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21.

yüzyıl İslam dünyasında, klasik fıkhî
düşünme biçimini hatalı gören, fıkıh
usûlü geleneğini dışarıda bırakan ve genel olarak
Kur’an ve Sünnet naslarından dini anlamaya ve
bilgi üretmeye çalışan bir yaklaşım olduğu bilinmektedir. Bu anlama biçimini “Metin İslamcılığı”
olarak nitelemek mümkündür. Dini bu şekilde
anlama ve yorumlama biçimi modern dönemde
ortaya çıkmış olmakla birlikte, Müslümanların
bütünüyle yabancı olduğu bir zihniyet değildir.
İslâm tarihinin erken dönemlerinden itibaren zaman zaman tezahür eden ve güçlenen bir düşünme biçimi olan Ehl-i Hadis ve Selefiyye zihniyeti
ile modern dönemde ortaya çıkan bazı akımlar
arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bu benzerlikler ve alakalar, modern hareketlerin bazı
yönlerinin klasik Selefîlikten ilham alarak şekillendiğini gösterir. Geçmişten günümüze uzanan
bu düşünme biçimleri arasında bazı farklılıklar
bulunmakla birlikte, hepsi özünde İslâm’ın temel
kaynaklarına dönme ve kaynağın tekliği iddiasında birleşmektedirler. Bugün Metin İslâmcılığı olarak nitelenebilecek bir zihniyetin revaçta olduğu
akımlar, fıkıh usûlü düşüncesinden uzaklaşma,

geleneği değersizleştirme ve fıkıh mezheplerini
İslâmî kaynakları anlama, yorumlama ve sıhhatli
bir şekilde yaşamanın meşrû vasatları olarak görmeme hususunda ortak kanaat arz ederler. Ayrıca tarihi tecrübeyi işlevsiz kılarak köklere dönme
fikrini savunma ve tek olan hakikate ulaşıp bunu
dayatma noktasında indirgemeci bir tavra sahip
olan Selefî düşünme biçimi ile kendilerini ilerlemeci ve modern olarak takdim eden anlayışlar
arasında da ciddi bir benzerlik bulunmaktadır.
Yine kutsal metne dönüşü savunan Protestanlık
ile İslâm dünyasındaki bu türden Selefi hareketler arasındaki ortak zihniyet de dikkati çeken bir
diğer husustur. Fıkhî düşünceyi ve beşerî birikimi reddederek nasları merkeze alan ve bir anlamda kutsal metnin otoritesine sığınarak kendisine
alan açmaya çalışan Selefilik hareketinin modern
İslam düşüncesinde nasıl bir kırılmaya yol açtığı
tartışmaya değer bir meseledir.
İşte bu gibi sâiklerden hareketle sempozyumda, pek çok İslâm ülkesinde olduğu gibi
Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan ve Metin
İslamcılığı olarak tezahür eden Selefî düşünme
biçiminin temelleri, amaçları, taşıdığı imkânlar,
barındırdığı riskler ve argümanlarının tahlili
konu edilecektir. İlk olarak İslâm tarihinde İbn
Hazm, İbn Teymiyye gibi âlimlerce temsil olunan bazı Selefî eğilimler incelenerek bu anlayışın
kökenlerine inilecektir. Bir sonraki evre olarak,
İbn Abdülvehhâb ile ortaya çıkan Selefîlik anlayışı ve onu hazırlayan faktörler ile Şevkânî, Dihlevî gibi bu zihniyeti muhtelif derecelerde benimsemiş diğer bazı isimlerin görüşleri ve günümüze
etkileri ele alınacaktır. 18. yüzyıl öncesindeki hadis hareketlerinin modern Selefiliğe nasıl zemin
hazırladığı ve 20. yüzyılın başlarından itibaren
İslam düşüncesinde Batı etkisinin ilk tezahürleri
olan Muhammed Abduh, Reşit Rıza gibi isimler
ve öğrencileri üzerinden görülebilen bu düşüncenin etkileri de sempozyumun inceleyeceği konular arasındadır.
Bunlara ilaveten medreseden üniversiteye ge-

