
kuk ve siyaset gibi pratik alanlarıyla ilgili 
olarak fıkıh ilmi teşekkül ederken insa
nın gönül ve duygu dünyasını zenginleş

tirme, derunl ve ahlaki boyutunu geliş

tirme işlevini de tasawuf üzerine almış
tır. Başlangıçta tasavvuf bir zihin hareketi 
değil gönül hareketi olarak ortaya çıkmış
sa da zamanla bu hareketin başlıca iki 
farklı çizgide geliştiği görülmektedir. Ebu 
Said ei-Harraz. Cüneyd-i Bağdadl. Haris 
ei-Muhasibl, Serrac. Kelabazl. Kuşeyrl ve 
Gazzall gibi mutasawıfların temsil ettiği 
Sünni karakterli birinci çizgi geleneksel 
İslam'ı koruma. diğer dini ilimlerle uyum
lu kalma çabasını sürdürmüştür. Bayezld-i 
Bistaml, Hakim et-Tirmizi, Hallac-ı Man
sur. Ebu Sald-i Ebü'I-Hayr, İbnü'I-Arabl, 
İbnü'I-Farız gibi mutasawıfların temsil 
ettiği ikinci çizgi, büyük ölçüde dış kül
türlerden aldığı yeni etkilerle her alanda 
külll hakikate ulaşma yetkisini kendinde 
gören, bu sebeple zaman zaman gele
neksel dini ve akli ilimleri küçümseyerek 
dini, varlığı, evreni, oluşu ve insanı yeni
den yorumlayan ve buna uygun bir hayat 
felsefesi oluşturan bir düşünce hareketi 
haline gelmiştir. Buna bağlı olarak baş

langıçta zühd, ibadet, takva. tevekkül. 
tevessül, fakr. cihad gibi Kur'an ve ha
dislerde yer alan kavramlar kullanılarak 
bunlara ruhani yönü ağır basan. fakat 
Sünni gelenekle de çatışmayan anlamlar 
verilirken bunlara yavaş yavaş bilinen an
lamları yanında gelenekte alışık olunma
yan içerikler de yüklenmeye başlanmıştır. 
Mesela Hz. Peygamber'in tevekkül konu
sundaki bilinen tavrına rağmen tevekkül 
kavramı giderek dünyayı reddetmeye ka
dar varan bir anlam değişikliğine uğra
mış . hatta bazı sufiler tedavi olmayı dahi 
tevekküle aykırı görmüştür(Ebu Talib ei
Mekkl, II, 22-23; Gazzall. IV, 249). Aynı akım 
tarafından fena. vecd. cezbe, şirb, sekr. 
gaybet. ittihad. vahdet gibi İslami inanç
Iara aykırı anlamlar içerdiği gerekçesiyle 
Sünni ulemanın, hatta bazı ılımlı muta
sawıfların tenkitlerine yol açan yeni kav
ramlar üretilmiştir. Yine başlangıçta za
hiri arnellerle ilgili kitaplara istihfafla ba
kan bu çığırdaki sufiler, giderek tasavvuf
la bu arnelleri birlikte götürmenin gerek
liliği üzerinde duran ılımlı mutasawıfla
rın eserlerini dahi küçümserneye başla
mışlardır. Mevl~na Celaleddin-i Rumi bi
le sufilerin vasıtasız bilgisi yanında kita
bi bilginin önemsizliğini anlatırken (Mes

nevl, VI, 209) Kuşeyrl'nin er-RisôJe'sin
den ve Ebu Talib ei-Mekkl'nin Kütü'l-~u
Wb'undan alaylı bir anlatımla söz eder 
(Schimmel, s. 28). Zaman zaman siyasi ve 

içtimal sıkıntılara da yol açan HurOfilik, 
Babailik, Kalenderilik, Haydarilik. Mela
mllik. Abdallık gibi heterodoks akımlar 
önemli ölçüde teorik temellerini bu mu
tasavvıfların görüşlerinden almışlardır. 

Ancak bu akımlar Ebu Talib ei-Mekkl, Ku
şeyrl ve özellikle Gazzall gibi mutasawıf
ların çabaları sayesinde, umumiyetle Sün
ni İslam çerçevesinde kalma sorumlulu
ğunu daima canlı tutan ve bu sayede ge
niş kitlelerce benimsenen tasavvufi an
layışların sahip olduğu seviyede güç ve 
etkiye ulaşamamıştır. 
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Iii MUSTAFA ÇAGRICı 

IV. HUKUK, İKTİSAT ve SiYASET 

Allah'ı tekyaratıcı ve üstün güç olarak 
tanıma ile nübüvvet, vahiy ve ahiret gi
bi Allah'a iman etrafında yer alan inanç 
esasları İslam'ın özünü, Tanrı'ya bağlılığın 
gereği ve bunun davranışlara aksetmesi 
sayılan ibadetler ve ahlak esasları da di
nin ve dindarlığın ikinci önemli boyutunu 
teşkil eder. Bunlardan imandinin Tanrı'
yı tanıma ve bilme, ibadetler O'na boyun 
eğme anlamını taşırken ahlak, metafizik 
mahiyetieki ilk iki bağiantıyı dünyevl pla
na çıkarıp her türlü tutum ve davranışa. 
insanlar arası ilişkilere yansıtma olarak 
görülebilir. Din aklın yanı sıra sezgi, duy
gu ve yaratılıştan gelen eğilimin de dev
rede olduğu bir kabulleniş veya teslimi
yet olduğundan. bütünüyle makul olsalar 
da inanç esaslarında ve biçimsel yönüyle 
ibadetlerde belli bir dogmatizm kaçınıl
maz ve hatta gereklidir. Bu sebeple fel
sefenin bütünüyle rasyonel metotlarını 
dini n bu alanına uygulamak doğru olmaz. 
öte yandan din ve ahlak bakımından dışa 
akseden davranışlar ve şekil kadar, hat
ta daha da öncelikli olarak kişinin niyet 
ve samimiyeti önemlidir. Fertlerin birbir
leriyle ve toplumla ilişkilerini normatif ve 
tasvir edici bir yaklaşımla ele alan hukuk, 
iktisat, idare ve siyaset gibi disiplinlerde 
ise rasyonalite, objektivite ve şekil hakim
dir. Söz konusu disiplinler bu yönleriyle 
değil insanlığın sağduyuya dayalı ortak 
değerlerinin korunması, dinin genel ilke
leriyle bütünlüğün sağlanması açısından, 
yani dalaylı biçimde dini bildirime konu 
teşkil eder. 

A) Hukuk. 1. Kavramsal Çerçeve. İsla
miyet insanı muhatap alarak onu yaratı
lış, varlık, hayatın başlangıcı ve sonu ko
nusunda bilg ilendirmesi ve insanın yüce 
yaratıcı ile olan bağı çerçevesinde ibadet 
ve temel ahlak kuralları vazetmesinin ya
nı sıra dışa akseden davranışlar ve insan
lar arası ilişkiler alanında da bazı iİkeler, 
yasak ve sınırlamalar getirmiş, bu açık
lama ve yönlendirmeler, fıtratı koruma 
ve gerçeği bulma hususunda Tanrı'nın in-
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sana olan inayet ve hidayetini tamamla
ma olarak anlaşılmıştır. islam manevi
ruhi alanın yanında dünya hayatını da ko
nu edinir ve bu hayatın karmaşası içinde 
yolunu şaşırabilecek durumda olan insa
na her yönüyle rehberlik eder. Beşeri dav
ranışlara ölçü ve sınırlamalar getirmesi. 
aile hayatından toplumsal düzenin ve te
mel insan haklarının korunmasına, ticari 
hayattan milletlerarası ilişkilere kadar 
hukukun değişik alanlarında temel açık
lamalarda bulunması (teşri') bundandır. 

Bu sebeple Kur'an ve Sünnet'te yer alan 
hukuki hükümler dini bildirim ve öğreti
nin bir parçasını teşkil eder ve teşri' öz
de ve temelde dini bir olgu şeklinde algı
lanır. Tanrı'nın gerçek kanun koyucu (şa
ri ') olarak görülmesi. İslam alimlerinin 
teşrTI ahkam etrafında re'y ve ictihadla
rıyla ortaya koydukları görüşlerin de ilahi 
iradenin açılımı ve keşfi diye algılanması 
bu anlayışın uzantısıdır. 

Esasen hukuk alanındaki dini hüküm
lerde akıl üstülük ve ön kabulden ziyade 
aklllik. tarihi tecrübe ve sosyal realiteyle 
olan sıkı bağ ön planda olduğundan bu 
alan. inanç ve ibadetler sahasındaki hü
kümlere nisbet! e beşeri yoruma ve deği
şime daha açık durur. Bununla birlikte 
dini n iki ana kaynağ ı olan Kur'an ve Sün
net'te yer alan hükümlerin başlangıçtan 
itibaren ferdi- içtimaL dünyevi- uhrevl, 
dini. ahlaki veya hukuki şeklinde bir ayı
nma tabi tutulmayıp bir bütün ve haya
ta geçirilmesi hedeflenen bir ideal olarak 
alınmış olması. hukuki ahkama dini öğ
reti içinde vazgeçilmez bir yer kazandır
dığı gibi bu ahkam etrafında geliştirilen 
hukuk doktrinlerine de belli ölçüde bir 
değişmezlik ve koruma sağlamıştır. İs
lam toplumlarında ibadetler. ahlak ve hu
kuk da dahil ferdin arneli hayatını bütü
nüyle kuşatan ve onu dinin aklde siste
miyle de irtibatlandıran bir fıkıh ilminin 
doğması söz konusu anlayışın ürünüdür. 
Bu süreçte hukuk kurallarının biçimsel
liği kadar dinle ve gelenekle olan bağları 
da canlı tutulup ferdin onları aynı zaman
da inanç ve dindarlığının gereği olarak 
görmesi, maddi yaptırım ve karşılığını 
düşünmeden onları hayata aktarma ça
bası içine girmesi hedeflenmiştir. Fıkıh 
geleneğinde hukuka ahlaki ve metafizik 
bir boyut kazandırılmış olması bir yönden 
dogmatizmi ve donukluğu besleyebile
ceği için olumsuz, bir yönden de hukuk 
kurallarını maşerl vicdanda daha kolay 
kabul edilebilir, hayata daha kolay geçiri
lebilir kıldığı için olumlu sonuçlara birlik
te sahiptir. Olumsuz etkinin re'y ve icti-
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had canlı tutulduğu sürece en az düzey
de kaldığı, olumlu etkinin ise hukuka is
lam toplumlarına özgü bir ayrıcalık ve et
kinlik kazandırdığı, fıkhın müslümanla
rın gerek ferdi gerekse sosyal hayatların
da merkezi bir yer edinmiş olmasının da 
bundan kaynaklandığı görülür. Aile ha
yatından fert-toplum ve devlet ilişkileri
ne, ticaret ve borç ilişkilerinden suç oran
larına. kişisel harcamalardan sosyal da
yanışmaya kadar hukukun değişik alan
larında İslam toplumunda hemen her 
dönemde gözlenen düzen ve istikrar da 
benimsenen kuralların diğer muhitlerce 
bilinemez ve ulaşılamaz oluşuyla değil 
fıkhın bu toplumlarda sahip olduğu me
tafizik boyutla açıklanabilir. 

