oluşmaktadır. Ülkenin İslami 
faaliyetleri “Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi” (Müftiyat) tarafından 
takip edilmektedir. Kazakistan’da din ile devlet işlerinin birbirinden ayrı 
olması sebebiyle Müftiyat devletten maddi destek almaksızın ülkedeki bü-
tün camilerin ve medreselerin yönetim işini kendisi yürütmektedir. Camiler 
Müftiyata bağlı olsalar da mali giderleri mahalli imkanlarca karşılanmak-
tadır. Müftiyat tarafından sürdürülen çalışmalar üç bini aşkın cami, yedi 
medrese, Kuran kursları ve  İhtisas artırma enstitüsü aracılığıyla gerçek-
leştirilmektedir. Ayrıca, bu konuda İslami gazeteler ve dergileri ile bir dini 
televizyon kanalı önemli bir rol üstlenmiştir.5 

3. Dini senim bostandığı jane dini birlestikter turalı (N 1128-ХІІ), 15 Ocak 1992, Erişim:
22 Şubat 2017, http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z920004000_
4. Dini qızmet jane dini birlestikter turalı (№ 483-ІV), 11 Ekim 2011, Erişim: 22 Şubat
2017, http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000483
5. Karligaş Borbasova, Şemşiya Rısbekova, Sultanmurat Abcalov, “İslan Dininin Kazakis-
tandağı Dinaralık, Ultaralık Kelisimdi Nıgaytudağı Röli men Manızı”, Аdam alemi, 4 (62)
2014, s. 144-152.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z920004000_
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000483
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Yüksek Din Öğretimi Yapan Kurumlar

Din eğitimi Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana hızla 
gelişen alanlarından biridir. Eğitim sisteminin tüm sahfalarında “Laiklik ve 
Din Bilimi Temelleri” dersi okutulmaktadır.6  “Laiklik ve Din Bilimi Temelleri” 
dersinde, laiklik ilkeleri dikkate alınarak, dünya ve geleneksel dinlerin insa-
noğlu medeniyeti ile ulusal medeniyetlerdeki yeri ve önemine, dinlerin top-
lum hayatı üzerindeki etkilerine, dini görüşlerin yapısı ve özelliklerine, dinin 
görev ve yükümlülüklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Amaçlar 
arasında  gençlerin uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar-
dan uzak tutmak da bulunmaktadır.

     Kazakistan’nın yüksek öğretim kurumlarında din konusunda uzman 
eğitimi “Din Bilimleri”, “İslam Bilimleri” ve “Teoloji” gibi 3 ayrı bölüm ola-
rak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında gerçekleştirilmektedir. 
Bu programları kendi bünyesinde açmak isteyen üniversiteler öğretim ele-
manı, kütüphane, eğitim binası vb. alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, 
Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığına müracaat ederler. Bakanlık, “Din 
Bilimleri” veya “Teoloji” bölümü açmak için başvuruda bulunan üniversite-
nin gerekli şartları taşıması halinde bölümün eğitime başlayabilmesi için 
gerekli lisansı verir. Kazakistan’da bu işleyiş sadece “Din Bilimleri” veya 
“Teoloji” programları için değil bütün diğer programlar için de geçerlidir. Din 
Bilimleri programında ağırlıklı olarak Dinler Tarihi, Din Felsefesi, Din Sos-
yolojisi, Din ve Ahlak İlimi gibi dersler verilirse, İslam Bilimleri veya Teoloji 
bölümlerinde  İslam Akidesi, Kuran İlimi, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku gibi 
dersler öğretilmektedir. Meslek elemanı yetiştirmeyi ülkede altı üniversite 
ve bir enstitü hedeflemektedir.

Bu yüksek öğretim kurumları şunlardır;

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Kazakistan ve 
Türkiye Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet 
üniversitesidir. Üniversite, 6 Haziran 1991 yılında Türkistan Devlet Üniver-
sitesi olarak açılmıştır. 

6. Abdirasılkızı Aynur (Ed.), “Zayırlı bilim – ruhani damu kepili”, Astana, 2015. S. 5-10.  
Erişim:  22 Şubat 2017, http://www.niac.gov.kz/books/sbornik_nauchnyx_publikacii_
sotrudnikov_niac.pdf 

http://www.niac.gov.kz/books/sbornik_nauchnyx_publikacii_sotrudnikov_niac.pdf
http://www.niac.gov.kz/books/sbornik_nauchnyx_publikacii_sotrudnikov_niac.pdf
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Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Tür-
kiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel arasında 1 Mayıs 1992’de 
imzalanan “Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ile 
Türkistan Devlet Üniversitesi’nin iki ülkenin ortak üniversitesi hâline getiril-
mesi kararı alınmış ve konuyla ilgili Mutabakat Zaptı, 28 Eylül 1992’de An-
kara’da imzalanmıştır. İki ülke Hükümetleri arasında, “Türkistan Şehrinde 
Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair 
Anlaşma” ise, 31 Ekim 1992’de Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanla-
rı Zirvesi’nde Ankara’da imzalanmıştır.