çiş sürecindeki değişim, yeni eğitim kurumları
ve son dönem eğitim programları üzerinden de
fıkıh anlayışının değişimini gözlemlemek mümkündür. 20. yüzyılın başlarında yazılan usûl eserleri ve Ezher’de bunların ders kitabı olarak yeniden formüle edilmesi ile ortaya çıkan yeni fıkıh
usûlü tarzı, gelenek ile Selefi söylemi uzlaştırma
çabası olarak görülebilecek böyle bir eğitim tarzının yumuşatılmış bir Selefi anlayışın yerleşmesine sebebiyet vermesi gibi hususlar söz konusu
dönüşümün bazı mecralarıdır. Bu eserlerle birlikte fıkıh usûlünün işlevine dair algıda yaşanan
dönüşümün, yeni usûl arayışlarının ve anlama
biçimlerinin kritik edilmesi icap etmektedir.
Böylece klasik söylemin yerini alan modern söylemin ortaya çıkışı, mahiyeti ve İslâm dünyasına
etkileri gözler önüne serilmiş olacaktır. Dolayısıyla sempozyumda Selefî İslam algısı tarihsel bir
düzlemde takip edildikten sonra modernizm-Selefiyye ilişkisi de dikkate alınarak çağdaş Metin İslamcılığının paradokslarının özellikle fıkıh usûlü
açısından tahlil ve tenkit edilmesi amaçlanmaktadır.
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here is an approach in the 21st century Islamic world that holds classical legal reasoning to be erroneous, excludes the tradition of
usul al-fiqh, and in general attempts to understand
Islamic religion directly from the nass of Qur’an
and Sunnah and to produce knowledge accordingly. This way of understanding can be reasonably described as “Textual Islamism”. Even
though this form of religious understanding and
interpretation emerged in the modern era, it is
not a mindset that Muslims have been entirely
strangers to. There are similarities between the
Ahl al-Hadith and Salafiyah mentality, which has
resurfaced and consolidated from time to time
as a school of scholarly thought from the early
periods of Islamic history, and some movements
emerging in the modern period. These similarities and connections show that certain aspects of
these modern movements were shaped by inspirations from classical Salafism. Though there are
some differences between these forms of thinking
that stretch far back into the past, they all share
the claim of a return to the primary sources of Islam. Adopting an outlook here described as Textual Islamism, the movements hold in common
the wish to move away from usul al-fiqh reasoning,
trivialize tradition and dismiss the schools of fiqh
as legitimate means of understanding and inter-

preting Islamic sources to properly practice ones
faith.
There are also significant parallels between
the approach of those who present themselves
as progressive and modern and Salafi thought,
which has reductionist tendencies and defends
the idea of returning to religious roots by rejecting historical experiences as useless and seeking
only a single form of truth. The common mindset
between Protestantism, which advocates the return to the sacred texts, and Salafi movements is
also striking. Concentrating on the nass by both
declining fiqhî thought and the accumulation of
knowledge, and in a sense attempting to open a
space for itself by taking sanctuary in the authority of the sacred text, it is worth discussing how
the Salafi movement gave rise to a breach in Islamic thought.
Based on these motives, the symposium will
examine the bases, aims, possibilities, risks and
arguments of Salafi thought, which appears as a
form of ‘Textual Islamism’ and has become widespread in Turkey as well as many other Islamic
countries. In the first place, some of the Salafi
tendencies represented by past scholars, such as
Ibn Hazm and Ibn Taymiyyah, will be examined
and the origins of this scholarly understanding
will be explored. In the second place, the Salafist model that emerged around the ideas of Ibn
Abd al-Wahhab, the underlying reasons of its
advent, and the views of those who to various extents adopted it, like al-Shawkani and Dehlawi,
and their influence today will be discussed. The
symposium examines how Hadith movements
predating the 18th century laid the foundation
for modern Salafism and how the influence of
this school can be seen on the first generation of
scholars in Islamic thought growing under Western influence beginning from the early 20th century, such as Muhammad Abduh, Rashid Riza
and their students.
In addition, during the transition from madra-