Öte yandan dini n arneli hayata ilişkin 
tebliğ usulüne bağlı olarak İslam coğraf
yasında fert ve toplumların arneli haya
tını konu edinen fıkıh ilminin de hayatın 
tabii seyrini ve içinde bulunulan sosyal 
şartları göz önünde bulunduran bir ya
pıda teşekkülü , hukukun kuralcı ve şekli 
yaklaşımının muhtemel olumsuzluklarını 
en aza indirici bir işlev görmüştür. Kur
'an ve Sünnet'te hukuki hayatı en ince 
ayrıntısına kadar düzenleyen açıklama
lar yerine dini ve ahlaki yönü de canlı tu
tularak çok defa genel ilkelerden. bazan 
da önem derecesine veya çözümlenmesi 
gereken acil bir problem oluşuna göre 
özel hükümlerden söz edilmesi ve teşri'
de o toplumun maddi-hukuki vakıala
rının ve algılama biçiminin daima göz 
önünde bulundurulması daha sonra fa
kihler tarafından sıkça ifade edildiği gibi 
nasların sınırlı. çözüm getirilmesi gere
ken olayların sınırsız oluşu . hem hukuk 
alanında yorum ve ictihad faaliyetine ge
niş bir imkan hazırlamış. hem de bu faa
liyetin gerçekçi ve değişime açık bir çiz
gide seyretmesini sağlamıştır. Bunun so
nucu olarak İslam toplumlarında hukuk 
ilmi, dini n genel tebliği ve özellikle de hu
kuki atıfları bulunan naslar etrafında, fa
kat hayatın gerçeklerini. tabii akışını ve 
değişkenliğini de dışlamayan bir anlama 
ve yorumlama faaliyetiyle oluşmuş. İslam 
toplumuna özgü ve 1slam dünyasındaki 
muhit çeşitliliğini Ve tecrübe zenginliğini 
de yansıtacak biçimde bir hukuki birikim 
ortaya çıkmıştır. Hukukun herhangi bir 
dinin içinde kazanabiieceği konuma oran
la islam dini ve geleneği içinde çok daha 
özel bir yer kazanmış olması, hukuk ku
rallarının özel ve kamusal hayatın imarın
da etkin rol üstlenmiş olduğu anlamına 
da gelir. Böyle olunca İslamiyet'in hukuk 
veehesini tanıtırken tarihsel bağlamını ve 

hayata aksediş biçimini göz ardı ederek 
Kur'an ve Sünnet metinlerini teorik bir 
çerçevede ön plana çıkarmak geriye doğ
ru doktrin inşası gibi bir yaniışı da bera
berinde getirir. Uygulama ve doktrin şek
linde iki ayağı bulunan tarihi tecrübe de 
aynı ölçüde, fakat n asiarın hayata yansı
masının tek örneği olmadığının da bilin
cinde olarak önemsenmelidir. Doğulu ve 
Batılı pek çok araştırmacının İslam dini
nin hukuk alanında insanlığa sunduğu 
katkıdan söz ederken benzeri bir yol izle
mesi de bundandır. 

2. Tarihi Tecrübe. İslam'ın geldiği dö
nemdeki Hicaz Arap toplumunda merke
zi bir siyasal otoritenin bulunmayıp aile ve 
kabile birliğine dayalı hayat tarzının ha
kim olması. Kabe ve putperestlik mer
kezli dini hayat. şehir aristokrasisi ve gö
çebe hayatı gibi olgular hukukun oluşu
munda da belirleyici oldu. Cahiliye toplu
munda kolektif sorumluluğa. güçlünün 
haklılığına ve sın ıf ayırırnma dayalı . gele
nek ağırlıklı şifahl bir hukuk kültürünün 
varlığı bilinmektedir. Özellikle borçlar. ti
caret. aile, ceza ve savaş hukuku alanla
rında belli geleneklerin yerleşmiş olma
sı. hukukun uygulanmasında kabile ileri 
gelenlerinin. hakem ve kahinierin aktif 
rolünün bulunması da yine bu sosyal ya
pının ürünüdür. İslamiyet hukuk alanın
da birtakım hüküm ve ilkeler koyarken 
içinde doğduğu toplumun geleneğini, uy
gulamalarını. bilgi ve tecrübe birikimini 
teşrlin maddi malzemesi olarak kullan
mış. onlardan hareketle muhataplarını 
uyarmış. maddi olgular üzerinde belli ilke 
ve amaçlar göstermiştir. Kur'an ve Sün
net'te yer alan hukuki hükümlerin yo
ğunlaştığı alanlar kadar hukuki ilişkilerin 
ön plana çıkarılan yönleri de dönemin 
sosyal realitesiyle yakından alakalıdır. 

İslam dininin Cahiliye döneminin kural 
ve uygulamalarından iyi olanın ı aynen. 
bozuk olanını düzelterek devam ettirdi
ği, tamamıyla yanlış olanı da iptal ettiği 
genel bir tesbit olarak doğru olsa bile di
ni teşri'de toplumun hukuki hayatını ye
ni baştan düzenlemeden ziyade uygula
madaki temel yanlışları göstermenin ve 
onları ortadan kaldırmaya yönelik bazı 
yasaklamalar getirmenin öncelikli yer 
tuttuğu görülür. Nitekim Kur'an ve Sün
net'te hukukun her alanını düzenleyici ku
rallar konmayıp sadece o dönemdeki te
mel uygulama yanlışları üzerinde durul
muş. muamelat alanındaki teşrTI ahkam 
daha çok yasaklama ve kısıtlama tarzın
da vazedilmiş, bu yapılırken de salt bir 
hukuki düzenleme üsiCıbu kullanılınayıp 



hukuk kurallarının dini ve ahlaki boyutu 
ön plana çıkarılarak aralarındaki bağa 
dikkat çekilmiştir. Bu durum. hukukun 
dinde inanç ve ibadet esaslarına göre da
ha tali bir konumda kalması kadar onun 
maddi olgularla olan sıkı bağını. dar anla
mıyla din ve ahiakın hukukun tabii ve be
şeri gelişim seyrine yapabileceği olumlu 
katkıyı göstermesi yönüyle de önemlidir. 

islam'ın Mekke dönemindeki tebliğin
de tevhid inancının yerleştirilmesi, ferdin 
manevi ve ahlaki yönden bilinçli ve di 
rençli kılınması öncelik taşıyordu. TeşrTI 
ahkamın vazedilmesinde önce namaz gi
bi ferdi ibadetlerden başlanması. hicret
ten sonra Medine'de devletin kurulmasıy

la birlikte peyderpey toplumsal nitelikli 
ve kamu otoritesinin desteğiyle uygula
nabilir kural ve hükümleri n konması. hem 
teşri'de tedriciliğin ve insani boyutun 
önemiyle hem de hukukun sağlam bir 
zemine dayanmasının gerekliliğiyle ala
kalıdır. Nitekim hicretten sonra ağırlığını 
Mekkeli ve Medineli müslümanlarla ya
hudilerin teşkil ettiği yeni Medine toplu
munu oluşturan grupların Hz. Peygam
ber'in başkanlığında bir şehir devleti ha
linde teşkilatlanması ve bu teşkilatlan
manın esaslarının yazıya geçirilmiş olma
sı . anayasa hukuku tarihi açısından taşı 

dığı önem yanında sosyal sözleşme ve hu
kuka bağlılık fikirlerini ön plana çıkarması 
yönünden de dikkat çekicidir. Yine Medi
ne döneminde evlenme ve boşama, ne
sep , vasiyet. miras, temel suçların ceza
landırılması. ganimetler ve dağıtımı , sa
vaş esirlerinin durumu. alım satım ve di
ğer başlıca borç ilişkileri gibi hukukun de
ğişik konularında geçmişten gelen yanlış 
uygulamalar tashih edildiği gibi fiili du
rum ve vakıalar üzerinden örneklendir
me yoluyla belli hukuki ilkeler de vazedil
miştir. Köle, kadın ve zimmi örneklerinde 
yoğunlaşan sosyal statülerin biçimsel de- · 
ğişiminden ziyade zihniyet değişimine 
ağırlık verilmiş . insana insan olduğu için 
değer verme. onun temel hak ve hurri
yetlerini ve insanlık onurunu koruma da
ima öncelik taşımıştır. Yine bu dönemde 
ayetlerin, Hz. Peygamber'in açıklama ve 
uygulamalarının son tahlilde hukuki iliş
kilerde h ür iradeyi ve ah de vefayı merke
ze alıp açıklık, güven ve istikrarı sağlama, 
cezalandırmada insanilik, kanunilik ve 
şahsilik ilkesini yerleştirme . adaleti ha
kim kılıp haksızlığı önleme. yargılamanın 
açıklığı ve özel hayatın gizliliği, kamu dü
zeni ve yararını koruma ve bunun için fe
dakarlıkta bulunma gibi temel ilkeleri ha
kim kılmaya yönelik hüküm ve talimatlar 

içerdiği görülür. Hayata geçirilme oranın
ca sağlı klı bir toplum oluşumunun temel 
dinamikleri sayılabilecek bu esaslar. ay
nı zamanda müslümanlardaki hukuk fik
rinin gelişim yönünü ve ana çizgisini de 
tayin edici olmuştur. 