Din Bilimleri bölümü ise Türkistan Devlet Üniversitesi olarak açılmasını 
müteakip 1991 yılında faaliyetine başlayarak ilki gerçekleştirmiş ve Kaza-
kistan’daki açılmış ilk Din Bilimleri bölümü unvanını elde etmiştir. Din Bilim-
leri Bölümü ilk dönemlerde Doğu Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer almıştır. 
Ancak Doğu Bilimler fakültesinin kapatılmasıyla bölüm, 2001 yılında Tarih 
fakültesi içerisinde faaliyetine devam etmiştir. 2007-2009 yılları arasında 
bölüm “Felsefe ve Din Bilimleri”, 2009-2010 yılları arası “Arkeoloji-Etnoloji 
ve Din Bilimleri” bölümü olarak varlığını sürdürmüştür. 2011 yılından itiba-
ren ise “Din Bilimleri ve Teoloji” bölümü olarak yeniden kurulmuştur.7

Farabî Kazak Milli Üniversitesi

Farabî Kazak Milli Üniversitesi Kazakistan’ın en köklü eğitim kurumla-
rının başında gelmektedir. 15 Ocak 1934 yılında Kirov Kazak Devlet Üni-
versitesi olarak kurulmuştur. Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar 
Kabinesi’nin 23 Ekim 1991 tarihli N629 kararıyla üniversiteye büyük filozof 
Farabi’nin ismi verilmiştir. 9 Ocak 1993 yılında gerçekleştirilen düzenleme-
lerle Farabi Kazak Milli Üniveritesi olarak adıyla Kazakistan Cumhuriyeti’nin 
Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki yerini almıştır.

Üniversitede 7 araştırma enstitüsü, 1 teknokent, 30 bilim merkezi, 14 
fakulte, 62 bölüm çalışmaktadır.  Üniversite Bünyesinde 1999 yılında kuru-
lan Din  Bilimi ve Kültüroloji bölümü bulunmaktadır. 8

Uluslararası Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi(YDMKÜ), Kazakistan 

7. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Erişim: 20 Şubat 2017, http://www.ayu.edu.tr/tarihce. 
8. Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Erişim: 20 Şubat 2017, http://kaznu.kz/kz/11657/page/. 

http://www.ayu.edu.tr/tarihce
http://kaznu.kz/kz/11657/page/
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Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında mevcut olan dostluk ve kül-
tür anlaşmaları temelinde, Orta Asya Medeniyeti Vakfı tarafından Almatı 
şehrinde, 16 nisan 2001 tarihinde ve Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Ba-
kanlığı’nın verdiği 39307-1910-Y-E nolu sertifika ile “Almatı Uluslararası 
Üniversitesi” adıyla kurulmuştur.

Kazakistan Adalet Bakanlığı’nın 05 nisan 2001 tarihli ve 26985-1910-
M-E sayılı izin kararı ile birlikte adını “Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Ens-
titüsü” olarak değiştiren üniversite, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı’nın resmi onaylı yüksek öğretim lisansı ile 2004-2005 Öğretim 
Yılı’ndan itibaren eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Üniversite, 2005-
2006 Öğretim Yılı’nın 30 Aralık gününden itibaren ise gerekli şartları yerine 
getirerek resmen Üniversite statüsünü almıştır.

Din Bilimleri bölümü 2008 yılında açılmış olup 5B020600 Dini Bilim-
leri programı çerçevesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde Kaza-
kistan’dan tecrübeli din uzmanları ders vermesinin yanı sıra Türkiye’den 
öğretim görevlileri de ders vermektedir.9

ç) Nur Mübarek Mısır İslam Kültürü Üniversitesi

Nur Mübarek Üniversitesi Mısır ve Kazakistan Cumhuriyetleri devleti 
arasında yapılan uluslararası anlaşma esasında 2 Haziran 2003 yılında ku-
rulmuş bir üniversitedir. Üniversitede, Kazak öğretim görevlilerinin dışında 
el-Ezher, Kahire, İskenderiye gibi üniversitelerden gelen Mısırlı profesörler 
de eğitim vermektedirler. Nur Mübarek Üniversitesi Kazakistan’daki imam, 
İslam âlimi, Din bilgini yetiştiren en önemli yüksek öğretim kurumundan 
birisidir. Üniversite bünyesinde İslam Bilimi (erkek öğrenciler için), İslam 
Bilimi (kız öğrenciler için), Din Bilimleri, Arap ve İngilizce bölümü yer almak-
tadır. Din eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında gerçek-
leşmektedir. Kazakistan’da ilk defa “İslam Bilimleri Doktoru” unvanı bu 
üniversitede verilmiştir.10

