Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi

Din eðitimi ve öðretimi açýsýndan bakýldýðýnda, bu tür emprik çalýþmalarýn
(alan araþtýrmalarýnýn) din eðitimi alanýnda yapýlacak ilerideki çalýþmalara
farklý bir yaklaþým ve anlayýþ sunarak katkýda bulunduðu muhakkaktýr. Emprik verilere dayalý bu eserin din psikolojisi ve din eðitimi alanýna önemli katkýlar saðlamasý dileðiyle yazarýný tebrik ediyorum.
Veysel Uysal

Vahiy Kaynaklý Metinler Baðlamýnda Dinin Baðlayýcýlýðý ve
Ýnsanýn Özgürlüðü
Ömer Müftüoðlu
Ankara: Ankara Okulu Yayýnlarý, 2006. 200 sayfa.
Ýnsanýn yapýp ettiklerinde ne kadar özgür olduðu, doðal ve toplumsal þartlarýn onu ne derece sýnýrladýðý, davranýþlarýnda iyi ve güzele ulaþmak için özgür iradesi ile uymasý gereken kriterler olup olmadýðý, varsa bu kriterlerin
kaynaðýnýn ne olduðu gibi sorular tarih boyunca felsefe ve dinin ortak sorularýdýr. Ömer Müftüoðlu’nun Vahiy Kaynaklý Metinler Baðlamýnda Dinin
Baðlayýcýlýðý ve Ýnsanýn Özgürlüðü adlý kitabýnda bu kadim sorunsala, Ýslâm
dininin insan davranýþlarý karþýsýnda normatif kriterler getirmesinin insanýn
özgürlüðünü ne derece etkilediði tartýþmalarý baðlamýnda temas edilmiþ, buradan yola çýkýlarak günümüzde bazý dindarlýk tezahürlerinde görülen birtakým anlayýþ ve uygulamalar ile insan özgürlüðü konusundaki yaygýn dinî
inanýþlar arasýnda baðlantýlar kurulmuþtur. Ancak kitabýn baþlýðýndan beklenenin aksine, bu kadim sorular yumaðýnýn Tevrat, Ýncil, Zebur ve Kur’an gibi kutsal metinlerde hangi baðlamda ele alýndýðý ve bu sorulara karþýlýk o metinlerde ne gibi cevaplar üretildiði/önerildiði konularýna temas edilmemiþtir.
Kitabýn önsözünde “(…) Müslüman camiayý ve onlarýn dayanak aldýklarý
‘baðlayýcý ifadeleri’, (…) peygamberin ölümüyle sona eren mitolojik kalýntýlar olarak gören düþünce tarzýnýn (…) sahipleri, yaþantýlarýný din kaynaklý ilkelerden tamamen mi baðýmsýz sürdürmektedirler (…) türünde sorularla
Müslüman kesimin sürekli ön planda tuttuðu Ýslâmî düsturlar, onlara gerçek
anlamda yön belirleyen güçte midir” sorularýnýn kitabýn yazýlmasýndaki temel
saikler olduðu belirtilmektedir. Yazar, dinin baðlayýcýlýðýnýn insan özgürlüðü
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ile çeliþip çeliþmediði hususunun kitabýn oluþumuna katkýda bulunduðunu da
ilâve etmektedir.
Araþtýrmanýn amacýna “Önsöz”de bu cümlelerle temas edilmesine raðmen,
kitapta yöntem ve kaynak seçiminin anlatýldýðý bir giriþ bölümünün yokluðu
dikkat çekicidir. Dolayýsýyla ileriki bölümlerde sýkça ve çokça alýntý yaptýðý
kaynaklarý hangi kritere göre seçtiði hususunda yazarýn kendi ifadelerine dayalý bir bilgi sahibi olamamaktayýz.
Kitap iki ana bölümden oluþmaktadýr. “Vahiy Kaynaklý Metinler ve Baðlayýcýlýk Ýfade Eden Lafýzlar Açýsýndan Durumlarý” baþlýðýný taþýyan “Birinci Bölüm”de Tevrat ve Ýncil’in tarih içerisinde oluþum süreci ve muhtevalarýna iliþkin oldukça deðerli bilgiler verilmektedir. Akademik camiada Yahudi ve Hýristiyanlarýn kutsal metinleri ile ilgili kavram karýþýklýklarýna temas edilmiþ ve
hangi kavramdan ne anlaþýlmasý gerektiðine açýklýk getirilmiþtir. Bununla beraber, kutsal metinlerin baðlayýcýlýk açýsýndan deðerlendirilmesi yapýlýrken, dil
felsefesinin genel yaklaþýmý çerçevesinde sözlü ve yazýlý emrin baðlayýcýlýk
açýsýndan farklýlýðýna temas edilmekle yetinilmiþ, bu metinlerde yer alan hüküm cümlelerinin Hýristiyan ve Yahudi din bilimleri disiplinlerinde baðlayýcýlýk açýsýndan nasýl ele alýndýðý, emir ve yasak bildiren lafýzlarýn etimolojik ve
semantik tahlili gibi konulara yer verilmemiþtir. Gerçi yazar kitabýn Önsöz’ünde Birinci Bölüm’ün amacýný “…okuyucuya, vahiy kaynaklý metinlerin bütününü baðlayýcýlýk açýsýndan görebilme imkaný sunmak…” olarak
açýklamaktadýr ama, bölüm için seçilen baþlýk, haklý olarak okuyucuyu bu
amacý fazlasýyla aþan bir beklenti içerisine sokmaktadýr.
