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MODERNİZM VE İSLAM

 *İslâmiyet tekâmül dinidir.İki günü eşit olmayı zarar kabul eder.Meşruiyet çerçevesi dışına
çıkılmadıkça,yapılan her türlü girişimi olumla karşılar.Kişinin ancak çalışması olduğuna işaret
eder.

 Köyde veya medeniyetten mahrum bir ortamda yaşamak,kabirde yaşamak gibidir.

 Medeni olmak ise,kabalıklardan yontulmak,zerafet kesbetmektir.

 Modern olmak ise,kişinin zamanın gelişimine uygun yetişerek,asrın gerisinde
kalmamaktır.Asrın icablarını meşru dairede yerine getirmektir.Bir derece donanımdır.

*Modernizm ve islamın ve müslüman cemaatların buna bakışı ise müsbettir. Münferid çıkışlar
bir hüküm ifade etmemektedir.

Madde asıl ve esas değil,tebeidir.Manaya yardım etmektedir.

Bediüzzaman bir yandan materyalizmin kalesini yıkarken diğer yandan da maddeye kendi
kimliğini kazandırmıştır.İslamın terakkisinin maddeten terakkiye mütevakkıf olduğunu
belirtmiştir.Bu bir yönüyle maddenin de mana gibi fethidir.

1980 öncesi sağda ve solda fikir adamı vardı,fikir mücadelesi sürmekteydi.80-den sonra
olmayan sol fikir söndü yerini sefahet ve fuhuş sektörü ile sağ kesimin maddi ve teknolojik
gelişimi başladı.Sol gelişime kapandı,Atatürkçülük gibi perdeler altında varlığını sürdürmeye
aldı.

İdeolojik bir görüş olarak benimsemekten ziyade,slogan aracı oldu.Buna paralel olarak maddi
imkanlardan faydalanma yolu da kaçırılmadı,yapılan fakirlik edebiyatı şahısların ferdi
zenginliğine dönüştü.

Sol hep gelişmeye kapalı kaldı..şimdilerde de olduğu gibi..zira gelişim ancak manevi gelişimle
mütenasibtir.

Atatürkçülük-laiklik-irtica gibi kısır döngü içerisinde dönmüş,meçhule kurşun sıkılmıştır.

Gelişime açık olan İslamiyet ve zaman içerisinde kendisine bu imkan ve yol açılan Müslüman
bunu değerlendirmiş,madde ile manayı beraber götürmüştür.

Ortada kalanlar ise göbek altı edebiyatı yaparak,hayatını gereksiz harcamalarla harcamışlardır.

Uzlaşmacı bir tutum yerine kavgacı bir tutumla bu kapalılıklarını sürdürmektedirler.
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Gelişimin kapısı olan internette iki site birbiriyle yarışmaktadır;Dini siteler ki gayet
çoğunluktadır.Hayatta kendisini ifade edemeyen ve engellenen Müslümanların soluk ve nefes
borusu olmuştur.Yıllardır nadasta kalan birikimlerini burada sergilemişlerdir.

Diğeri ise fuhuş siteleri,bunlarda ortada kalıp belli fikri olmayan veya gençlik heveslerini tahrik
ederek,hayvani duyguları öne çıkarmaktadır.

Modernizmle materyalizm aynı şeyler değil,tam tersine taban tabana zıt kavram ve
düşüncelerdir.

Her şey bilime dökülecek diyen Bediüzzaman,bilime sahib olanın kazanacağını da belirtmiştir.

Aklı aydınlatan fen ilimleridir,kalbi aydınlatan Din ilimleridir diyen Bediüzzaman,bu zamanda bu
iki insan değerini canlandırmış,bir yönüyle barıştırmış,bir yönüyle ortak hareketlerini sağlamıştır.

Uzun zamandır birbiriyle küs olan madde ve mana,akıl ve kalb birleşerek gerçek modernizmi ve
gerçek medeniyeti tesis etme yolunda yürümektedir.Bunu eline alanlar hedefe ulaşırken,bundan
uzak olan zihniyet ve uygulamalarda yolda kalmaya ve  yola dökülmeye mahkumdur.

Aklı vahyin kaynaklarından mahrum bırakanlar,hayat oksijeninden mahrum kalıp bunak ve
bunamaya mahkum olmuşlardır.

Akıl ve kalb ittifakı Allahın kelam sıfatından gelen Kur’an-ı ile,kudret sıfatından gelen tabiatı
okumak ve sentez yapmaktır.

Fethullah Gülenin tesbitinde belirttiği gibi;Aklı öne çıkaran Mu’tezileye adeta bir tepki olarak
çıkan Eş’ariye mezhebi biraz daha kaderci bir düşünceyi ortaya koymuş,birinin ifratına diğeri
tefrit hareket ile cevab vermiştir.

Hanefi mezhebine mensub olanların çoğunun itikattaki mezheb imamı olan Maturidi ise ikisinin
orta yolu olan vasatı takib ederek,insanın cüz-i iradesini ve kaderin külli iradesiyle
mezcetmiş,dengeyi bulmuştur.

Mesela;İmam-ı Eş’ariye göre,kâfir ibadetten de ayrıca mükellef olduğundan,ayrı ceza
görür.Maturidiye göre ise;kâfir ibadetten sorumlu değildir.

 Maturidinin ki burada akla daha yakın.Zira önce iman olacak ki onun gereği olan ibadet
olsun.Yani önce kayıt olacak ki,daha sonra derslerden sorumlu tutulabilsin. Okula
kaydolmayanlara,kaydolmama cezası verildiği gibi,ayrıca birde derse girmeme cezası
verilmemektedir.Kaydolmayanı hangi derslerden ve nasıl sorumlu tutacaksınız? Kaydolmamış
ki…Onun cezası yeter.

 Bugün dünyada Müslümanlar modernizme,teknolojiye açık olmakla kalmamış, onu yönlendiren
kesim olmuştur.

 Bu da mabuda ibadet yolunda,mabedin imarıdır.

 2 / 3



Modernizm ve İslâm

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 05:04 - 

Plutharkos,eski yunan düşünürü der:”Dünyayı dolaşınız;duvarsız, edebiyatsız,
yasasız,servetsiz,kentler bulacaksınız.Fakat mabudsuz ve mabedsiz bir kent
bulamayacaksınız.” 

Mehmet  ÖZÇELİK

8-6-2007
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