Gumilev Avrasya Milli  Üniversitesi

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 23 Mayıs 1996 tarihli ka-
rarıyla L. Gumilev Avrasya Milli Universitesi Tselinograd Pedagoji Enstitüsü 

9. Uluslararası Yabancı Diller ve Meslekî Kariyer Üniversitesi, Erişim: 21 Şubat 2017, 
http://ydu.kz/tr/university/about 
10. Nur Mübarek Mısır İslam Kültürü Üniversitesi, Erişim: 21 Şubat 2017, http://nmu.kz/kk/ 

http://ydu.kz/tr/university/about
http://nmu.kz/kk/
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ile Tselinograd Mühendislik ve İnşaat Fakültesi’ni birleştirme sonucunda 
kurulmuştur.  29 Haziran 2001 tarihinde 892 No’lu “Münferit devlet univer-
sitelerin adının değiştirilmesi hakkında” Kazakistan Cumhuriyeti Hüküme-
ti’nin kararına göre bü öğretim kurumu Lev Gumilev Avrasya Milli Universi-
tesi olarak değiştirilmiştir. 

Avrasya Milli Universitesi, Kazakistan universitelerinin içindeki en ön-
cülerinin biridir. Bugünlerde universtede 28 bölüm mevcuttur. Din Bilimi 
bölümü 2013 yılı Felsefe bölümünden ayrılarak ayrı bir bölüm şeklinde ku-
rulmuş bulunmaktadır. Din eğitimi lisans ve yüksek lisans programlarında 
gerçekleşmektedir. 11 

Böketov Karağandı Devlet Üniversitesi

1972 yılında Kazakistan’ın Karağandı şehri’nde kurulmuş bir devlet üni-
versitesidir. Böketov Karağandı Devlet Üniversitesi, Kazakistan’da kurulan 
ikinci büyük üniversite niteliğini taşıyan eğitim kurumudur. 1992 yılında Ka-
rağandı Devlet Üniversitesi’ne bu eğitim kurumunun ilk rektörü olan Prof. 
Dr. Evney Böketov ismi verilmiştir.

Üniversitede “Felsefe ve Kültür Teorisi” bölümü 2003 yılında din bilimi ele-
manlarını yetiştiren bir bölüm olarak öğretime açılmıştır. 4 yıllık lisans düzeyin-
de eğitimi verilmektedir. Bölüm mezunlarının, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
Din Bilimleri ve Felsefe dersleri öğretmeni olarak çalışabilmeleri ve  Din İşleri 
Başkanlığı’na bağlı çeşitli birimlerde görev alabilmeleri hedeflenmiştir.12 

Felsefe, Siyasеt Bilimi ve Din Bilimleri Enstitüsü

Enstitü 1999 yılının şubat ayında 1958 yılında açılan Felsefe ve Hukuk 
Enstitüsünün temelinde kurulmuştur. 2012 yılının mayıs ayında Enstitü Ka-
zakistan Cumhüriyeti Hükümeti kararıyla yeniden Felsefe, Siyaset Bilimi ve 
Din Bilimleri Enstitüsü olarak isimlendirildi.

Enstitü, Kazakistan toplumunun entelektüel, ahlaki ve siyasi yönlerinin 
gelişmesini sağlayacak etkenleri araştırmayı hedefleyen bir kurumdur. Ens-
titü yapısını belirleyen üç temel yönde hareket etmektedir: felsefe, siyaset 
bilimleri ve din bilimleri. Enstitünün uzman eğitimi için Farabi Üniversitesi 

11. Gumilev Avrasya Milli  Üniversitesi, 21 Şubat 2017, http://www.enu.kz/tr/auu-hak-
kinda/index.php.
12. Böketov Karağandı Devlet Üniversitesi, Erişim: 21 Şubat 2017, http://fpf.ksu.kz/.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cniversite
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cniversite
http://www.enu.kz/tr/auu-hakkinda/index.php
http://www.enu.kz/tr/auu-hakkinda/index.php
http://fpf.ksu.kz/
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ile işbirliği yapması sonucunda şuanda 5 doktora ve 5 yüksek lisans öğren-
cisi öğrenim görmektedirler.13

“Din Bilimleri” ve “Teoloji” bölümü mezunları, ortaöğretim kurumları müf-
redatındaki “Laiklik ve Din Bilimi Temelleri” derslerine girmek başta olmak 
üzere, Din İşleri ve Sivil Toplum Bakanlığı’na bağlı resmi kurumlar, sivil top-
lum örgütleri, dini kurumlar, uluslararası ve dinler arası ilişkilerle ilgili danış-
manlık hizmeti, eğitim ve sosyal vakıfları v.b. gibi alanlarda görev alabilirler. 
“İslam Bilimleri” mezunları camilerde imam-hatip, medreselerde hoca olarak 
dini dersler verebilirler, çocuklar ve gençler için oluşturulmuş terbiye ve disip-
lin evlerinde, sivil toplum örgütlerinde, mesleki okullarda, araştırma merkez-
lerinde çalışabilirler. 2013 yılından itibaren yurtdışında öğrenimi sağlayacak 
“Bolaşak” prorogramı çerçevesinde “Din Bilimleri” ve “Teoloji” bölümlerine 
devlet tarafından yüksek lisans ve doktora için burs ayrılmaya başlamıştır.