Kur'an ve Sünnet'in hukuki ahkamı va
zederken takip ettiği üsiGp ve gözettiği 
amaçlar yine Hz. Peygamber'in örnek uy
gulamaları, döneminde yürütülen yargı
lama, ifta ve ictihad faaliyetleri, Asr-ı sa
adet'ten itibaren islam muhitinde "ilim" 
ve "fıkıh " kelimeleriyle karşılanan bilgilen
me çabası içinde yer alan güçlü bir hukuki 
tefekkürü başlattığı gibi bunu takip eden 
dönemlerde devlet teşkilatının giderek 
yerleşmesi ve ülke coğrafyasının geniş
lemesiyle birlikte farklı uygulama ve gö
rüşlerin gündeme gelmeye başlaması da 
bu tefekkürü besleyici bir işlev görmüş
tür. Halifeler tarafından siyasi istikrar ve 
maddi kalkınmanın öne alındığı Em eviler 
döneminde fıkıh ve fetva faaliyeti genel
likle gayri resmi girişim ve çabalarla yü
rütülmüş. çeşitli bölgelerde oluşan ilim 
halkaları geleneğin teşekkülünde, şahsi 

çaba ve akıl yürütmeye dayalı re'y faali
yeti de sistemli düşünce üretiminde ilk 
adımlar olmuştur. Abbasiler döneminde 
fıkıh kelimesinin inanç yönüyle değil dav
ranış yönüyle fert ve toplumu ilgilendi
ren ve dinle doğrudan veya dalaylı irtiba
tı kurulabilen her türlü bilgilenmeyi kap
sayan bir ilim dalı şeklinde ortaya çıkışı. 
kaynakları yorumlama ve onlardan hü
küm çıkarma faaliyetinin daha sistemli 
hale gelişi , tedvin ve ekolleşmeyle birlik
te fıkıh mezheplerinin teşekkülü, mese
leci fakat dönemlerindeki arneli hayatın 
bütün yönlerini kapsayıcı tarzda tedvin 
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edilen mezhep fıkıhlarının başta yargıla
ma olmak üzere resmi uygulamalar için 
de referans olmaya başlaması , islam top
lumunun ilk dört beş asrında hukukun 
gelişiminin ana aşamalarıdır. ileriki bir iki 
yüzyıl içinde daha çok da pratik mülaha
zalarla sivil ve resmi muhitlerde belli başlı 
ve yaygın fıkıh mezhepleri etrafında to
parlanma hızlanmış, hadisçi ve zahiri 
anlayışın da aralarında erimesiyle Sünni 
kesimde Hanefı, Maliki, Şafii ve Hanbeli 
adıyla dört mezhep, Şii kesimde Ca'feriy
ye (imamiyye) ve Zeydiyye, Hariciler kesi
minde de ibazıyye islam fıkhını temsil 
eder hale gelmiş, uygulama ve doktrin 
bu mezhepler içinde gelişimini sürdür
müş, diğer mezhep ve görüşler ise fıkıh 
tarihinin malzeme ve zenginliği olarak li
teratürde daima yerini korumuştur. 

Hukukun islam toplumunda çok daha 
önceden tedvin edilmeye başlandığı bilin
mekle birlikte günümüze ulaşan ilk eser
ler arasında fürQ-i fıkıh alanında -müel
lifine nisbeti kesin olmamakla birlikte
Zeyd b. Ali'nin (ö. ı 22/740) el-Mecmu', 
usul-i fıkıh alanında imam Şafii'nin (ö. 

204/820) er-Risdle adlı eserleri, erken dö
nemlerden itibaren müslümanların siste
matik hukuk düşüncesine ulaştığını gös
terir. Bunda o dönemdeki diğer hukuk 
sistem ve kültürlerinin, özellikle de Suri
ye'de kalıntıları devam eden Roma huku
kunun ne derece etkili olduğu ciddi bir 
tartışma konusudur (Muhammed Haml
dullah , islamın Hukuk ilmine Yardımları, 
s. ı 3 ı - ı 36; Kavakçı, s. 3-78). Fıkıh mez
heplerinin oluşumu sürecinde yazılan ve 
klasik gelişimini VI-VII. (XII-XIII.) yüzyıllar
da tamamlayan fıkıh ve usul literatürü, 
islam toplumlarındaki canlı dini ve huku-
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k1 hayatın yanı sıra hukuk birikim ve ge
leneğini, müslüman hukukçuların man
tığını, tefekkür ve yorum güçlerini, dakt
riner hukukçuluğunu ortaya koyması yö
nüyle de önemlidir. Ancak klasik dönemle 
birlikte hayatla fıkıh arasındaki canlı bağ 
zayıfladığı. ictihad kapısının kapandığına 
inanıld ı ğı. i etihad faaliyetinin yerini ce
del, mezhep taassubu ve takl idin aldığı. 
doktrinin sosyal olgulardan, özellikle de 
yargı alanındaki uygulamalardan beslen
mesi kesintiye uğradığı için hukuki te
fekkürün gelişiminin durakladığı, fıkhın 
toplumsal gelişme ve taleplere cevap ve
ren değil doğruluğuna inanılan ve savu
nulan bir dizi dogmalar yığını olmaya baş
ladığı da söylenebilir. Mezhep içi tahric 
faaliyeti ve hiyel anlayışı da geçmiş fıkhi 
mesaiyi koruyarak çözüm aradığı için do
nukluğu aşmada ciddi bir katkı sağlama
mıştır. Müslümanlara has bir bilim dalı 
hüviyeti taşıyan usul-i fıkıh. özelde Kur
'an ve Sünnet lafızlarından hüküm çıkar
mayı ve varılan sonuçları bu iki kaynakla 
test etmeyi konu edindiği , genelde ise ka
nuna dayalı hukuk fikrini geliştirip hukuk 
kurallarının felsefi temel ve nihai amaç
larını incelemeye aldığı için ayrı bir değe
re sahip bulunmakla birlikte belli bir dö
nemden sonra benzeri bir donuklaşma ve 
skolastik öğreti aracı haline gelme eleş
tirisi bu bilim dalı için de geçerlidir. 

Orijinal adlandırmasıyla "fıkıh" ya da 
Batılı hukuk anlayışının etkisiyle " İslam 
hukuku" denilince Kur'an ve Sünnet'te 
yer alan hukuki hükümler değil, İslam 
toplumlarında bu kaynaklar ışığında ge
lişen ve beşeri yönü ağır basan anlama 
ve yorumlama faaliyeti. hukuk kültürü ve 
geleneği , yaşayış biçimi. çoğu zaman da 
bunun klasik literatüre yansıyan sınırlı 
şekli kastedili r. Halbuki bu yönüyle fıkıh, 
birçok müslüman ve yabancı müellifin ge
rek takdir gerekse eleştiri kastıyla ifade 
ettiğinin aksine. İslam coğrafyasında var 
olmuş ve olacak bütün hukukl problem
leri nihai çözüme kavuşturma iddiası ta
şımayıp müslüman toplumların tarihi 
tecrübesini daha çok da doktrin yönüyle 
tanıtır. Hatta doktrinin bu haliyle uygula
maya aynen aksettiğini ileri sürmek ye
rine fetva- kaza ikileminde de olduğu gibi 
fiili durumu denetlediğini ve iyileştirme

ye çalıştığını söylemek daha doğru olur. 
Öte yandan klasik fıkıh literatürü sınırlı 
bir dönemin tecrübesini de yansıtsa ör
nek olaylar üzerinde hukuk1 çözüm üret
me ve yorumlama yeteneği kazandırdığı 
için belli bir dönemden sonra eğitim ara
cı işlevi de görmüş. bunun için klasik me-
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tinler aynen korunarak onlar üzerinde ça
lışmalar yapılmış. böylece geleneği tanı
yan ve karşılaştığı yeni problemleri bu 
anlayışla çözen hukukçuların yetişmesi 
amaçlanmıştır. Bu durumda İslam dini
nin hukuk veehesinin klasik dönem fıkıh 
literatürüyle çerçevelenmesi ve fıkhın da 
gelişimini tamamlamış bir hukuk siste
mi şeklinde tanıttiması yanlış olur. Aksi
ne fıkhı, dini n ana kaynaklarında yer alan 
ilke ve amaçlara aykırı düşmernek şartıy
la geniş İslam coğrafyasındaki farklı şart 
ve kültürleri kapsayacak. gelişim ve de
ğişimin taleplerini bu çerçevede karşıla
yabilecek bir iç dinamizm e sahip canlı ve 
yenileşmeci bir hukuk şeklinde anlamak 
gerekir. XX. yüzyılda İslam üzerine yapı
lan tartışmaların odağında dinin kamu
sal hayata ilişkin hukukl hükümlerinin na
sıl anlaşılması gerektiği ya da fıkıh kitap
larında bu konuda yer alan ayrıntıların 
günümüzde ne ölçüde geçerli olacağı ko
nusunun yer alması. hatta fıkıhla ilgile
nen çağdaş ilim çevrelerinin bu konuda 
teorik çerçeve oluşturma ve çözüm üret
me yönündeki çekingenliği veya suskun
luğu. değişimin sağlıklı ve temkinli bir çiz
gide seyredeceğinin işaretleri olarak alı
nabilir. 

