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Vakıflar Bakanı 

Araplar zihniyetinde birbiriyle çekişen bir sürü akım bulunmaktadır. Bu 

akımlardan en belirgin iki akımdır. Biri: doğrusuyla ve kötüsüyle geçmişe yeltenendir. 

bir insanın zamana ve yerine uygun içtihadını olmak üzere geçmişe ait her şeyi kutsal 

sayan akımdır. Bu bakış dini fikirler sınırında durmayıp genel fikrine de aşmaktadır. 

Bunun yanında eski ve yeni arasındaki çekişmede bir tarafa taassup ve tutmaktadır. 

 Bir gün bir adam meşhur olan şair Asma’iye şu şiiri söylemiştir : 

 Susanı sulandıran aşkın hasreti giden senden bir bakış alabilmenin bir yolu var 

mıdır . 

Sende ki az olan bende büyüktür ve sevdiğiniz çoğu azdır. 

Asma’i bu şiiri hoşuna giderek övdükten sonra bu kimin şiiri sormuştur. Adam 

demiş: bu şiir benimdir bu gece söyledim. Bu anda Asma’i hemen görüşünü değişip 

şiiri tenkit etmiştir. Bunun nedeni şiirin ne kadar iyi olduğunu bakmadan eskiyi 

şiddetle tutmasıdır. 

 Bunun karşısında Allahu ta’ala, ilm, şiir, düzyazı, belagat ve fikriyle bir kavime 

bir zamana ihtisas edip özel olarak vermediği görenler vardır. Bu konuda en önemli 

şeyi, yeniliğine ve eskiliğine bakmadan fikrin kalitesidir. Dini fikirlerde olsa derin 

görüş ve şiddetli bir idrak gerekmektedir. Çünkü kesin bir delille sabit olanlar ilim ve 

fıkıh adamları oybirliğiyle kabul olunanlar tartışılmadan akılca doğru olanı nakilce 

doğru olur. Birbirleriye çatışamadığını vurgulanmaktadır. 

Din söyle, üç problemle karşı karşıya yüzleşmektedir. Birincisi : Donma veya 

kilitlenme problemi, ikincisi : sabitlere tecavüz etme girişimi . Ve üçüncü: Bir 

yenileme korkusu ve yenilemede tereddüt.  

 Çünkü yenileyen, hedeflenir ve okların hedefi olur. Bir taraftan din sabitleri 

muhafaza bağlamında yenilenmeye için kalıcı ihtiyaç var olduğunu vurgulanmaktadır. 

Diğer taraftan zaman, yer ve koşullar doğasını riayet etmek üzere, zamanı ve yeri ve 

çağı ve çevresine uygun bir şekilde içtihada açık şeyleri, diğer zamanlarda ve yerlerde 

ve koşullarda farz etmemek gerekmedir. Çünkü bunu hem İslam'ın doğru anlayışı 



hem da İnsanlığın fıtratına tersidir. 

 Buradan düşünce, siyasi, ekonomi ve idari hayatın bütün yönlerinde düşünce 

kültürünün önemini vurgulamaktayız, Hazır kalıplar dairesinden çıkıp düşünce ve 

zihni çalıştırma nitelikli bir görüşe girilmelidir. Düşünme kültürünü yayma ve vakıflar 

bakanlığı kültür salonu gibi salonlar, paneller ve seminerler vasıtasıyla bu 

kilitlenmeden kurtulmak gerekir.  

Bir tarafta bilim ve düşünce adamlarından bir gurubu, sabitleri muhafaza bağlamında 

yenileme ruhunu yaymaya çalışırken diğer tarafta yenilemeyi dinden çıkma 

saymaktadırlar. Yenilenmesi gereken sabitlere hiç alakası olmayan ve içtihada açık 

olsa bile, yenilemeye düşünmek sabitlerin yıkımı gibi algılamaktadırlar. Dini, ilimi ve 

fıkhı bilmeyenler, dinden çıkartma, ihanetle suçlama ve kilitlenme yolu 

benimsemişler. Bunlar ne ictihada gücü var olanlar ne de din ilimleri okuyanlar veya 

din adamlarından değiller. Onlar, bir şeyin bir tarafı imandan ve değer doksan dokuz 

tarafı imansızlıktan olsa imandan sayılması gerekli olduğu bilmeden dinden çıkartma 

konusunda abartıyorlar. Bir adam İslam girme vesilesi olan şahadeti inkar etmeden 

İslam dininden çıkartılmaz yanı kafir sayılmaz. Namazı bırakan hakkında İmam 

Ahmed bin Hanbel ile İmam Şafii arasında bir tartışma oldu. İmam Ahmed:” Namazı 

bırakan kafirdir” demiş. Şafii ise : “kafir değil .”demiş . uzun tartışmadan sonra Şafii 

Ahmed’e “kafir İslam’a girmek isterse ne yapar?” diye sormuş. Ahmed : “şahadeti 

söyler” demiş. Şafii: “namaz bırakan doğduğundan beri şahadeti söyler. ”. Hz. 

peygamberimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem buyurdu “Hangi kişi, kardeşi için –yâ 

kafir- derse, şayet dediği gibi ise, bu sözü ikisinden birine döner. Dediği gibi değilse, 

kendi üzerine döner.” Bunun için bir delil olmadan bilmeden bir kişi değil bir hakimin 

hükmü olmadan bir kişiyi tekfir etmeye sakınılmalıdır.  

 

 

 



 