Sonuç

Sovyetler Birliği döneminde dine ve dinsel değerlere karşı yürütülen kam-
panya nedeniyle Kazakistan toplumunun dini bilgisi ciddi ölçüde zaafa uğ-
ramıştır. Kazakistan bağımsızlığını ilan edilip dini özgürlükler verilince Din 
Bilimleri ve Teoloji gibi alanlarda uzmanların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Bu doğrultuda, dini eğitimde dünya ülkelerinin tecrübelerinden yararlanarak, 
Kazakistan toplumunda geliştirilmiş yeni bir dini eğitim sisteminin uygulan-
ması önemli olmuştur. Bunun için ülkede önemli adımlar atılmıştır.

Kazakistan’da din devletten ayrılmıştır fakat din bireyden, birey toplum-
dan, toplum devletten ayrı olamaz. Bu nedenle bireyin dini eğitim alarak 
yetişmesi toplumun ve devletin geleceği için önemlidir. Kazakistan’da din 
eğitimini veren yüksek öğretim kurumları, toplumun hayatında önemli bir 
rol oynamaktadır. Din eğitimi veren bölümlerin temel hedeflerinden biri, 
din alanında yetkin elemanlar yetiştirmektir. Gençlerin kendi gelenek ve 
inançlarına bağlı kalmalarını ve bu yönde bir dünya görüşü ve yaşam tarzı-
na sahip olmalarını sağlamak da bu hedefler arasındadır. Ayrıca, Din Bilim-
leri veya Teoloji bölümleri çok sayıda farklı halk ve dini inancın bulunduğu 
Kazakistan’da hoşgörü kültürünün pekiştirilmesi yönünde de çalışmalar 
yapmaktadır. 

13. Felsefe, Siyasеt Bilimi ve Din Bilimleri Enstitüsü, Erişim: 21 Şubat 2017, http://iph.
kz/kz/bastapki_bet/institut_tarihi/. 

http://iph.kz/kz/bastapki_bet/institut_tarihi/
http://iph.kz/kz/bastapki_bet/institut_tarihi/
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Şeyda KAPLAN:

Tungysh ABYLOV’a değerli sunumundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. 
Şimdi son oturumumuzun müzakere kısmına geçiyoruz. Bu oturumumuzun 
müzakerecisi  Ar. Gör. Osman Curuk’tur. Kendisi Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları ABD Araştırma Görevlisidir. 
Sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun CURUK.



ARŞ. GÖR. OSMAN CURUK

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları 
ABD Araştırma Görevlisi)

Teşekkür ediyorum sayın başkan. 

Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar ve değerli hâzirûn hepinizi saygı 
ve sevgi ile selamlıyorum. Öncelikle bu organizasyonun düzenlenmesine 
öncülük eden kıymetli hocam Prof. Dr. Eyüp Baş Hocama, İlamer vakfına 
ve sempozyum düzenleme kuruluna sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz 
genç akademisyenleri bu organizasyonda bir araya getirip tecrübe kazan-
mamıza vesile oldukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Burada üç arkadaşımın müzakerelerini yapmaya çalışacağım. 

 İlk olarak Tungış Abilov’un “Kırgızistan’da Yüksek Din Öğretimi Veren Ku-
rumlar” başlıklı tebliğini değerlendireceğim. Öncelikle kendisine bu tebliğin-
den dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bize Kazakistan’da kurulmuş olan olan 
kurumlardan ve bu kurumların vermiş olduğu yüksek din eğitimlerinden bah-
setti. İlk olarak Kazakistan’da mevcut bulunan dini durumdan bahsettikten 
sonra burada bulunan yüksek öğretim kurumlarından bahsediyor. Burada bu 
eğitim kurumlarının neler olduğunu vermiş bulunmaktadır. Ancak bu eğitim 
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kurumlarının müfredatı burada verilmemiş, bu müfradatın verilmesi eğitim 
kurumlarının daha iyi anlaşılması için önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrı-
ca dipnotlara biraz dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ve yazmış olduğu 
metni farklı birkaç kişiye okutması metin için faydalı olacağı kanaatindeyim. 
Yine akademik bir çalışmada kaynakçanın olması gerektiği kanaatindeyim. 