sa to university, it is possible to observe change
in the conception of fiqh in the emergence of new
educational institutions and recent educational programs. A new approach to usul al-fiqh that
arose with new works on usul in the early 20th
century and the reformulation of these works
as textbooks at Al-Azhar University, stands out
among the expressions of this transformation in
what can be interpreted as an effort to reconcile
tradition with the Salafi discourse as this form of
education resulted in the adoption of a softened
understanding of Salafism. Along with these
works, the change in perception regarding the
purpose of usul al-fiqh, as well as the quests for a
new usul and ways of understanding require critical examination. In this way, replacing the classical discourse, the birth of a modern one, its characteristics and repercussions on the Islamic world
will be revealed. The aim of the symposium is
analysis and criticism of the paradoxes of contemporary Textual Islamism especially in terms
of usul al-fiqh after a historical survey of Salafi Islam, taking also the relation between modernism
and Salafiyah into consideration.
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azı yorumlara göre İslam düşünce
geleneğinde uzun bir geçmişe sahip olan
Selefîlik, diğer bazı yorumlara göre ise, bugün
savunulduğu biçimiyle, modern düşünce kalıplarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu etkilenme biçimi ile özü itibariyle sosyolojik veya
kültürel olanı kastetmiyoruz. Özellikle siyasete
ve siyasi eylem biçimlerine yaklaşımları itibariyle Selefî düşünce biçimlerinin modernlikten
bu bağlamda etkilendiği elbette öne sürülebilir.
Biz bu bildiride modern düşüncenin hakikatle irtibat kurma biçiminin Selefî düşünceyle
nasıl bir analoji içerisinde ele alınabileceğine
odaklanıyoruz. Bu bağlamda çıkış noktamızı
Müslümanların hakikat ile irtibat kurdukları
arayüz olarak nassların nasıl bir varlıksal statüleri olduğu, nasıl anlaşılmaları ve yorumlanmaları gerektiği soruları oluşturuyor. Bilindiği gibi
bu sorular gerek akaid gerekse fıkıh alanlarında
öne çıkan mezheplerin ve bu mezheplerle karşıtlık içerisinde Selefî düşüncenin ortaya çıktığı
bağlamı oluşturmaktadır. Modern dönemde
hakikat arayışında ön plana doğa bilimlerinin
çıkması üzerine hakikatle nasıl irtibat kurulacağına yönelik tartışmalarda merkeze (yukarıda sözünü ettiğimiz arayüzün bir analoğu olarak) görünüşler, gözlenebilenler veya kısaca fenomenal
olan yerleşmiştir. Dolayısıyla, fenomenal olanın
doğa bilimleri bakımından teşkil ettiği konuma
ilişkin tartışmaların seyri Selefîliğin mahiyetini
kavramak bakımından anahtar bir rol oynamaktadır. Bu seyir bir yanıyla metafiziğe ve skolastik-

liğe karşı çıkışla bir yandan da eylemi merkeze
alan bir ahlak anlayışıyla nihayetlenmiştir. Bildirimizde söz konusu bu seyri eleştirel bir gözle ele
almayı ve vardığımız sonuçları Selefîlik ile ilgili
tartışmalara uyarlamayı hedefliyoruz.

Selefi(ci)lik ve Modernizm
Prof. Dr. Tahsin Görgün
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi,
Felsefe Bölümü

Y

irminci yüzyılda, modernleşme ve sömürgeleşmenin etkisiyle, hakîkî manaları dışında kullanılmaya başlayan terimlerin başında
“selefîlik” gelmektedir. Bu terim sömürgeleşme
sürecinde tam aksi bir manada, klasik kullanımda
gözetilen maksadın tam aksi neticelerini ortaya
çıkaran bir şekilde kullanılmıştır. Bu tavrı
“seleficilik” olarak adlandıracağım. Seleficilik ve
Modernizm’i buluşturan esası tespit edip, ortak
düşmanlarından bahsedeceğim.
Selefîlik, Kelâm tarihinde, özellikle ilk dönemlerde yaygın olan, Allah’ın esma ve sıfatları hakkında yorumdan kaçınan tavrın sürdürülmesi
gerektiğini iddia eden mevkıftır. Diğer iki mevkıf
ise “mütekaddimûn” ve “müteahhirûn” olarak
isimlendirilir. Bu üç tavır zaman olarak biri birini takip etmekte, diğer taraftan da birbiri ile irtibatı içinde kelâm ilminin gelişme sürecindeki üç
aşamaya tekâbül etmektedir.
18. yüzyılda ıslâh adına yapılan faaliyetlerle
doğrudan veya dolaylı olarak gayrımüslimler,
özellikle İngilizler, irtibatlıdır. Selefîciliğin etkin
olduğu yöreler İngiliz sömürgesi olmuş bölgelerdir. İngilizler başından itibaren Vehhabiliği ve
Hindistan’daki Ehl-i Kur’an hareketini, hilafetin
ve Osmanlı Devleti’nin taşıyıcı esası olarak kabul
ettikleri Hanefî mezhebine karşı, bölücü bir tavır