“Ýkinci Bölüm”de dinin baðlayýcýlýðý ve insanýn özgürlüðü tartýþmalarýna
yer verilmiþtir. Yazar burada dinin talep ettiði “baðlanma”nýn yalnýzca insanýn özgür iradesiyle gerçekleþebileceðini kuvvetli bir biçimde vurgulamaktadýr. Baðlanan irade özgürdür ve din insandan “kendi geleceðini kendisinin
belirlemesini” istemektedir. Yazara göre özgür bir seçimin gerçekleþebilmesi
için Tanrý’nýn iradesi dýþýnda “iyi”nin var olmasý ve insan tarafýndan bilinebilmesi gerekir. Tanrý’nýn iradesinin ve bu iradeden “baðýmsýz iyi”nin tezahür
ettiði alan ise ilahî metinlerdir. Yazar bu noktayý Nasr Hamid Ebu Zeyd’den
alýntýlar yaparak açýklamaktadýr: “Ýlahî metinler, dilde tezahür ettiði andan itibaren insanîleþmiþtir. Hem “mantûk” hem de “mefhûm” açýsýndan aktif ve
deðiþkendir. Her an yeniden anlaþýlýr. Hz. Peygamber’in Kur’an’dan anladýðýnýn
bizatihi Kur’an’ýn amaçladýðý anlam olduðu yönündeki iddialara itibar edilmemelidir. Peygamber’in anlamasý, beþerî anlamalarýn ilkidir.” Bu pasajlardan,
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anlamýn sürekli deðiþken olmasýna baðlý olarak, baðlayýcýlýðýn da deðiþkenliði sonucu çýkabilmektedir. Ancak yazar, konuyla ilgili somut kriterler ortaya
koymadýðýndan, dinî metinlerin, bu metinlerdeki lafýzlarýn ve lafýzlardan çýkarýlan hükümlerin baðlayýcýlýk sýnýrlarý konusu muallakta kalmaktadýr.
“Ýkinci Bölüm”ün ikinci kýsmýnda “Ýnsanýn Özgürlüðü Açýsýndan Baðlayýcýlýk” baþlýðý altýnda insanýn özgürlüðü sorunsalý ele alýnmaktadýr. Yazar burada Kur’ân-ý Kerim’den âyetlerle insanýn zaaflarýyla beraber yaratýlmasýna
dikkat çekmekte ve özgür iradeyle seçim yapabilmek için bu zaaflarýn varlýðýnýn zorunlu olduðunu belirtmektedir. Bu bölümde Erich Fromm’dan sýkça
alýntýlar yaparak insanýn özgürlüðü sorunsalýnýn çerçevesini belirlemekte, bu
çerçevede “Ýslâm inancýna göre Tanrý’nýn insan için plan yapmadýðý, insanlarýn hayatlarýný kendi tercihleriyle çizdiði” görüþünü ön plana çýkarmaktadýr.
Yazar Ýslâm dininde insanýn özgürlüðünün dinin baðlayýcýlýðýnýn mütemmim
cüzü olduðunu her fýrsatta vurgulamakta, dinin emir ve yasaklarýnýn da nihaî anlamda insanýn baþka varlýklara köle olmadan özgürce yaþayabilmesine imkân saðladýðý için anlamlý olduðunu belirtmektedir. Ona göre insanýn
özgür iradesinin olmadýðý, sevgisiz bir zorunluluða baðlý olan Tanrý-insan iliþkisi, köleleþmenin bir baþka çeþidini üretecektir. Yazarýn bu baðlamda “Ýslâm
düþünce tarihinde insan iradesinin Tanrý iradesi karþýsýna konarak zayýf düþürüldüðü ve kader inancýnýn kitlelerin afyonu olduðu” gibi hüküm cümlelerini, herhangi bir delil getirme veya konuyla ilgili tartýþmalara girme ihtiyacý
duymaksýzýn kullanmasý oldukça dikkat çekicidir. Doðrusu 1400 yýllýk geniþ,
çok renkli ve çok sesli bir yelpazeyi dönemlere, ekollere veya baþka kriterlere
ayýrma gereði duymadan toptancý bir yaklaþýmla kötülemek veya yüceltmek,
eserin ilmî hüviyeti açýsýndan oldukça endiþe verici görünmektedir. Yine yazar
bu bölümde “klasik kader anlayýþý”ný eleþtirmekte ve bu anlayýþýn insanýn özgürlüðünü elinden alan bir sonuca götürdüðünü savunurken, “klasik kader
anlayýþý”ndan hangi dönem ve hangi ekolün kader anlayýþýný kastettiðini
açýklýkla ortaya koymamakta, bu kanaate ulaþýrken hangi “klasik” kaynaða
baþvurduðunu belirtmemektedir.