Değerlendireceğim ikinci tebliğ Tasavvufi Din Anlayışının Oluşumunda 
Bahaeddin  Nakşibend: Dil Ba Yaru Dast Bakar” başlıklı Mariamkan İsaba-
eva’nın tebliği olacak. Kendisine bu bilgilendirici tebliği için teşekkür ediyo-
rum. Kendisi giriş kısmında tasavvur tarihini kısaca bahsetmeye çalışmış 
ve burada konu kopukluğu bulunmaktadır. Yine tebliğde kesin yargılar ve 
iddialar kullanılmış bunların biraz daha yumuşak verilmesi daha iyi olur dü-
şüncesindeyim. Yine Nakşibend’din yetiştiği ortamın siyasi ve kültürel duru-
munun tebliğde yer alması dönemin anlaşılmasına önemli katkı sunacaktır. 
Dipnotlar ve kaynakça açısından zengin bir tebliğ hazırlanmış bu konuda 
kendisine teşekkür ediyorum.

Müzakeresini yapacağım son arkadaşım Firdevs Gülbaz arkadaşımız. 
Kendisi bizlere Sufi “Hadis Yaklaşımlarının Din Anlayışlarındaki Etkisi” isimli 
tebliğini sundu. Kendisine bu tebliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Dipnot 
ve kaynakça olarak olgun bir metin hazırlandığını görmekteyiz. Tebliğinde 
bahsetmiş olduğu konular arasında yer yer kopukluklar var ve kesin hüküm-
ler yer almaktadır. Bunlara dikkat etmesi gerektiğini belirtmeliyim.  Kendisi 
Sufi din adamlarının hadis rivayetinde farklı bir üsluba sahip olduğunu be-
lirtmekle beraber bu konudan bahsetmemiş. Bu konuya değinilmesinin ve 
bu konuda yapılan çalışmalara bakılmasının tebliğin daha iyi anlaşılması 
için önemli olduğunu düşünüyorum. 

Beni sabırla dinlediğiiz için şükranlarımı sunuyor, Tebliğci arkadaşlara 
huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyor ve akademik başarılarının deva-
mını diliyorum. 

Şeyda KAPLAN: 

Değerli müzakerelerinden dolayı Osman Curuk hocamıza teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. Değerli dinleyicilerimize de sabırla dinlediğiniz için teşek-
kürlerimi sunuyorum ve kapanış konuşmalarını dinlemek için sizleri Yunus 
Emre Konferans Salonuna davet ediyorum.





Değerlendirme Konuşmaları

PROF. DR. NAHİDE BOZKURT

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler,

 Hepinizi öncelikle en içten duygularımla selamlıyorum. İLAMER ta-
rafından birkaç yıldır düzenlenen uluslararası öğrenci sempozyumları beni 
başlangıcından beri son derece etkilemiştir. Sevgili öğrencilerimizin bizlere 
sunmuş olduğu bu bilgi şölenleri, geleceğe umutla bakmamızı sağlamak-
tadır. Öğrencilerimize bu ufukları açan önemli bir misyon icra ettiğine inan-
dığım İLAMER akademik koordinatörü ve öğrenci sempozyumu düzenleme 
kurulu başkanı değerli hocamız Prof. Dr. Eyüp Baş’ı ve onun arkasında olan 
ekibi öncelikle candan kutluyorum. Yine, aynı zamanda bu sempozyum-
ların pratiğe geçirilmesinde maddi manevi desteğini esirgemeyen İSİLAY 
mütevelli heyet başkanı değerli büyüğümüz, saygıdeğer hocamız Lütfi Do-
ğan beyefendiyi de kutluyor ve şükranlarımı arz ediyorum. Kur’an, ilk top-
lumun dili Arapça olduğu için “Anlayasınız diye biz onu Arapça indirdik.” 
demekte ve Kur’an’ın insanlığı hidayete erdirmek için bir rehber olduğuna 
vurgu yapmaktadır. İslam dininin ana kaynağı olan Kur’an ve ardından Hz. 
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Peygamber’in sünnetini anlama ve yorumlama süreçleri, ilk dönemlerden 
itibaren başlamış ve insanlık devam ettikçe varolmaya devam edecektir. 
Geçmişten günümüze din anlayışı farklılıklarını belirleyen ve birçok boyutu 
ile irdeleyen sempozyumumuz kültür ve geleneğimizde var olan çok farklı 
yorum ve anlama tarzlarını etkileyen nedenlerin neler olduğunu tespit etme 
açısından son derece önemli bulduğum analiz ve yaklaşımları içermiştir. Bu 
bağlamda sevgili gençlerimiz din anlayış farklılıklarını belirleyen sosyal, si-
yasal, kültürel, ekonomik ve özel faktörlere değinmişlerdir. Tarihsel süreçte 
aynı dinin etrafında şekillenen zengin anlama ve yorumlar bizi zihniyetlerin 
ne denli çeşitli olabileceğine vardırırken aynı zamanda zihnimizi de eğit-
mektedir. Düşünmeye, akla, bilime son derece önem verdiğimiz hakikati 
arama yolunda gerçekleşen farklı yorum ve anlayışları rahmet ve bereket 
olarak görmüştüm. Buna rağmen üzülerek ifade etme gerekir ki, kendi 
anlayış ve yorumlarını mutlaklaştıran diğer yorumları tümüyle dışlayan, 
hakikati aramak yerine dini kendi amaçlarına yönelik kullanan, insanları 
ayrıştıran anlayışlar da hep var olagelmiştir. Dinimizi anlama, yorumlama 
yaklaşımlarını ayrıştıran değil, birleştiren, insan onurunu umursayan ve 
yeryüzüne barış getirmeyi hedefleyen boyutunun öne çıkarılması dileğiyle 
hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 