olarak kavramış ve Osmanlı Devleti’ni yok etmek
için kullanmışlardır. Günümüzdeki selefici söylem, sadece selefin bir suistimalinden ibarettir.
Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Elmalılı Hamdi Efendi’ye (Hamdi Yazır)
Kur’an-ı Kerim’in tefsirini yaptırırken akidede
Ehl-i Sünnet’i, amelde de Hanefî mezhebini esas
almasını şart koşması, oldukça manidar gözükmektedir.
Seleficilik ile modernizmin, ikisinin de, müşterek olarak karşı çıktıkları dini ilimler ile tasavvuftur. Dini ilimler derken de hemen hatıra gelen
mezhepler, tasavvuf denildiğinde de tarikatlerdir.
Mezhepler, kendi asliyetleri içinde sömürgecilere
karşı çıkıp, sömürge düzeni ile hiçbir şartta barışamayacak bir varoluş şeklini öngördüğü gibi
sömürgecilere karşı fiili mücadeleyi gerekirse
savaşarak yürütenler de tarikatler olmuştur. Modernizm ve sömürgecilik arasındaki irtibatı dikkate alırsak seleficiliğin hangi cihetten bu süreçte
etkin olduğu ve nasıl kullanıldığı açıktır.
Önemli olan bugün sömürge yapılarının
teşhis edilerek bir bütün olarak kendi
geçmişimize, dinimize ve onun yaşanmasının
ilim haline gelmiş şekli olan mezheplere sahip çıkarak, sadece bu yolla kendi normalitemize tekrar kavuşabileceğimizi görebilmektir.
Bütün alametlerin 21. yüzyılın Müslümanların
kendi ilim ve düşüncelerini keşfederek, yeniden
izzetle muktedir olacaklarını gösterdiğini;
seleficilik ve modernizmin, Müslümanların
sömürge döneminden kalma hatıraları arasına
gireceklerini söylemek, bir kehanet olarak kabul
edilmemelidir.

Modernite ve Din:
Metin mi, Din mi?
Prof. Dr. Recep Şentürk
İbn Haldun Üniversitesi
Sosyoloji

D

in kutsal metine dayanır ama sadece ona
indirgenemez. Dini sadece kutsal metne
indirgeme çabası dini laik taleplere göre içten
dönüştürmenin bir yöntemidir. Modernitenin
din üzerinde iki tesiri oldu. Birincisi, dinin tamamen devre dışı bırakılması; ikincisi dinin
dönüştürülmesi. Birincisi din karşıtlarının hariçten saldırılarıyla gerçekleşti; ikincisi dindarların
bizzat kendileri tarafından gerçekleştirildi. Bu olguya “içten sekülerleşme” (inner secularization)
demek mümkündür. Bu gün Avrupa’da ateizm
%50 civarında seyretmektedir. Geri kalan kısım
ise ortaçağdakinden çok farklı bir din anlayışına sahiptir. Laikliğe karşı mücadelede başarısız
olan kilisenin bizzat kendisi içten değişmiştir ve
halen içten sekülerleşmeye öncülük etmektedir.
Batı’da kilise giderek zemin kaybeden başarısız
bir kurumdur. Batılı din adamları ve teologlar
laik düşünce karşısında başarısız olunca çareyi
ona teslim olup dini laik taleplere göre yeniden
tasarlamakta bulmuşlardır. Laiklik dinin bireysel alanın dışına taşmamasını, özellikle eğitim,
bilim, hukuk, ve siyasetle alakasının kesilmesini talep eder. Bu talepler, ortaçağda tüm bu
alanları kontrol eden dini içten dönüştürmeden
gerçekleştirilemez. Nitekim öyle de olmuştur. Bu
dönüşüm Kitab-ı Mukaddes’i alıp, dinî gelenek
ve kurumsal yapıya savaş açarak başarılmıştır.
İslam dünyasında da benzer bir süreç yaşanmakta ve İslam karşıtı çabaların başarısız olduğu
durumlarda “dine karşı din” stratejisi yürürlüğe
konularak nass mı, yoksa mevcut İslam mı gibi
sahte bir ikilem inşa edilmektedir. Böylece Kuran ve hadis dinî geleneğe, geleceğe ve kurumlara karşı bir mücadele aracına dönüştürülmüştür.

Sadece nasslara dayalı yeni bir İslam inşa edilmeye çalışılmaktadır. Nassların yorumunda tüm
ümmet tarafından benimsenen usul-i fıkıh yerine
ya Batı’dan ithal metotlar kullanılmakta veya
hiç bir metot kullanılmamaktadır. Böylece ateist
ve dinsiz olmaya ikna edilemeyen Müslümanlar içten sekülerleşme sürecine sokulmaktadır.
Modernite Batı’da dine karşı kazandığı zaferi
İslam dünyasında da kazanabilecek midir? Bu
islamı sadece nassa indirgeme ve o nassları usul-i
fıkıh dışında bir metotla yorumlama çabalarının başarılı olmasına ve böylece İslam’ın içten
sekülerleşmesine bağlıdır.