Eserin satýrlarýnda sýkça karþýlaþtýðýmýz ifadelerden birisi de, “Ýslâm’a göre” diye baþlayan cümlelerdir. Elbette ki Ýslâm hakkýnda konuþmak, Ýslâmî
ilimler alanýna vâkýf her araþtýrmacýnýn hakkýdýr. Ancak dinin kaynaklarýndan
yaptýðý araþtýrmalar sonucu ulaþýlan fikir ve kanaatlerin þahsîliðini belirten ihtiyatlý cümlelerin kullanýlmasý, ilmî açýdan daha gerçekçi görünmektedir. Öte
yandan bu çalýþmada sýkça karþýlaþtýðýmýz “günümüzde ortaya çýkan bazý
dinî uygulamalarýn saf Ýslâm’la ters düþtüðü” iddialarý da birçok problemi
224

Kitâbiyat

beraberinde getirmektedir: Allah katýndaki aslî hüviyetini bir kenara býrakacak olursak, tarih, toplum ve birey üzerindeki tezahürlerinden baðýmsýz bir
Ýslâm’ý bilebilme imkânýmýz var mýdýr? Yaþanan hayatta gördüðümüz dinî tezahürlerin “saf Ýslâm”a uygun olup olmadýðý neye göre belirlenecektir? Kitaptaki “saf Ýslâm” ile ilgili vurgular, ayrýca ilk bölümlerde özenle altý çizilen
“ilahî metnin peygambere verildiði andan itibaren mefhûm ve mantûk açýsýndan beþerîleþtiði” görüþüyle de kolayca telif edilememektedir.
Ýnsanýn özgürlüðünün ele alýndýðý pasajlarda, günümüzde tezahür eden
bazý dinî anlayýþ ve uygulamalarýn insaný köleleþtirdiðini ve Allah karþýsýndaki gönüllü tercih durumunu elinden aldýðýna deðinildiðini görmekteyiz. Yazar
Fromm ve Þaban Ali Düzgün gibi sýkça alýntý yaptýðý kaynaklarýn özgürlük teorileri üzerine ürettiði genel görüþlerden yola çýkarak günümüzde yaþanan
dinî problemler arasýnda doðrudan bað kurmaktadýr. Ona göre, dinî þekilciliðe indirgeyen ve Allah’la pazarlýk anlamýna gelen samimiyetsiz ritüellerin sorumluluðu, doðrudan mevcut cemaat yapýlanmalarýna aittir. Þüphesiz ki sosyal hayatýmýzda dinî örgütlenmelerin saðlýklý veya saðlýksýz iþleyiþinin bireylerin din anlayýþýna tesiri büyüktür. Ancak bu gibi konular doðrudan din sosyolojisinin alanýna girmektedir. Dolayýsýyla konu ile ilgili alan araþtýrmalarýna
baþvurmadan sýrf teorik bilgilerden yola çýkarak hüküm vermek, ilmî yöntemler açýsýndan problemli görünmektedir.
Kitabýn “Sonuç” bölümü, satýrlarýnda ve satýr aralarýnda baþarýyla iþlenen
“insanýn ilahî iradeye baðlanmasýnýn ancak özgür iradesiyle gerçekleþebileceði, dinin emir ve yasaklarýnýn bu özgür iradenin baþkalarýna köle olmayý engellemek amacýna matuf olduðu” ana fikri ile baðlanmaktadýr.
Sonuç olarak bu araþtýrma, yazarýn eseri kaleme almadaki maksadýný baþarýyla ortaya koymaktaysa da, baþlýk ve muhteva arasýndaki uyumsuzluklar, kaynak seçimi ile ilgili kriterlerin belirsizliði, araþtýrmanýn metot ve sýnýrlarýnýn günümüz problemleri ile ilgili hüküm vermeye ne denli elveriþli olduðuna dair þüpheler ve bazý genellemelerin araþtýrmanýn ilmî hüviyetine olumsuz tesiri ile ilgili endiþeleri eleþtiri olarak belirtmeyi hakkaniyet açýsýndan gerekli görüyoruz. Yazarýn bundan sonra gerçekleþtirmeyi düþündüðü vahiy
kaynaklý metinlerde baðlayýcýlýk ifade eden kavramlarýn incelenmesi çalýþmasýný merakla bekliyor, metot ve muhteva yönünden bu çalýþmasýný aþan eserler
ortaya koymasýný diliyoruz.
Fatma Yüksel
225