3. Teorik Yapı. İ slam'ın hukukyönünün 
teorik çerçevesi kitap. sünnet. icma ve ic
tihad şeklinde dört delile dayanır. İstih
san ve istislah gibi geçerliliği tartışmalı 
tali deliller de dahil olmak üzere hüküm
terin meşruiyet temeliyle ilgili bütün de
lilleri nakil ve akıl şeklinde ikiye indirge
mek, sünneti Kur'an'ın beyanı . re'yi de 
bütün türleriyle akıl yürütme olarak ta
nıtmak mümkündür. Din in iki temel kay
nağı olan Kur'an ve Sünnet hukuk alanın
da da merkezi önemini korur. Ancak bu 
iki kaynağın doğrudan hukuk metinleri 
değil hukuku da içerecek şekilde hayatı 
bütün yönleriyle kuşatan ve aydınlatan 
birer rehber niteliğinde olması, dini ha
yatın ilk dönemden itibaren daha çok 
sünnet ve şifahi gelenek çizgisinde oluş
ması , hukukun inanç esasları ve ibadet
lere göre daha beşeri. akli ve değişime 
açık oluşu ve müslümanların tarihi sü
reçte çok zengin bir hukuk tecrübe ve 
birikimine sahip bulunmaları gibi sebep
lerle naslar hukuka biçimsel ve kuralcı 
yönünden ziyade temel tercihler ve zih
niyet oluşumu yönünden kaynaklık et
miştir. Diğer bir anlatım la Kur'an ve Sün
net tevarüs edilen dini gelenekle birlikte 
müslümanların bilincini, dünya görüşü
nü, anlama ve algılama kıvamını belirle
miş ; bu ortamın seçkin simaları olan fa-

kihlerce yürütülen re'y ve ictihad faaliye
ti de hem nassı anlama ve yorumlamada 
hem de nassın boş bıraktığı alanı doldur
mada hukukun kurucu unsuru olmuştur. 

Bu açıdan bakıldığında Kur'an'a göre sün
netin, sünnete göre de re'y ve ictihadın 
hukuka kaynaklık yönüyle daha etkin ol
duğu, ancak bir önceki sonrakine meş
ruiyet kazandırdığı için bütünüyle huku
kun meşruiyetinin ilk iki kaynağa dayan
dınldığı görülür. Böyle olunca Batılı kay
nakların İslam hukukunu ilahi veya kut
sal hukuk olarak nitelendirmesi yahut 
müslüman yazarların fıkhı vahye dayalı 
hukuk olarak tanıtması. fıkıhla nas ara
sında her zaman doğrudan bir ilişkinin 
bulunduğu izlenimini verdiği ve kurucu 
unsuru olan beşeri çabayı ve zihniyeti 
gölgelediği ölçüde yanı ltıcı olmaktadır. 

Böyle bir nitelendirme Kur'an ve Sünnet 
ahkamı. hatta bütünüyle din anlamında 
kullanılması kaydıyla şeriat hakkında bir 
yönüyle doğrudur (bk. ŞERiAT ) . 

İslam 'ın ilk iki yüzyılındaki serbest re'y 
faaliyetine karşı gösterilen tepkilerin 
önemli bir bölümü ve İmam Şafii'nin ön
cülüğünü yaptığı metodik düşüncenin fık
hi faaliyete hakim kılınması çabaları da 
fer'l ahkam üretilirken bunların asıila ba
ğının kurulmasını ve aslın daima temel 
meşruiyet kaynağı olarak devrede tutut
masını hedefliyordu. Fıkhın gelişim çizgisi 
de bu hedeften sapmadı. Din konusunda 
kişisel görüş bildirme serbestliğinin muh
temel sapmalara vasıta kılınması tehli
kesi vardı ve bunun önlenebilmesi için 
aranan güvence rolünü öncelikle naslar 
üstlendi. Bunun sonucu olarak hukuk ala
nında nasların lafzi anlam çerçevesi ön
plana çıktı. Geleneğin korunmasına im
kan veren bu metot aynı zamanda günü
müzdeki ifadesiyle kanuna dayalı pozitif 
hukuk üretimi, hukuki istikrar ve em
niyet anlamına da geliyordu. Müctehid 
imarnlara ve mezheplere nisbet edilen 
fıkhi görüşlerin ana kaynaklarta ilişkilen
dirilmesi ameliyesinin orta ve ileri dönem
de gerek usul gerekse fürü-i fıkıh müel
liflerini hayli meşgul etmiş olması da bu 
anlayışın uzantısıdır. 

icma anlayışının. ümmete yanılmazlık 
atfetmekten çok gerçeği mevcut farklı 

görüşler arasında arama, görüş farklılık
larına rağmen asgari müşterekleri tesbit 
etme, bir konuda görüş birliği olmasının 
taşıdığı pratik değere vurgu yapma gibi 
amaçları vardır. Bu bağlamda, İslam top
lumlarında yaşayan geleneğin ana çizgi
sini ve ortak paydasını teşkil eden arneli 
icmaın nassa göre daha işlevsel ve belir-



leyici bir öneme sahip olduğunu belirt
mek gerekir. Sınır çizgileri çok açık olma
sa da ana gövdesi hayli belirgin olan arneli 
icma. aynı zamanda uzaktan bakıldığın
da çok açık biçimde görünen müslüman 
fert ve toplum portresini belirler ve re'
yin sahip olduğu sübjektiviteye normatif 
bir güvence getirir. 

Delillerden hüküm çıkarılmasının yön
tem ve kuralları fıkıh usulünün. bu şekil
de elde edilen şer!- arneli hükümler de 
fıkhın konusunu teşkil eder ve bu iki ilim, 
İslam toplumlarında am el! hayatı her yö
nüyle kuşatma. her bir davranışın dini n 
kaynakları açısından değerini belirleme 
misyonunu birlikte üstlenir. Delil , hüküm, 
yükümlülük ve dini bilgi gibi kavramlar 
da buna uygun genişlikte ele alınır. İsla
mi terminolojide mükellef dini hitap la yü
kümlü tutulan. düşünce. söz ve davranış
Iarına birtakım dünyevl ve uhrevi, dini ve 
hukuki sonuçlar bağlanan ergenlik çağı
na ulaşmış ve temyiz gücüne sahip insan 
demektir. Hak sahibi olmak için insan ol
mak yeterli görülürken dini yükümlü! ük
te. hukuki işlem ve ceza ehliyetinde ku
ral olarak izlenebilir biyolojik bir olgu olan 
buiQğ ve temyiz gücü esas alın ı r. Gerçek 
anlamda mürnin sayılmanın şartı Allah'a 
ve Resulü'nün getirdiklerine içtenlikle 
inanmak iken bir kimsenin müslüman sa
yılıp toplumda ona göre statü kazanma
sı için müslüman olduğunu beyan etme
si veya bunu dışa yansıyan davranışlarla 
göstermesi yeterli görülür; fakat bu sta
tüyü koruması için İslam'ın ke~ime-i şe
hadet dışındaki dört esası olan ibadetler
le fıkıh alanındaki diğer yükümlülüklerini 
bilfiil yapması şartı aranmaz. Görev ihma
li veya yasak ihlaline maddi yaptırım uy
gulanması dini ve uhrevl çerçevede değil 
toplum ve fert haklarının korunması bağ
lamında ele alınır. "Vaz! hükümler" baş
lığı altında toplanabilen sebep, şart. ma
ni, sıhhat, fesat. butlan gibi t erimler iki 
durum arasında kurulan dini- hukuki ba
ğı gösterir. Beş temel teklifi hükümden 
vacip (farz). mendup. rnekruh ve haram 
kavramları davranışların olumlu ya da 
olumsuz yönüyle dini değerini, mubah 
ise şariin m ükellefi yapıp yapmamakta 
serbest bıraktığı davranışları ifade eder. 
Bir konuda herhangi dini bildirimin gel
memiş olması da yine bilinçli bir tercihin 
ürünü olup dini değer taşır. Mubahın şer! 

hüküm. istishabın şer'l delil sayılması 
bu bakımdan anlamlıdır. Bu kategoriler 
doktrinde alt bölümlere ayrılıp ayrıntılı 
biçimde işlenerek arneli hayatın her yö-

nünü kuşatan bir dini bilgi örgüsü oluş
turulmuştur. 

Kur'an 'ın ferdi ve içtimal hayata ilişkin 
arneli hükümler getiren ayetlerinin sayısı 
geneline nisbette oldukça az olduğu gibi 
bunlar yer ve konu itibariyle belli bir sıra 
dahilinde değil bazan peşpeşe . bazan da 
inanç ve ahlak konuları . hatta kıssalar 
arasında münasebet düştükçe yer yer 
zikredilir. Çok defa da hukuki açıklama
lar belli olaylar (sebeb-i nüzOI) üzerine ge
lir. Bu Kur'an'ın üstübunun bir parçasıdır. 

Sünnetle de benzeri bir üsiQp hakimdir. 
Ancak sünnet. hem ayetlerin açıklama ve 
örneklendirilmesi hem de Hz. Peygam
ber'in yaşadığı hayat anlamına geldiğin
den bir hayli hukuki ahkam ve ayrıntı içe
rir. Her iki kaynakta davranışların daha 
ziyade dini ve ahlaki yönü. fıkıh gelene
ğinde ise hukuki formu ve ayrıntıları ön 
planda olup hepsi birden bir bütün oluş
turur. Bu bütün içinde yer alan hukuki 
hükümler bağlayıcılığını içerdiği dini ve 
metafizik bağlantılardan, bu yöndeki ka
muoyu ve duyarlılığından . ayrıca benim
senmesi halinde kamu otoritesinin des
teğinden alır. Bunun için davranışların 
dışa akseden. insanlar arası ilişkilerde ve 
yargılamada esas alınacak olan kazai yö
nüne ilave olarak bir de niyeti ve vicdani 
kanaati ilgilendiren ve genellikle fetvaya 
konu olan diyanl yönünden söz edilir. Bu 
iki yön dalaylı biçimde birbirini destekler 
ve karşılıklı denetler. Uhrevl sorumluluk. 
tövbe, af ve hoşgörü. kul hakkı gibi telak
kiler de bu alanda olumlu bir yönlendir
me rolü üstlenir. 