Spinoza’nın A-Historik
Hermönetiği
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Salihoğlu
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Dinler Tarihi

B

u tebliğ Spinoza’nın Kitab-ı Mukaddes’e
bakışını özetlemekte, yorumlanması için
güvenilir bir yöntem olarak sunduğu interpretatio
naturae’yi tanıtmakta ve bu yaklaşıma yöneltilen
bazı eleştirilere yer vermektedir.
Modern döneme kadar Yahudi ve Hristiyan
din bilginleri Kitab-ı Mukaddes’i geleneğin ışığında yorumlamışlardır. Hristiyan reformasyon
hareketi ile öze dönüş çerçevesinde Kitab-ı Mukaddes’in metninin öne çıktığı görülmektedir.
Martin Luther “sola scriptura” kavramı ile dinde
otoritenin sadece Kitab-ı Mukaddes’ten kaynaklanması gerektiği vurgulamıştır.
Modernleşmenin önemli filozoflarından biri
olarak Spinoza’nın Kitab-ı Mukaddes’in nasıl
yorumlanması gerektiği hakkındaki görüşleri de
Luther’in metni öne çıkartan tavrı ile örtüşmek-

tedir. Tractatus-Theologico Politicus (TTP) isimli
eserinde Yahudi din adamları ve felsefecilerin
Kitab-ı Mukaddes’i yorumlama yöntemlerini
eleştiren Spinoza kendi ontoloji ve epistemolojisi
ile uyumlu bir yöntem önermiştir. Kitab-ı Mukaddes’in sadece metinden elde edilen bilgilerle
yorumlanması gerektiğini, okuyucunun inanç,
görüş ve yargılarının yoruma etki etmemesi gerektiğini savunmuştur.
Spinoza ile inançlı Yahudi ve Hristiyanların
Kitab-ı Mukaddes’e bakışı arasında ciddi farklar vardır. İnananların gözünde bu metin içinde
hiçbir yanlış barındırmayan “tanrının sözü” ve
hakikatin ifadesi ilahi bir kitaptır. Öte yandan
Spinoza için bu kitap Musa ve benzeri imaginatio yetenekleri gelişmiş bazı insanların tanrıdan
geldiğini düşündükleri bilgilerden oluşturdukları
tarihsel bir metindir.
Kitab-ı Mukaddes’te yer alan bilgilerin doğru anlaşılması için bir yorum yöntemi öneren
Spinoza bunu tabii yorum (interpretatio naturae)
olarak isimlendirmektedir. Spinoza, Kitab-ı Mukaddes’in incelenmesi ile tabiatın araştırılmasının farklı olmadığını ikisinin de aynı yöntemle
incelenmesi gerektiğini söylemektedir. Tabiattaki
şeylerin tanımlarını tespit için nasıl tabiat detaylıca inceleniyor ise Kitab-ı Mukaddes’teki kavramların neler olduğunu ve ne anlama geldiklerini tespit için de metin detaylıca incelenmelidir.
Metnin dışında hiçbir şeyin anlamı etkilemesine
izin verilmemelidir. Spinoza’ya göre bu yöntem
Kitab-ı Mukaddes’in hatadan uzak yorumlanmasının yegâne yoludur.
Buna göre Spinoza Kitab-ı Mukaddes’in yorumlanması ile tabiat olaylarının yorumlanmasında ilginç bir paralellik kurmaktadır. Spinoza’nın Kitab-ı Mukaddes’in anlaşılması için öne
sürdüğü tarihsel ve linguistik araştırma şartları
onu tarihsel bir hermönetik yorumcusu olarak
nitelememizi gerektirirken interpretatio naturae ile
o a-historik bir yöntemin savunucusu olarak öne
çıkmaktadır.

Felsefi Hermeneutikte
Sola Scriptura ve Gelenek
Yrd. Doç. Dr. Selami Varlık
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi,
Felsefe Bölümü

İ

ster genel olarak ister İslam düşüncesi
çerçevesinde olsun, tarihselciliği eleştirmenin temel yollarından biri Gadamer’in gelenek
kuramına başvurmaktan geçer. Metnin anlamının onun yol açtığı anlama ve yorumlama geleneklerinden bağımsız olamayacağı fikri aynı zamanda metin merkezci kuramları eleştirmek için
de çok anlamlı olmuştur. Oysa Gadamer’in kendisi de Protestan’dır ve Sola Scriptura kuramının
bir takipçisi olarak tanımlanabilir. Çelişki gibi
duran bu tespit çağdaş Protestantizmde geleneğe tamamıyla karşı çıkan ve özellikle evanjelik
akımlar tarafından savunulan Solo Scriptura kuramıyla, metin tarafından onaylanmış geleneğe yer
veren Sola Scriptura fikri arasında ayrım yapmayı
gerektirir. Aslında klasik Protestantizm geleneğe
karşı çıkmak yerine, onun metne eşit bir otoriteye sahip olduğunu reddedip, ona ikincil bir konum tanır. Buradan ilham alan Gadamer sürekli
değişebilen bir gelenek fikrini geliştirmiştir.
Yazımız, Ricoeur’e de başvurarak, ne anlamda
felsefi hermeneutiğin gelenek savunmasının her
şeye rağmen Sola Scriptura fikrine bağlı kaldığını ele alıp, bu konuda İslam düşüncesiyle temel
farklılıklara da değinecektir.

