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Dini, kimler istismar eder? Dini istismar etmek ne
demektir?
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Hayatımızda hangi İslam ve ne kadar var?
Nefis muhasebesi bakımından, bu soruyu sıkça sormamız gerekiyor.
“Hangi İslam?” sorusu, çeşitli yabancı etkilerle İslam’ı saptıran cereyanlar, telkinler,
yorumlar sebebiyle önemli. Farkında olarak veya olmayarak, doğru anlaşılmış bir İslam’dan
uzak düşmemek için mümin, gerektiği sıklıkta ve keyfiyette bu denetimi yapmalıdır. Alimler
ve uzmanlar kelam meselelerini, mezhepler arası ihtilafları öğrenir ve tartışabilirler. Sıradan
bir mümin için ölçü “Ehl-i Sünnet İslam”ı olmalıdır ve bunu da öğrenmek, her seviyeye göre
yazılmış kaynaklarını el atında bulundurmak, gerektikçe de alimlere sormak zor değildir.
Bu kadar önemli ikinci soru da “hayatımızda İslam’ın ne kadarının bulunduğu”dur.
İslam’ın hayatımızın ne kadarını kapsadığı konusu da kendi kusurumuzdan İslam’ı sorumlu
tutmaya başladığımız zamanlardan beri tartışılıyor.
İslam, hayatımızın her noktasını içine alır, mübah (serbest, günah sevap konusu olmayan,
dünya işi denilen) alanı da biz belirleyemeyiz, İslam belirler; bu sebeple mübah alan da
İslam’a dahildir, onun kontrol ve belirlemesine tabidir.
Durum böyle olunca bir mümin, atacağı her adımın dinine uygun olup olmadığını bilmek ve
buna göre davranmak mecburiyetindedir. İşte bunu bilmek için bilgi kaynaklarına
başvurmaya ve anlamaya çalışmaya “istidlâl” denir. İstidlal tamam olunca beyan ve amel
safhası başlar; yani dinin hükmü açıklanır, bilinen ve açıklanan hüküm uygulanır. Bir mümin
bunu her işinde yapar, gerektiğinde de neyi niçin yaptığını açıklar; bunu yapana “Sen dini
istismar ediyorsun.” denemez, tam aksine “dinin gereğini yerine getiriyor, kulluk
yapıyorsun” denir.
Peki istismar nedir?
İmanda veya amelde kusuru olan, bu sebeple yapıp ettiklerini dinin kontrolüne tabii
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kılmayan, ama dindarları kandırmak, onlardan almak istediklerini kolayca alabilmek,
sevgilerini ve nefretlerini yönlendirmek… için dini kullanmaya, dinin gereğini söylüyor ve
yapıyor görünmeye “din istismarı” denir.
Mesleği, mevkii, rütbesi ne olursa olsun her mümin, göstermeyi, bilinmeyi, övülmeyi…
hedeflemeksizin, her durumda inancının gerektirdiği gibi davranır; bu yüzden ona “Sen dini
istismar ediyorsun.” demek iftira olur.
İnancı ve normal hayatı dinden uzak olduğu halde, belli bir maksadı elde etmek için dini
söylem ve eylemleri kullanan kimseler ise din istismarcılarıdır…
Kaynak: www.sorularlaislamiyet.com
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