İslam'ın davranışlar ve beşeri ilişkiler 
alanında getirdiği emir ve tavsiyeler. kı
nama ve yasaklamalar son tahlilde di
nin. canın , neslin, aklın ve malın korun
ması şeklinde beş temel amaçla açıkla
n ı r. Kur'an'da ve özellikle sünnetteaile 
hayatıyla ilgili birçok ayrıntıya temas edil
mesi; nafaka, nesep. velayet. miras gibi 
konularda getirilen düzenlemeler. ticaret 
ve borç ilişkilerinde hür iradeye ve dü
rüstlüğe dayalı helal kazanç ilkesi, zina
nın geniş kapsamlı olarak yasaklanması 
ve getirilen ağır yaptırımlar; adam öldür
me. eşkıyalık, hırsızlık suçunu işleyenler 
için öngörülen cezalar, dinden dönenlere 
ve toplumsal huzuru bozanlara karşı ta
kınılan sert tavır, hile ve ikrahın yasaklan
ması; faiz, içki ve kumar yasağı gibi kısıt
layıcı düzenlemeler hep söz konusu beş 
temel amacı koruma ile açıklanır. Ancak 
bu amaçlar. di nin teşriT ahkamı açısından 
gerekçe ve illet değil açıklama ve hikmet 
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niteliğindedir. Özellikle nasların vazettiği 
ahkamdan dini motifin ön plana çıktığı 
evlenme yasakları ile yiyecek ve içecekler
deki yasaklamalar, ayrıca miras payları , 

iddet, zekat nisabı gibi sayısal belirleme
ler, faiz yasağı ve cezal müeyyideler, ana 
çizgisi itibariyle taabbüdl ahkam grubun
da mütalaa edildiği için bunların dinin ge
nel amaçları (makasıd) açısından değer
lendirmesi ve yorumu değil sadece ma
kasıd teorisiyle açıklama ve savunması 
yapılır. Diğer bir ifadeyle makasıd ekse
ninde yapılacak tahlilierin ve çözüm üre
timlerinin hukuku kaygan bir zemine kay
dıracağı endişesiyle bu tür dini ahkam 
makasıd ilkesinin örneklendirmesi sayılır 
ve bu ilkeyle temellendirilir. 

İslam hukuk felsefesinin alanına giren 
makası d anlayışını hatırlatır tarzda fürQ-i 
fıkıhta da hukukun genel ilkeleri anlayı
şının bu lunduğu, fakihlerin hukuki tefek
kür ve çizgilerini temsil eden bu ilkelerin 
imkan dahilinde hukukun her alanında 
yansıtıld ı ğı ya da mevcut birikimin bu 
açıdan devamlı gözden geçirildiği gö
rülür. Şüphesiz ki bu anlayış ve ilkelerin 
oluşmasında Kur'an ve Sünnet' in belir
gin payı vardır veya çoğu değişik şekiller
de naslar tarafından ifade edilmişti r. Öte 
yandan hukukun genel ilkelerinin taab
büdl nitelikte görülmeyen alanlarda ge
rekçe ve illet niteliği taşıdığ ı ve sınırlı bir 
alanda da olsa geleneksel hukuk kültü
rünün bu mihver etrafında değişime tabi 
tutulduğu düşünülürse bunlar makasıda 
göre daha işlevsel durmaktadır. Akidler
de rızanın esas alınıp şekil şartlarının en 
aza indirilmesi, isimsiz akid anlayışı , ah de 
vefa ve iradi tasarrufları anlamlı kılma 

ilkesi , akidlerin tarafları çekişme ve al
danmaya götürmeyecek ölçüde açık ve 
objektif unsurlar taşıması , garar yasağı 
vb. borçlar hukukuna yön veren ilkeler ol
muştur. Şah ıs ve aile hukukunda çocuk, 
kadın ve köle gibi kendi haklarını savun
makta zorlanan kesimler özel düzenle
melerle koruma a ltına alınmıştır. Bu 
gruplara ilişkin sosyal realite bir yönüyle 
kabul edilmekle birlikte hak ihlalleri ve 
beşeri ilişkiler açısından insan olma olgu
su ölçüdür. Vücüb ehliyeti, vetayet ve ve
sayet, ehliyetin kısıtlanması , hidane, ne
sebi yok edecek şekilde evlatlık kurumu
nun red di gibi düzenlemeler mevcut yapı 
içinde bu olguya verilen önceliğin örnek
leridir. İhkak-ı hakkın ve şahsi intikamın 
önlenip herkesin yargı kararına boyun eğ
mesi, herkes için hukuka bağlılık ve hu
kukun üstünlüğü ilkesi, objektif deliliere 
dayalı yargılama, şahsiyet ve özlük hak-
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larının korunmasına öncelik verilmesi, 
suç-ceza dengesi, cezaların şahslliği ve 
kanunlliği, cezalandırmada eşitlik ve ge
nellik gibi ilkeler yargılama ve ceza hu
kukuna yön vermiştir. Devletler hukuku 
alanında İslam'ın barışı esas, savaşı ge
çici ve zaruret gereği başvurulan bir du
rum olarak görmesi, elçilerin dokunul 
mazlığı, saldırmazlık ve himaye antlaş
maları, ahde vefa gösterilmesi, mukabe
le bi'l-misil ve bunun adalet ve suçların 
şahslliği gibi genel kurallarla sınırlandı
rılması. savaşın olağan üstü şartlarında 
bile adaletten ayrılmama, savaş sırasın
da sivillerin öldürülmemesi, esiriere uy
gulanan ileri derecede insani hükümler 
gibi bir kısmı hukuk tarihinde bu alanın 
ilki olan birçok uygulamayı başlattığı, er
ken dönemlerden itibaren bu dalda müs
takil eserlerin yazıldığı bilinmektedir. Fık
hl hükümler arasındaki fikri örgünün 
türnevarım yoluyla ifade şekli, bazan da 
naslardan elde edilen sonuçlar niteliğin
deki külll kaideler, ayrıca hikmet-i teşri, 
eşbah ve furuk literatürü de hukukun 
genel ilkeleri konusunda önemli bilgiler 
içerir. 

Gerek Kur'an ve Sünnet'teki hukuKi ah
kamda, gerekse fıkıhta hukukun alt dal
Iarına ilişkin düzenlemelerde öngörü ve 
var sayımlardan ziyade insan gerçeği ve 
hayatın tabii olgulan esaslı yer tutar. Aile 
içi ilişkilerin iyileşmesi, karşılıklı hak ve 
ödevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi 
adeta toplum yapısının ıslahının da baş
langıcını teşkil ettiğinden dini öğretide 
aile hayatı ibadetlerden sonra ikinci önem 
sırasına sahiptir ve fıkhın ibadetler (iba
dat), hak ve borç ilişkileri (muamelat), ce
zalar (ukübat) şeklindeki üçlü ayırımı için
de ikinci grupta ayrıntılı biçimde yer alır. 
Yiyecek ve içeceklere ilişkin kısıtlayıcı hü
kümler. mesela domuz eti ve içkinin ya
saklanması, kara hayvanları için Allah'ın 
adı anılarak kesim yapılması ilkesi, eti ye
nen ve yenmeyen hayvanlar ayırımı dinin 
karakteristik hükümlerinden sayıldığı için 
bir bakıma ibadet ahkamına benzerse de 
ilgili olduğu bir dizi hukuKi ayrıntı sebe
biyle fıkhın muamelat bölümünde ele 
alınır. Muamelat bölümünde satım akdi, 
Kur'an'dan çok az atfı bulunsa da bütün 
borç ilişkileri için model teşkil edecek şe
kilde ayrıntılı biçimde işlenir. Diğer akid 
türlerini konu alan açıklamalar da hukuKi 
hayatın ve borç ilişkilerinin canlı ilgi odak
larıyla ve daha çok problemli yönleriyle 
literatüre yansıması ve dinin genel hu
kuk ilkeleri açısından bir değerlendirme
ye alınması niteliğindedir. Bu durum, din 
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olarak islam'ın şekil yönüyle hukuKi iliş
kileri yeniden ve ayrıntısıyla düzenleme 
gibi bir hedefinin bulunmayıp bu konuda 
insanlığın ortak tecrübesini devam ettir
me ve gerekli gördüğünde esasa ilişkin 
yönlendirmeler yapma amacını taşıdığı
nı, hukukun da İslam toplumunda bu ser
best ve tabii ortamda geliştiğini göster
mesi yönüyle önemlidir. 

B) İktisat. Hukukun dinle bağlantı de
recesi ve yönü hakkında söylenenler da
ha da öncelikli olarak iktisadi hayat için 
geçerlidir. Hayatın ve insan davranışları
nın bir parçasını teşkil eden iktisadi faa
liyetler, islam toplumunda başlangıçtan 
itibaren fıkıh kavramı ve ilim dalı içinde 
mütalaa edilmiş, fıkıh literatürünün baş

ta zekat, satım, riba, sarf. karz, i care, 
mudarebe, müzaraa, fey ve haraç gibi il
gili bölüm ve alt başlıkları altında ya da 
emval ve haraç türü eserlerde bazı yön
leriyle ele alınmıştır. Ahiakın ayrı bir ilim 
dalı olarak ortaya çıkması sürecinde de 
iktisat ahlakının bu dalın literatüründe 
önemli bir yer edindiği görülür. Bu alan
da oluşan fıkıh kültürü, Kur'an ve Sün
net'in iktisadi hayata ilişkin düzenleme
lerini merkeze almış olmakla birlikte dö
nemine kadar oluşan tecrübeyi, o dönem
deki iktisadi hayatın akış yönünü ve yo
ğunluk alanlarını da yansıtır. Bunun için 
iktisat alanındaki fıkıh geleneği bir açıdan 
arkasındaki zihniyet ve zengin birikim, 
taşıdığı farklılıklar ve idealler esas alın
dığında islam iktisadı ya da İslam iktisat 
doktrini olarak adlandırıla bileceği gibi bir 
başka açıdan ve daha iddiasız bir yakla
şımla iktisadi hayatın islam toplumların 
daki seyri ve iktisat tarihinin bir parçası 
olarak da görülebilir. Ancak çağımız islam 
dünyasında yürütülen bilimsel ve ente
lektüel faaliyetler birinci tercih istikame
tinde yoğunlaşmış, fıkıhtan ayrı bir islam 
iktisadı bilim dalı kurulduğu gibi bu alan
da araştırma yapan çeşitli kuruluşlar ve · 
ciddi yayınlar ortaya çıkmaya başlamıştır 
(literatür örneği için bk. Muhammed Ne
jatullah Siddiqi, s. 83- 125). Bunda da şüp
hesiz, günümüzde İslam ülkelerinin ciddi 
ekonomik sorunlarla boğuşmakta olma
sı ve sorunları çözmekte modern iktisat 
biliminin yetersiz kaldığı kanaatiyle alter
natif çıkış yollarının aranması, Batı'nın 
geçmişte ve günümüzde islam ülkeleri
ne yönelik uyguladığı ekonomik politika
lara karşı özellikle sömürge dönemi ya
şamış olanlarda belli bir tepkinin oluş
muş bulunması, Batı iktisadının fazlasıy

la maddi ve dünyevl oluşunun yarattığı 
tedirginlik gibi çeşitli arnillerin payı var-

dır. Zamanımızda adiandırma ve geliş

me ne yönde olursa olsun geriye bakıldı 

ğında dini n ana kaynaklarında iktisadi ha
yata yön veren birçok esasın yer aldığı, 
islam toplumunda başlangıçtan itibaren 
iktisadi hayatın bellitemel tercihler ve il 
keler istikametinde kurulduğu ve bu top
lurnlara özgü bir iktisadi yapı ve davranış 
bilincinin bu lunduğu, bütün bunların da 
İslam'ın iktisat yönünü temsil ettiği gö
rülür. 