Ad Fontes! Scriptural
Hermeneutics and
Epistemology at the dawn of
the Reformation
Professor Torrance Kirby,
McGill University

T

he story of Scriptural hermeneutics of the
Protestant Reformation in northern Europe properly begins with Renaissance Humanism with its decisive reorientation of epistemology by proponents of the New Learning. This
movement seriously gathers up steam with the
pivotal contribution of Desiderius Erasmus in
his critical edition of the Greek New Testament,
the Novum Instrumentum Omne, first published
500 years ago in 1516. The Dutch scholar’s radical critique of medieval scholastic method and
hermeneutics is founded upon on a critique of
received epistemology. Erasmus’s rationale and
agenda for systemic religious and moral reform
depends foremost upon renovation of the theory of knowledge—indeed, he proposes a radical
conversion of epistemology along consciously
Neoplatonic lines. It is in this epistemological
turn that we may locate the groundwork of the
biblical hermeneutics of the Reformation. In the
Paraclesis or ‘exhortation to the diligent study of
Scripture’ prefatory to the Novum instrumentem,
Erasmus identifies Christ as ‘magister’ and ‘princeps’, a new iteration of the philosopher-king, who
instructs his followers in the ways of wisdom and
virtue in accordance with ‘a new and marvellous
kind of learning’. This Paraclesis, which literally
means ‘summons’ or ‘exhortation’ constitutes the
classic statement of Erasmus’s biblical Humanism. Made famous by Erasmus’s call for making the scriptures available and accessible to the
unlearned, it provides the prolegomenon to his
critical Greek and Latin edition of the Scriptures.

At the outset the agenda of ‘Ad fontes!’ was to be
a return to the wisdom of the ancients, and most
especially to the Greeks, to classical Hellenic philosophy. This classical turn was not, however, to
be an end in itself, but was understood by Erasmus as instrumental to preparation for the return
to the ‘lively fountains’ of the Sacred Oracles of
Holy Scripture, and to their patristic interpreters—this was to be the task of the new philosophia
Christi. This paper will consider how Erasmus’s
new Latin translation of the Scriptures contributed to the ignition of the Protestant Reformation:
it became proverbial that ‘Erasmus laid the egg
that Luther hatched’.

Selefî Düşüncenin
Referanslarından Ahmed b.
Hanbel’in Fıkıh Anlayışına Dair
Bir Değerlendirme
Arş. Gör. Halil Efe
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku

İ

slam ilim geleneğinin ortaya koyduğu beşerî akıl, birikim ve tecrübeyi de kuşatan
fıkhî düşünceyi yadsıyarak, Kur’an ve Sünnet
nasslarından dini anlayıp bilgi üretmeye çalışan
metin merkezli Selefî düşüncenin tarihî referanslarından biri de Ahmed b. Hanbel’dir. Ahmed
b. Hanbel (v. 241 / 855), ilmî serüveninin başlarında Hanefî fakih Ebû Yûsuf’tan (v. 182 / 798)
aldığı dersler dolayısıyla, kısa bir dönem re’y ve
kıyasın önemli yer tuttuğu bir ictihad anlayışı ile
temas etmiş ise de, sonraki süreçte hadis tahsiline yönelmiş ve bütün bir ilmî faaliyetini hadis ilmine teksif etmiştir. Hadis araştırmaları üzerine
yoğunlaşan bu uzun tahsil sürecinde, sahâbeden
kendi dönemine kadar uzanan rivayet ağırlıklı