YRD. DOÇ. DR. ADEM YILDIRIM

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Ben de hazirunu saygıyla selamlıyorum. Böylesine önemli bir faaliyette 
sona gelindiği için hamd ediyoruz. Böylesine önemli bir icraatın ortaya kon-
ması ve bunun yıllardır devam ettiriliyor olması önemini ortaya koyuyor. Bu 
konuda değerli Eyüp Baş hocama ve düşüncesini, fikrini, emeğini ortaya ko-
yan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerin sadece Ankara’da değil 
Türkiye’nin birçok yerinde yaygınlaşması hususunun da önemli olduğunu dile 
getirmek istiyorum. Bununla ilgili farklı üniversite ve fakültelerde İLAMER’in 
bu faaliyetini takip eden uygulamalar da başlamış durumda. Bu durumunda 
İLAMER’in bu faaliyetinin ne kadar yerinde ve değerli olduğunu göstermesi 
açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi burada birbirinden kıymetli 
onlarca sunum yapıldı, bunların hepsi bir öneme haiz. En önemlisi, bu fa-
aliyetlerin öğrencilik yıllarında başlıyor olmasıdır. Akademik faaliyetler uzun 
süreç ister. Sizin bu yola erken koyulmanız, hedeflerinize o kadar erken va-
racağınız anlamına geliyor. Tabi ki birçok hususa değinildi. Bende fıkıh çer-
çevesinde bir iki hususun altını çizerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. 
Fıkhi mezheplerin anlayış farklılıklarını belirleyen etmenleri, yöntemden, böl-
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ge farklılıklarından, delillerden, dilden ve siyasi sebeplerden kaynaklanan 
etkenler olarak beş başlık altında değerlendireceğim. Din dediğimiz husus 
ayetle tamamlanmış ve Hz. Peygamber’in risaletinin bitmesiyle ikmale ermiş 
bir süreç. Bundan sonraki aşamalar sahabeden itibaren fıkıh külliyatının 
oluşması, kelam tartışmalarının alevlenmesi, mezhepler arasındaki husus-
ların belirginleşmesi içerisinde insan unsurunun dâhil olduğu bir süreçtir. İn-
san unsurunun olduğu her yerde yorum vardır. Dolayısıyla din içerisinde fiili 
olanla, dinin bizatihi kendisi olanı bir ilahiyat öğrencisi olarak zamanında fark 
etmiş olmak bizler için bir ayrıcalıktır. Dolayısıyla bağlı olduğumuz müessese 
veya insanların takip ettikleri yol ve yöntemlerin neticede bir yorum olduğunu, 
doğruyu ve yanlışı içerebilme ihtimalini barındırdığını bilip buna göre dini yak-
laşımları ve dini kurumları eleştirmek, onlara hayat hakkı tanımak ve onları 
yaşamaları için desteklemek, aradaki çatışmaları önleyecektir diye düşünü-
yorum. Günümüzde de en çok buna ihtiyacımız var. Birbirimizi daha yakından 
anlamak, fikirleri dışlamamak, bütün gerçeği hakikati bizim temsil ettiğimiz 
gibi bir rehavete kapılmamak, hakikatin tek elinin olmayacağını bilmek, bir 
İslami ilimler, ilahiyat talebesine, mesleğine, meslektaşına yakışan bir tavır 
olacaktır diye düşünüyorum. Huzurlarınızdan ayrılırken bu uzun soluklu prog-
ramda hem daha önce hem de bugün emeği geçen kardeşlerimize, hocaları-
ma ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygı ile selamlıyorum. 