Ferdi ve içtimal hayatın önemli bir par
çasını teşkil eden iktisadi faaliyetlerin ve 
onu konu edinen iktisat ilminin merkezin
de insan unsuru bulunduğu için bu alan
da pozitif bilimlerde olduğu şekliyle mut
lak kurallardan ve determinizmden söz 
etmek zordur. Toplumların inanç ve kül
tür yapıları, iktisadi faaliyeti yürütecek 
olan insanın maddi ihtiyaçları kadar ma
nevi bağlantı ları ve dünya görüşü, sosyal 
şartlar, ahlak ve hukuk gibi faktörler bu 
hususta ayrı ayrı devrededir. Böyle oldu
ğu için de Kur'an ve Sünnet'te insan ha
yatı ve davranışları bir bütün olarak ele 
alınmış, insanın her yönüyle yetkin ve so
rumluluk sahibi olması, bundan hareket
le sağlıklı bir toplumun kurulması hedef
lenmiştir. Üretim, tüketim, gelir dağılımı, 
emek-sermaye ilişkisi, mali siyaset, kal
kınma gibi iktisadın ana konularında nas
ların belirleyici düzenlemeler getirmeyip 
esasa ilişkin yönlendirmeler yapması ve 
iktisadi ilişkilere anılan bütünlüğü ta
mamlaması ölçüsünde yer vermesi bun
dandır. 

Kur'an ve Sünnet, iktisadi olanlar da 
dahil davranışlar için genel bir bilinç dü
zeyi oluşturmaya öncelik verir. İktisadi 
ilişkiler i n biçimsel ve kuralcı yönünden 
çok ona işlerlik kazandıracak olan ve bü
tünüyle iktisat ahlakı adını alan zihnl 
bağlantılar. dünya görüşü ve kişilikyönü 
önemlidir. Maddi ihtiyaçlar. meşru zemin
de karşılanması gereken ve bir dizi dü
zenlemeye de konu edilen bir vakıa ol
makla birlikte insan salt ekonomik bir 
varlık (homo economicus) değildir. Hayat 
dünya hayatından ibaret olmadığı gibi 
maddi d oyum ve kalkınma da dünya ha
yatının asli amacı olmamalıdır. insan dün
yaya Allah'ın donattığı yetkiyle iyilik ve 
güzelliği hakim kılmak için gönderilmiş 
ve Allah'a ibadet için yaratılmıştır ( ez-Za
riyat 5 1/56). İlahi iradeye uygun düştüğü 
sürece onun her davranışı ibadet değe
rindedir. Ferdin kendini daima Allah'ın 
huzurunda hissetmesi ve yaptıklarından 
O'na hesap verecek olması kendiliğinden 
ahlaKi ve içten davranmayı da gerektirir. 



Çalışmak, kazanmak, topluma yararlı bir 
insan olmak, mal mülk edinmek ve dün
ya nimetlerinden yararlanmak teşvik 
edilmiş: kör bir kadercilik, dünyadan el 
etek çekmek, başkalarına yük olmak, di
lencilik ve miskinlik kınanmıştır. Fert, üze
rine düşen bütün görevleri yaptıktan, se
beplere tutunduktan sonra yaratana te
vekkül eder, kadere ve rızkına razı olur, 
kanaat eder ve sabreder. Mülkün gerçek 
sahibi ve vereni Allah olduğundan kişinin 
cimrilik, bencillik ve tamahkarlık etmesi 
günah, fedakar ve diğerkarn davranma
sı ibadettir. Bunun için de zekat, sadaka, 
infak temel ibadetler arasında sayılır. Bi
ri diğerine feda edilmeden dünya ile ahi
ret. madde ile mana arasında denge ku
rulması da ancak bu şekilde mümkün
dür. 

Temelde ahlaki ve dini karakterdeki 
söz konusu kavram ve telkinler, öncelikli 
olarak iktisadi ilişkileri düzenlemek ve 
müslüman toplumda maddi kalkınınayı 
sağlamak gibi bir hedef taşımasa da son 
tahtilde ferdin dünyada Tanrı'nın iradesi
ne uygun biçimde ölçülü ve bilinçli dav
ranması. bu çizgide bir dünya görüşüne 
sahip olması gayesine matuf olup iktisa
di davranışlar için de dotaylı biçimde ve 
öze yönelik olarak açıklama getirir. Ayrı 

ca bunlar dinin genel tebliği içerisinde ve 
bütünü tamamlayan parçalar olarak ele 
alındığında anlamlı olur. Böyle olunca dini 
öğretinin iktisadi hayata atıfları da bulu
nan bu zengin malzemesi içinde tek yön
lü tarama yaparak seçilenler üzerine ik
tisadi doktrin ve ideoloji yüklemek, mo
dern iktisat biliminin ve ideolojiterin tez 
ve kalıplarından hareketle geriye doğru 
inşa mahiyetinde olduğundan yanıltıcı 
olmaktadır. Günümüzde islam'ın iktisa
di sistem ve doktrinini tanıtım amacıyla 
neşredilen eserlerin önemli bir kısmının 
böyle bir zafiyet içerdiği söylenebilir. 

N asiarda arnel-i salih ve sa'y kavramla
rı geniş anlamıyla emeği de kapsar (el
Enbiya 2 1/94; en-Necm 53/39-40) ve erne
ğe dayalı kazançtan övgüyle söz edilir 
(Buhar!. "Zekat", 50; "BüyıJ<", 15; "Nafa
]5at", ı). Allah yararlı iş görenleri dünya
da hükümran kılacağını vaad eder (en
Nur 24/5 5). insanların güç, kabiliyet ve 
zenginlikterindeki farklılaşma birçok hik
mete dayalı olup üstünlük vesilesi edini
lemez: farklılıklar iş bölümünün ve ikti
sadi hareketliliğin temelidir (el-En'am 6/ 
156; ez-Zuhruf 43/32) Mülkiyet hakkının 
korunması dinin beş temel amacından 
biri ve meşru müdafaa sebebi görülür 
(Buhar!, "Me:?lliim", 33). Özel mülkiyetin 

ve teşebbüs hürriyetinin korunması ka
dar toplumda zenginliğin dengeli dağılı
mı da esastır. Kur'an'da ganimetin dağı
lımından söz edilirken. "Böylece o mallar 
içinizde yalnız zenginler arasında dolaşan 
bir servet (dOle) olmasın" (el-Haşr 59/7) 
deniterek buna işaret edilir. Zekat. sadaka 
ve infak. komşular ve yakınlar arası yar
dımlaşma, akrabalık nafakası. diyet öde
melerde akıle sistemi, şüf'a hakkı, mali 
kefaretler, şahsi ve kamusal vetayet gibi 
kurum ve anlayışlar İslam toplumunda 
sosyal adaletin tesisine hizmet eder. 

insanın zorunlu ve mutlaka karşılan 
ması gerekli ihtiyaçları (havaic-i as1iyye) ze
kat dağılımının ölçüsü, asgari geçim stan
dardının ve dolayısıyla insanlık onurunun 
korunmasının aracı olduğu gibi israf ve 
gösterişten kaçınma, kanaat ve cömert
lik gibi hasletlerle birleşince bir dünya gö
rüşünün ve yaşama biçiminin de başlan
gıcını oluşturur. Araziden alınan öşür ve 
h araç. toprakların sahibi tarafından işlen 

mesi ya da başkasına devredilmesi, atıl 
ve sahipsiz toprakların işlenerek mülki
yetinin kazanılması. tabii zenginlikleri iş
letme yetkisi gibi konularda Hz. Peygam
ber'in ve dört halifenin başlattığı uygu
lamalar üretimin teşviki ve kalkınma açı

sından önemlidir. Karaborsa ve tekelcilik 
yasağı, fiyatlara narh uygulamaya ve kar 
haddini sınırlamaya sıcak bakılmaması, 
üretici -tüketici ilişkisine ve fiyatların ser
best oluşumuna müdahale sayılacak dav
ranışların menedilmesi, kabz öncesi sa
tışa. gabn ve gararlı akidlere getirilen kı

sıtlamalar. ribe'l-fazlın yasaklanması gibi 
örnekler Asr- ı saadet'te serbest piyasa 
ve kamu düzeni ilkelerinin, üretici ve tü
ketici haklarının dengeli bir şekilde göze
tildiğini ve toplumun şartlarına göre ted
birlerin alındığını gösterir. İslam'ın ikti
sadi hayata ve günümüz anlatımıyla ser
best piyasa ekonomisine müdahale sayı

labilecek önemli ilkelerinden biri faiz ya
sağıdır. Doktrinde bu yasağı dinin taab
büdl ahkamından sayma eğilimi hakim
se de bununla emeği ve kar saikini üreti
min muharrik gücü yapma. riski paylaş

ma. sermayenin tahakkümünü ve sınıf 
teşekkülünü önleme gibi amaçların gö
zetildiği söylenebilir. 