ilim geleneği ile kurduğu ünsiyet, kaynak ve yöntem itibariyle Ahmed b. Hanbel’in tefekkürünü
derinden etkilemiş ve düşünce tarzını şekillendirmiştir. Kaynak ve yaklaşımlarını Kur’an ve
Sünnet’te bulan bir ilim anlayışına sahip olan
Ahmed b. Hanbel, nassların yanı sıra sahâbe ve
tâbiîn fetvalarını (âsâr) da, Hz. Peygamber döneminin idrak ve irfanını aksettirmesi bakımından
değerli bulup önemsemiş, takip eden nesillerin
görüşlerine takdim ve tercih etmiştir. Esas itibariyle ilim ve fıkhı, Kitap ile birlikte hadis ve
eserden ibaret saydığı için de, zayıf bile olsa hakkında hadis bulunduğunu bildiği meselelerde
-aklî istidlâl yöntemlerini ihtiva eden üst bir terim olarak- re’yin kullanımına karşı çıkmış, şahsî
görüşlerin derlendiği eserler telif edilmesini eleştirmiştir. Güçlü bir hadis bilgisini, fakih olabilmenin ve fetva verebilmenin başlıca şartı olarak
gören ve hadis öğrenmeye teşvik eden Ahmed b.
Hanbel, re’y ve kıyas ağırlıklı bir öğrenimden, bu
nitelikteki görüş beyanı ve eser telifinden sakındırmıştır. Bununla birlikte onun, özellikle Mesâil
derlemelerinde kayıt altına alınan fıkhî görüşlerinin yanında, bu görüşlerine ilişkin istidlâl ve
istinbat süreç ve yöntemleri incelenmeksizin,
ilim ve fıkıh anlayışına dair, yalnızca re’y ve kıyas hakkındaki eleştirel ifadeleri dikkate alınarak
ortaya konacak kavrayış ve değerlendirmeler tek
taraflı ve bir yönüyle eksik kalacaktır. Diğer taraftan “Halku’l-Kur’an” görüşünün, Abbâsî halifesi Me’mûn’un (v. 218 / 833) inisiyatifiyle bir
devlet siyaseti olarak ulemaya nizam veren bir
baskı aracına dönüştüğü Mihne dönemi, şahsî
hayatındaki travmatik boyutuyla Ahmed b. Hanbel’in düşünce dünyasında etkili olmuş, özellikle
mesail ve yöntemleriyle kelâmî düşünceye ilişkin
kanaatlerinde belirleyici olmuştur. Bu tebliğde,
tarihî arkaplan olarak Mihne’nin dönüştürücü
etkisi de göz önünde bulundurularak Ahmed b.
Hanbel’in fıkıh anlayışı incelenecek ve onun Selefî düşüncenin ne derecede referansı olabileceği
tartışılacaktır.

Klasik ve Modern Dönemde
Zâhirîliğin Sünnî Merkez
Tarafından İlmî ve Siyâsî
Konumlandırılışı
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Tan
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

Z

âhirîlik, hem bir yöntemin hem de bir
mezhebin adıdır. Yöntem olan zâhirîlik,
mezhep olan Zâhirîlik içerisinde tam teşekküllü bir düşünce sistemine dönüştürülmüş ise de
bu mezhebinin dışında da pekâlâ bulunabilmektedir. Öyle ki; nassın lafzı (zâhiri), lafızcılığa en
uzak anlayışlar için bile muhatap olunacak ilk ve
temel unsurdur. Öyleyse, usûl tartışmaları bir bakıma ‘zâhir’den nasıl, ne kadar ve hangi durumlarda uzaklaşılabileceği ile ilgili tartışmalardan
ibarettir.
Zâhirî mezhebi, Dâvud b. Alî’ye nispet edilse
de tarihsel olarak İbn Hazm üzerinden okunagelmiştir. İbn Hazm’da temessül eden Zâhirîlik,
Şiâ karşıtlığı kriter alındığında tamamen Sünni
bir mezheptir. İbn Hazm’ın ana akım fıkıh mezheplerine yönelik metodolojik eleştirilerine bakıldığında ise Sünnî fıkhın çok temel prensiplerini
hedef aldığını görmek mümkündür. Şu halde
İbn Hazm, Sünnîleri en az Sünnî olmayanlar
kadar sert eleştiren bir Sünnî’dir. Bu durum İbn
Hazm’ın ve Zâhirîliğin ana akım Sünnî mezhepler tarafından nasıl konumlandırılacağı sorununu gündeme getirmiştir. Bu konumlandırma,
sadece ilmî bir ameliyye olmanın ötesinde aynı
zamanda bir güvenlik sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü İslam toplumunun karşı karşıya
kaldığı en erken iç krizlerden biri de nassların
sloganlaştırılarak politik bir söylem oluşturulmasıdır. Bu nedenle, tarih boyunca lafzı merkeze
çeken hareket veya mezhepler ister istemez Hâricîlerle özdeşleştirilmek, hiç değilse kıyas edil-