 



Değerli genç arkadaşlar,

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Hocalarımızın düzenlediği, öğrenci-
lerimizin katıldığı bu sempozyum dolayısıyla hem düzenleyenleri hem de 
katılanları tebrik ediyorum. Henüz lisans aşamasında bilimsel bilginin üre-
tilmesi konusunda, deneyim sahibi olma hususunda, bu tip bilimsel çalış-
maların son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iyi bir gelenektir. 
İnşaallah diğer fakültelere de yayılır. Eğitim öğretim sadece örgün eğitim 
kurumlarında formal yapılan birtakım çalışmalardan ibaret olamaz. Dü-
zenli eğitimin dışında insanların sahip oldukları müktesebatı paylaşması 
bunu bilimsel bir üretim haline getirmesi gerçekten çok önemlidir. Çünkü 
düşünen, araştıran, üreten insanlara, nesillere ihtiyacımız var. Bunun dı-
şında ele alınan konu ile ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Sempozyum-
da belirlenen üst başlığın son derece anlamlı, güncel ve önemli bir konu 
olduğunu düşünüyorum. Din anlayışındaki farklılıklara karşı alınacak tavır 
her zaman için önemlidir. Din, insanın başkaları ile ilişkilerini düzenleyen 
son derece önemli bir müessesedir. Toplumsal barışın sağlanabilmesi için 

PROF. DR. ZEKİ SALİH ZENGİN

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
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insanları bu derece derinden kavrayan bu kurumun, bu bilginin doğru an-
laşılması ve doğru yönetilmesi, ilişkilerin bu çerçeve etrafında kurulması 
son derece önemlidir. Maalesef hem dinlerarası hem de aynı dinin içerisin-
de anlayış farklılıkları, çatışmalara sebebiyet verebiliyor. İşin doğrusu tarih 
boyunca da böyle olmuş. Geçmişte olanlara bakıp gelecekte olacakların 
bundan farklı olamayacağını tahmin etmek zor olmayacaktır. Şöyle düşü-
nüyorum; var olan fıtri, doğal olgular karşısında yapılması gereken bunları 
anlamsız bir şekilde yok sayarak birtakım çözüm yolları geliştirmek yerine, 
bunların gerçekleşmesi için doğru bir yolun tutulması ve doğru bir şekilde 
yönetilmesidir. Yani din insanlar arasında bir farklılık sebebidir. Din anlayış-
ları doğal olarak insanın hayatındaki bu renklilik çerçevesinde ortaya çıkan 
gerçekliktir, bunlar doğal olan süreçlerdir. Bunları yok farzetmek, yahutta 
gerçekliği gözetmeksizin ütopik birtakım söylemler içine girmek derdimize 
deva olacak türden değildir. Bunların doğru bir şekilde yönetilmesi lazımdır. 
Yönetim hususunda bunların çatışmaya dönüşmemesi için hatırıma gelen 
birkaç noktayı şöyle özetleyebilirim: bu farklılıkların doğal ve fıtri olduğu-
nu kabul etmek, insanların farklı tercihlerine mutlak surette saygı duymak. 
Bunları yapmak da tarihi süreçte çatışmaların önlenmesinde kesin bir so-
nuç ortaya koyamaz, yani çatışma her hâlükârda ortaya çıkar. Var olan bu 
çatışmalar da –keşke bu çatışmalar fikir seviyesinde gelişme kaydedecek 
türden olsa- zaman zaman fiili müdahalelere sebebiyet vermektedir. Eğer 
böyle bir ortama geçecek olursa bunun da derhal sonlandırılması ve ya-
pılan mücadelenin ahlaki esaslar çerçevesinde sonuçlandırılması çözüm 
olarak ileri sürülebilir. Ben sözü de çok uzatmak istemiyorum. Bu güzel top-
lantıyı organize eden hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım. Geleceğin bilim 
adamları olan siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarılı ça-
lışmaların devam etmesini istiyorum. Bunların Türk bilim alemine önemli 
katkıları olacağına inanıyorum. Saygıya, hoşgörüye her zaman ihtiyacımız 
var. Bunun tesis edilmesi bu ülkede yaşayan herkesin en temel görevlerin-
dendir, sanıyorum ilahiyatçılara bu konuda daha fazla rol düşüyor. Bunun 
temin edilebilmesi için de araştıran, düşünen, karşılaştıran ve gerçeklere 
uygun hareket eden ilahiyatçılara ihtiyacımız var. Bu nitelikte ilahiyatçıların 
yetişmesi için fakültedeki derslerin yanı sıra bu tip faaliyetlerin de son de-
rece katkısının olduğuna inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve 
saygılarımı sunuyorum.