C) Siyaset. Hz. Peygamber'in hicret 
sonrasında önce şehir devleti şeklinde 
başlayan. giderek yarımadaya yayılan ve 
teşkilatianan bir devlet kurması. din in ka
mu hayatıyla ilgili arneli ahkamının bu si
yasi yapı içinde hayata geçirilmiş olması. 
şahsında dini ve siyası otoriteyi birleşti
rerek toplumsal hayatın bütün alanların-
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da liderlik yapması. ayrıca Kur'an ve Sün
net'te siyaset ahlakı da denebilecek çe
şitli ilke ve hedeflerin yer alması İslam'
daki siyasi düşüncenin temel hareket 
noktası olmuştur. Medine Sözleşmesi , ka
bileyi esas alan üyelik anlayışı ve dar oto
rite kalıpları yerine yeni bir siyasi üyelik 
tanımı getirmiş. ardından devlet siyasi 
güç olarak örgütlenmiş ve yayılmaya baş
lamıştır. Kur'an'da ResOl-i Ekrem'e itaat 
em redilirken asli görevi olan risaletle o 
günkü şartlar gereği üstlendiği devlet 
başkanlığ ı. yargı, ordu kumandanlığı gibi 
görevleri arasında bir ayırım yapılmaz. 
Hz. Peygamber'den sonraki dönemde 
sünnet, farklı gelenek ve bağlara men
sup bulunan ve giderek daha derin fark
lılaşmalar yaşayabilecek olan müslüman
lar için adeta ortak payda ve siyasal birli
ği sağlayan bir bağ olduğundan daha da 
önem kazandı. Biraz da bu sebeple. dakt
rinde Resul-i Ekrem'in dinin tebliği ve 
açıklaması niteliğindeki sünnetiyle diğer 
görevlerinin gereği sayılabilecek söz ve 
uygulamaları arasında yoruma açıklık ve 
bağlayıcılık yönünden bir fark gözetme 
eğilimi hayli zayıf kalmıştır. Hem bu ge
lişmeler hem de İslam 'ın dünya ve ahire
te birlikte hitap etmesi ve dünyevl ahka
mının icrasında kamu otoritesinin des
teğine ihtiyaç duyulmasının tabii sonucu 
olarak siyaset İslam düşüncesinde öne
mini daima korumuş. siyasal otorite ve 
kamu düzeni tabii ve akli olduğu kadar 
dini bir zorunluluk olarak da görülmüş
tür. 

Hulefa-yi Raşidln'den her birinin farklı 
usullerle iş başına gelmesi ve uyguladık

ları farklı yönetim tarzları, esasen temel 
dini ilkelere uyulduğu sürece İslam top
lumunda siyasetin esnek ve yenileşmeye 
açık olduğunu gösterir. Ancak Hz. Ali ile 
Muaviye'nin hilafet mücadelesi ve bunun 
ümmetiçinde derin siyasi-fikri ayrılıkla
ra yol açması, Emevller döneminde sal
tanatın yerleşmesi, maddi kalkınma ve 
siyasi istikrarın ön plana çıkıp siyasetin 
dini öğretiyle bağını azattması gibi sebep
lerle Hulefa-yi Raşidln'in uygulaması ayrı 
bir ilgi ve özlem odağı olmuş. daha son
raki deviriere ait uygulamaların meşrui

yeti konusunda adeta kaynak ve ölçüt ola
rak kullanılmıştır. Nitekim genel fıkıh ki
taplarında ve İslam siyaset düşüncesinin 
klasik örnekleri sayılan "el-ahkamü's-sul
taniyye, es-siyasetü'ş-şer'iyye" türü eser
lerde böyle bir anlayışın hakim olduğu. 
Abbasller dönemi dahil İslam'ın ilk birkaç 
yüzyılına ait siyasi teamül ve yapılanma
nın merkeze alınarak onun üzerinden bir 
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siyaset teorisi kurulmaya çalışıldığı gö
rülür. Ancak fıkhın İslam toplumlarının 
maddi olgularına dayalı tabii gelişim çiz
gisi göz önüne alınırsa bunun yadırgan
mayıp bir döneme ait tarihi tecrübenin 
dinin genel ilkelerine ve insanlığın mev
cut bilgi birikimine göre eleştirisi ya da 
yorumlanmas ı şeklinde anlaşılması ge
rekir. 

Sünni kelam literatüründe yer alan 
imarnet tartışmaları Şla ' nın talep ve id
dialarına karşı bir antitez niteliğindeyse 
de onların aklde ile ~iyasi liderlik arasın 

da bağ kuran yaklaşımından hayli etkilen
miştir ve Hulefa-yi Raşidln'in meşruiye

t inin temeliendirilmesi mahiyetindedir. 
İslam felsefesinde ve felsefi ahlakta siya
set önemli ölçüde Grek kaynaklı felse
fi -teorik sistemin bir parçası, herkesin 
maddi- ı:ıanevl gel işimini sağladığı, refah 
ve mutluluktan payını aldığı ideal orta
mın aracı olarak ele alınır. Bunlara, siya
seti fert- devlet ilişkilerine yansıyan canlı 
yönüyle işleyen siyasetname ya da tarihi 
tecrübelere ve dönemin şartlarına dayalı 
tabii bir olgu şeklinde gören tarih felse
fesi literatürü de eklenebilir. Ancak is
lam siyaset düşüncesini ilk birkaç İslam 
devletindeki yapılanma üzerine kurulu 
siyaset teorisinden ibaret görmek, yine 
bu dönemlerin ürünü telakki, kurum ve 
literatürle sınırlandırmak yanıltıcı olur. 
Öte yandan bu dönemlerin biat, ehlü'l
hal ve'l-akd. istihlaf. hilafet. şura ve 
meşveret . teşri' ve kaza gibi uygulama 
ve kavramlarını tarihi bağiamından ko
parıp çağdaş siyaset biliminin kavram ve 
araçlarıyla yarıştırmak da doğru olmaz. 

İlk dönemlerden itibaren müslüman
lar devletin kuruluşu ve teşkilatlanması, 
siyasi otoritenin oluşum ve intikali konu
sunda hem kendi tecrübe birikimlerin
den hem de komşu geleneklerden azami 
ölçüde yararlanmışlardır. İslam'ın siyaset 
alanına yansıyan katkısını bu müessese
lerin İslam muhitinde geçirdiği evreler
de. fert -devlet ilişkilerinde görülen insani 
boyutta ve formel siyasete de renk vere
cek olan zihniyette aramak gerekir. E sa
sen Kur'an ve Sünnet'te de siyasi hayatın 
zamanla eskiyecek ve değişecek olan bi
çimsel yönü ve araçları değil. onların bü
tün insanları erdeme ve mutluluğa gö
türme yolunda kullanımını sağlayacak 
olan genel ilkeleri ve ahlakı üzerinde du
rulmuştur. İslam'ın evrensel bir din ol
ması, kıyametekadar her bir siyasal ve 
toplumsal yapı içinde hayat bulma iddia
sı taşıması da bunu zorunlu kılar. Bunun 
için dini n siyasetle anılan seviyede bir iliş-
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kisinin kurulması doğru olsa bile onun 
siyasal bir sistem ve ideoloji olarak ya da 
biçimsel ve kurumsal siyasetle doğrudan 
ilişkilendirilerek takdimi yanlış olur. Bu 
sayılanları müslümanlar da dahil insanlı 

ğın tarihi tecrübe ve arayışları olarak gör
mek gerekir. Böyle olunca klasik İslam si
yaset düşüncesini tanıtırken tarihi olgu
ları ve onun insan unsuruyla ilişkili arka 
planını birlikte ele almak kadar siyaset
din ilişkisini doğru zeminde kurmak da 
hayati bir önem taşımaktadır. 

Şla'da siyasetin dinin inanç esaslarıyla 
iç içe girmesi, teorik olmaktan çok bu 
kesimin yaşadığı muhalefet ve dışlanma 
süreciyle ve bunun ürünü bir psikolojiyle 
alakah görünmektedir. Sünni kesimde de 
Abbas! hilafetinin zayıflayıp sembolik ha
le gelmesiyle ve bundan ayrı bir dünyevl 
c- · ·-:ırite ortaya çıkmasıyla birlikte halife
ler için "AIIah'ın yeryüzündeki gölgesi" 
(zıllu llah fi'l-arz) gibi yüceitici sıfatlar kulla
nıldığı görülür. Ancak genel olarak belirt
mek gerekirse müslümanların siyasi tec
rübesinde ve ona dayalı olarak gelişen si
yaset teorisinde teokrasi, yani toplumu 
Tanrı adına ve ondan alınan güçle yönet
me değil ümmeti yine onlardan alınan 
yetkiyle yönetme anlayışı hakim olmuş
tur. Halife de yeryüzünde Allah adına iş 
gören yönetici değil, Hz. Peygamber'in 
dünyevl otoritesini devam ettirerek üm
met adına iş gören kimse olarak anlaşılır. 

Huıefa-yi Raşidln döneminde böyle bir an
layış hakimdir. Literatürdesıkça tekrarla
nan ve naslardan atıfları da bulunan "ha
kimiyetin Allah'a ait olması" esası. itikadl 
bir i:keyi ve bunun uzantısı kozmalajik bir 
vakıayı ifade ettiği gibi, "hakiki kanun ko
yucu nun (şari') Allah olduğu" fikri de si
yasal iktidarın mutlak otoritesini huku
kun temel ilkeleriyle sınırlandırmayı ve 
yasamaya normatif bir güvence, yöneti
me ahlaki bir sorumluluk getirmeyi he
defler. 

İslam dünyasında siyasi hayat gerek 
teori gerekse uygulama yönüyle birçok 
farklılığı içinde barındırır. Bunların bir kıs
mı hölgesel şartların, bu toplurnlara öz
gü ruh h"linin ve geleneklerin, bir kısmı 
da dinin bu tophtmlara kazandırdığı dav
ranış bilincinin ve dünya görüşünün ürü
nüdür. İslam'ın ilk dönemlerindeki kom
şu coğrafyalarda güçlü siyasi iktidarların 
mevcudiyeti. yönetilenlerin hak ve özgür
lük taleplerinden ziyade yönetenlerden 
adalet beklentisinin ön planda olması di
nin siyaset alanına katkısını daha önem
li kılmıştı. İslam'ın ana kaynaklarının ve 
klasik dini öğretinin -tanımlama ve uy-

gulamada taşıdığı sübjektifliğe rağmen

devamlı surette adalet kavramına vurgu 
yapması ve ona hak, eşitlik, özgürlük, ba
rış gibi kavramlar arasında teorik olarak 
bu kavramları da içine alan merkezi bir 
konum vermesi hem sosyal gerçeklikten 
yola çıkılmış olmasıyla. hem de dinin di
ğer alanlarındaki telkinlerinin bu kavra
ma pozitif bir içerik kazandıracağına olan 
inançla açıklanabilir. Gerçekten de bu 
toplumların tarihinde -kcırnu hukukunun 
zayıf kalması gibi olumsuz bir sonucu 
bulunsa da- siyasi iktidarla yönetilenler 
arasında ciddi gerilimlerin yaşanmadığı, 
maddi engelleme bulunmamakla bir
likte iç denetim ve sağlıklı kamuoyunun 
mutlak iktidar anlayışını hayli zayıflatıp 
sınırlandırdığı, hak ihlallerinin dönemin 
diğer muhitlerine nisbetle daha mevzi! 
kaldığı, köle ve kadınların sosyal statüle
rinin değişiminin zamana bırakılıp onla
ra ilişkin zihniyetin değişimine öncelik ve
rildiği için sınıf ve cinsiyet çatışmasının , 

din adamları sınıfı ve Tanrı adına yönetim 
olmadığı için de Batı'da olduğu şekliyle 
bir din-devlet çatışmasının ve bundan 
doğan taleplerin görülmediği burada ha
tırlanabilir. Siyaset alanına ilişkin dini öğ
reti de bu yapıda gelişmiş ve onun reali
telerine göre hassasiyet kazanmıştır. 

Dini öğretiye göre siyaset temelde ada
lete dayanmalı, siyasi görev ve yetkiler de 
ehliyet ve liyakat esasına göre dağıtılma
lıdır. Dürüstlük ve sevgi siyaset mesleği
ni yürütenlerde aranan temel nitelikler
dendiL Dindarlıkta kurallara zahiren uy
gun davranma kadar davranışların sami
miyeti. Allah katında hesap verme bilinci 
ve kuralların adaletli olması da önemli
dir. Adil olunmak şartıyla siyaset ibadet
tir. İyi ve yararlı iş yapmak dünyevl ik
tidarın hem sebebi hem amacıdır. Siyasi 
iktidar esasen insana Allah'ın lutfettiği 
bir imkan ve yüklediği bir emanettir. Bu
nun kimin tarafından ve nasıl bir siyasi 
yapı içinde kullanıldığından çok nasıl ve 
hangi amaçlarla kullanıldığı önemlidir. 
Bu yetki iyi kullanıldığında dünya ve ahi
ret mutluluğuna. kötü kullanıldığında ise 
azaba sebep olur. insan onurunun ve te
mel insan haklarının korunması dinin ol
duğu kadar siyasetin de amacıdır. Kamu 
düzeni hem zulmün önlenmesi hem di
nin temel amaçlarının yaşatılabilmesi için 
zorunludur; anarşi Cahiliye hayatına dön
mek demektir. Şla'nın masum imam an
layışı . Sünni kesimde ümmetin birliğini 
koruma ve fitneyi önleme düşüncesi, yö
neticinin adil mi fasık mı olduğu tartış
masının sübjektifliği ve sonu gelmez bir 



ihtilafa yol açacağı endişesi neticede si
yasi otoriteye itaat edilmesinin gereğin
de birleşir. Ancak yöneticilerin toplumda 
dinin temel amacı sayılan esasları koru
mak, adalet ve hakkaniyete aykırı her 
türlü dengesizliği, mağduriyet ve mahru
miyeti önlemek gibi görevleri. yönetilen
lerin de haksızlıklar karşısında meşru ze
minde tavır alma hakları vardır. insanlar 
layık oldukları şekilde yönetilirler. Siyase
tin ve toplumun düzelmesi iç içe ve kar
şılıklı bir ilişkiye sahiptir. İslam düşünce
sinde hakim olan bu ilkeler, İslam toplum
larında f ormel siyasetin t emelinde bir si
yaset ahlakının bulunmasının zorunlu
luğuna işaret eder ve biraz da böyle bir 
zemini oluşturmaya çalışır. Her toplum. 
kendi şartlarına ve tecrübe birikimine 
göre bu zeminde siyasetin maddi ve bi
çimsel yapısını oluşturur; siyasi iktidarı 
denetleyecek ve t emel hakları koruma 
altına alacak hukuki prosedürleri, araç 
ve kurumları geliştirebilir. 
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ıfıı ALi BARDAKOGLU 

V. DÜŞÜNCE, İLİM ve SANAT 

Kur'an -ı Kerim, ilahi hitabın doğru an
laşılması ve hayata geçirilmesi amacıyla 

insan fıtratının bir parçası olan entelek
tüel kapasiteye sık sık vurgu yapmakta. 
insanın düşünme ve bilme gibi yetenek
lerini bu yönde harekete geçirici teşvik ve 
uyarılarda bulunmaktadır (mesela bk. el
Baka ra 2/73; el-En'am 6/50; el-Haşr 59/2). 
Çok sayıda ayet insanı nesne ve olgular 
üzerinde gözlem yapma. ilgili veriler üze
rinde düşünerek doğru sonuçlara varma 
istikametinde yönlendirmektedir. Göz
lem ve düşünmenin nesnesi bazan gün
delik tecrübe alanının yakınında duran. 
fakat üzerinde yaratılış fikri açısından 
pek düşünülmeyen tikel nesneler olarak 
belirlenirken (el-Gaşiye 88/17) bazan da 
gözlem alanı genişletilmiş ve "yaratılışın 

başlangıcı" gibi soyut bir kavrama yönlen
dirilmiştir (el-AnkebOt 29/20) Nihayet bu 
yöndeki bakış açısının kozmik çapta ge
nişletildiğine işaret eden ayetler de vardır 

(mesela bk. el-A'raf 7/185 ) Alem ve için
dekilerin nası l ilahi tasarruf altında bu
lunduğunu gözlemesi ve bunun üzerin
de düşünmesi gereken insan kendi yara
tı lı şı üzerinde de aklını kullanmak duru
mundadır (el-Mü'min 40/67). Alem ve in
sanın Allah tarafından yaratılışı, Allah'ın 
kozmik gerçekliğe getirdiği düzen. var 
oluşun anlamı ve gayesi Kur'an'da düşün
menin konusu olarak belirlenirken bizzat 
Kur'an üzerinde düşünmenin gereklili
ği de vurguianmaktadır (ez-Zümer 39/27; 
Muhammed 47/24). Dolayısıyla düşünme 
etkinliğinin üç t emel konusu Allah'ın mut
lak ilim ve kudretiyle ilişkisi içinde alem, 
insan ve Kur'an olmaktadır. 

Kur'an'da düşünme etkinliği bağ iamma 

göre nazar, re'y, tefekkür, tezekkür, te· 
debbür. i'tibar ve akı l kelimeleriyle ifade 
edilmiştir. Bunlardan nazar ve re'y, alem 
içindeki varlıkların gözlenmesinden hare
ketle ulaşılmak istenen görüşü, ayrıca na
zar terim olarak doğrudan doğruya dü· 
şünme etkinliğini de ifade etmektedi r. 
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Nitekim İslam felsefe ve kelam gelene
ğinde nazar ve nazari terimleri -tıpkı 

Grekçe'de "bakmak" manasıyla ilgili bu
lunan "theoria" terimi gibi- "akli perspek
tiften bakmak" şeklinde bir teri m anlam ı 

kazanmıştır. İbret kelimesiyle aynı kökten 
olan i'tibar, "düşünce sayesinde gözlene
nin bilgisinden gözlenmeyenin bilgisine 
ulaşarak ibret verici sonuçlar çıkaracak 
şekilde düşünmek" demektir. Tedebbür 
ise "insanın kendisini bekleyen akıbeti 
düşünme yoluyla öngörmesi" manasında 
kullanılır. Tefekkür genel olarak "düşün
me, düşünce üretme" anlamına gelmek
tedir. Fikir bilgiye götüren bir meleke iken 
tefekkür bu gücün aklın nazari düşünüşü 
esnasındaki etkinliğidir. Bu etkinlik sebe
biyle insan hayvandan ayrılır. Tefekkür. 
ancak akli bir kavram olarak düşünülebi
len şeyler hakkında söz konusu olabilir. 
Bu sebeple Allah'ın zatı hakkında tefek
kür edilmez. O'nun ayetleri üzerinde te
fekkür edilir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfre

dat, "fkr" md ı Tefekkür islam entelek
tüel geleneğinde çok zengin manalar ka
zanmıştır. Terim olarak genel anlamı "du
yulur olandan akledilir olana, yani duyu ve 
gözlem verilerinden kavramiara ulaşma 
etkinliği"dir (Tehanevl, II, 1120-1123). Te
zekkür ise hatıriama ve anma şeklinde 
gerçekleşir. Tezekkürün kök masdan olan 
zikre "tefekkür" manası da verilmiştir. 
Akletme (akl) şeklinde Kur'an'da çok sık 
anılan entelektüel etkinlik hem teorik 
hem de pratik alanı içermesi. yalnızca il
mi hakikatiere ulaşılmasıyla değil ahlaki 
ve pratik erdemierin kazanılmasıyla da 
ilgili olması bakımından düşünme etkin
liğini en kapsamlı şekl iyle ifade eden te
rimdir. 

Kur'an'da düşünme etkinliğin i ifade 
eden kelimeler insanın bilme çabasıyla 
da alakalıdır. Düşünmeyle ilgili terimler 
gibi "bilmek" ve "bilgi" anlamına gelen 
ilim kelimesi ve türevlerinin de Kur'an'
da yoğun biçimde kullanıldığı görülmek
tedir. Kur'an'da ilim ve ondan türeyen 
kelimeler yaklaşık 750 yerde geçmekte
dir. Bu geniş kullanım hadislerde de yer 
almaktadır. Kur'an'ın ilim konusundaki 
tutumu islam'da kelam. tasawuf. fıkıh 
vb. ilimierin takip ettiği seyri, yine müs
lümanların lll. (IX.) yüzyılda diğer kültür
lere ait klasik mirası devralırken ortaya 
koydukları rahatlık ve serbestliği anla
şılır kılmaktadır. Kur'an'da ilim kavramı 
üzerine sıkça yapılan vurgular Ortaçağ 
İslam medeniyetine dini ve tecrübi ilim
lerde büyük bir verimlilik kazandırmış ve 
bu verimlilik sayesinde İslam medeniye-
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