KAPANIŞ KONUŞMASI
DOÇ. DR. FATİH ERKOÇOĞLU

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 
ÖĞRETİM ÜYESİ

Değerli hocalarım, kıymetli öğrencilerim öncelikle hepinizi saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum. Bundan tam üç gün önce 10 Mayıs’ta açılışını gerçekleştirdi-
ğimiz sempozyumumuzun sonuna geldik. Açılıştan bir gün önce rahmeti rah-
mana kavuşan kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. İbrahim Sarıçam hocamızın vefa-
tı bizi derinden üzmüştü. Bu üzüntüyle açılışı yapmıştık. Hocama Rabbimden 
rahmet, kederli ailesine ve Ankara İlahiyat camiasına baş sağlığı diliyorum. 
Bir diğer husus, aslında bu konuşmayı bu organizasyonun mimarı diyebilece-
ğimiz Prof. Dr. Eyüp Baş hocamız yapacaktı. Kendisi seyahatte olduğundan 
onun yerine vekâleten ben yapıyorum. Kendisinin selamlarını iletmiş olayım. 
Bu sene yapılan sempozyum ile birlikte bu organizasyonun yedincisini ger-
çekleştirmiş olduk. Özellikle geçen yılki sempozyumu uluslararası boyuta ta-
şımak suretiyle bir miktar Kırgız öğrencinin de katılımı ile Kırgızistan Oş Dev-
let Üniversitesi’nde gerçekleştirmiş olduğumuzu belirtmek isterim. Böylece 
sempozyumun uluslararası boyuta taşınmış olmasından dolayı da mutluluk 
duyuyoruz. Hatta önümüzdeki Eylül ya da Ekim ayı itibariyle Kazakistan’da 
da Ahmet Yesevi Üniversitesi ile bağlantılı böyle bir programın olacağını be-
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lirtmiş olayım. Sempozyum konumuz, içinde bulunduğumuz durum itibariyle 
çok önemli, bu sıkıntılı sürecin hemen hemen seneyi devriyesi gelmek üzere. 
Bunun böyle bir akademik ortamda ele alınması hiç şüphesiz önem arz et-
mektedir. Sempozyumda, lisans ve lisansüstü düzeyde 19 üniversiteden 60 
tebliğcimiz ve 26 müzakerecimiz vardı.  Bir kısım sorular sordular, sordukları 
soruların cevaplarını yaptıkları araştırmalar çerçevesinde bizlere aktarmaya 
çalıştılar. Daha öncekiler gibi bu sempozyumda da sorulan soruların ve ce-
vapların oldukça nitelikli olduğunu düşünüyorum. Bu sempozyumda hemen 
herkesin çok şey kazandığını düşünüyorum. Herkesin kazanıyor olması, bir 
toplantının başarısının iyi bir göstergesi olmalı. Tebliğci arkadaşlarımız aylar 
öncesinden hazırlık yaptılar, müzakerecilerimiz onlar için müzakere hazırlığı 
yaptılar. Buradaki dinleyici arkadaşlarımız da önümüzdeki yıl için hazırlık ya-
pacaklar, yeni öğrenci sempozyumumuzda kendi hazırlıklarını görücüye çıka-
racaklar ve bir başka arkadaşımız da bu değerlendirmeyi yapacak ve böylece 
hep kazanacağız. Özellikle belirtmiş olmam gereken teşekkürler var. Kurum-
sal anlamda bize ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, 
Türkiye Diyanet Vakfı’na ve aynı zamanda öğrenci temsilcileri ve kulüplerine 
teşekkür ediyorum. Biraz daha özel teşekkürlerimiz var. Sempozyum düzen-
lemesinde büyük emeği geçen Doç. Dr. Abdülmecit İslamoğlu, Doç. Dr. Mus-
tafa Özkan, Yrd. Doç. Dr. Ömer Acar, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Daşkıran, Yrd. Doç. 
Dr. Davut Şahin hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yine arka planda, mutfakta 
çalışan Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arş. Gör. İsmail Koçak, 
Arş. Gör. Ramazan Çınar; özellikle oturumların gerçekleştirildiği salonlardaki 
görevli arkadaşlarımız Tuğba Aslan, İbrahim Emre Şamlıoğlu; sunucularımız 
Meryem Başyurt, Sümeyye Ulu; diğer organizasyonlarda görev yapan Aygün 
Yılmaz, Muhammed Kocabıyık, Muhammed Kılıç, Ayşe Eroğlu, Enes Furkan 
Onur, Ercan Aktan, Okan Uzunöz, Yusuf Yapıcı, Merve Yücetürk, Havva Merve 
Bulut, Pakize Köytepe, Şeyda Kaplan, Müberra Derya’ya teşekkür ediyoruz. 
Aynı zamanda Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesinden arkadaşla-
rımız organizasyona büyük katkı sundular ve özellikle ilk oturumlarda tam 
katılım gerçekleştirdiler. Yine görev alan arkadaşlarımız İlhan Aktepe, Fatma-
nur Erdem, Esra Ayhan, Feyza Kaplan, Havva Alnıaçık, Emine Gamze Özkan 
ve İrem Balcı’ ya ayrıca teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sempozyumda yine 
bu vakitlerde görüşmek dilek ve temennisiyle sözlerimi bitiriyorum. Sempoz-
yuma teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. Allah’a emanet olunuz. 



Sempozyumdan Kareler