mek durumunda kalmışlardır. Nitekim Cessâs,
İbnü’l-Arabî, Şatıbî, Muhammed Ebu Zehre gibi
sünnî merkezden konuşan âlimlerin Zâhirîler
hakkındaki yorumlarında bu güvenlik kaygısını
görmek mümkündür.
Zâhirîliğin fıkhî ve siyasî konumlandırılışında
zaman zaman Dâvûd ile İbn Hazm arasında bir
farklılık gözetildiğini belirtmek gerekir. Kimi
âlimler selef-i sâlihten saydıkları Dâvûd’u hayırla anarken; felsefe, edebiyat, siyaset ve saray
hayatına karışmış olan ve “Haccâc’ın kılıcıyla
kardeş”, öfkeli diliyle tanıdıkları İbn Hazm’a
mesafeli yaklaşmışlardır. Bu konumlandırmada,
bir bütün olarak Zâhirîlerin icmâ ehlinden sayılıp sayılmayacakları ve yargı görevine getirilip
getirilmeyecekleri de merkez sünnî literatürde
tartışılmıştır.
Zâhirîlerin konumlandırılışı, modern dönemde daha farklı bir mahiyet arz etmektedir. Çünkü
modern öncesi dönemde var olan farklı itikâdi
ve fıkhî mezhepler günümüzde birtakım yeni
koalisyonlar oluşturmuşlardır. Bu koalisyonları
belirleyen gerilim, kaynak-yorum-hareket üçgeninde yaşanmaktadır. Kaynak ve yorum anlayışı
aynı olan, klasik sınıflandırmaya göre aynı mezhebe mensup olan iki fraksiyon, “politik hareket”
konusundaki farklı anlayışları sebebiyle modern
dönemde farklı saflarda yer alabilmektedirler.
Günümüzdeki koalisyonlardan ilki, Merkezî
Sünnîlik, ikincisi, Neo-selefi Sünnîlik üçüncüsü
ise Şîîliktir. Tebliğde, bu koalisyonların özellikleri daha geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Bu
çerçevede; tebliğ, klasik ve modern dönemde Zâhirîliğin ilmî ve siyasî konumlandırılışı hakkında
bazı değerlendirmeler içermektedir.

İbn Teymiyye’nin
Fıkıh Düşüncesi
Doç. Dr. Soner Duman
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

İ

bn Teymiyye, İslam düşünce tarihinde derin
etkiler meydana getirmiş ve etkileri hâlâ da
devam eden çok yönlü bir âlimdir. Tarihsel süreç
içerisinde İslam dünyasında sıklıkla gündeme
getirilen “ıslah” ve “öze dönüş” şeklindeki çağrılar, kendilerine referans olarak sıklıkla İbn Teymiyye’yi göstermiş, modern dönem “ıslah hareketleri”nde ve “metin merkezli din okumalarını”
esas alan selefi akımlarda da İbn Teymiyye’nin
görüşleri daima baskın bir etkiye sahip olmuştur.
Bu bakımdan İbn Teymiyye’nin fıkıh düşüncesi
üzerinde yapılacak bir inceleme, bir bakıma söz
konusu anlayışların fikrî arka planını tespit bakımından büyük bir önem arz etmektedir.
İbn Teymiyye, “selefin mirasını” merkeze
alarak mevcut bütün ilim geleneklerinin yapısal
analizini gerçekleştirmiş, bu ilim gelenekleri ve
bunların kurumsal yapılarına yönelik ciddî eleştirilerde bulunmuş, söz konusu ilim geleneklerinde “alınacak” ve “atılacak” malzemeyi, diğer bir
deyişle “yenilenmesi gereken” ile “yinelenmesi
gereken” noktaları tespit etmeye çalışmış, böylece ortaya, modern selefi geleneğin besleneceği
devasa bir ilim mirası bırakmıştır.
Bu çalışmamızda İbn Teymiyye’nin usul düşüncesini, fıkha ilişkin temel kavramlar konusundaki tasavvurlarını ve onun fıkıh düşüncesinin
karakteristik özelliklerini bir bütünlük içinde ele
almaya çalışacağız.

12./18. Yüzyıl Medîne Şehrinde
Hadis Merkezli
Mezhep Eleştirisi
Yrd. Doç. Dr. İrfan İnce
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

G

ünümüz Pakistan sınırları içinde yer alan
Thatta şehrinden gelerek Medine’ye yerleşen Ebu’l-Hasen el-Sindî el-Kebîr daha çok kütübü sitte ve Ahmed b. Hanbel’in müsnedi üzerinde yazdığı haşiyelerle tanınır. Hanefî mezhebine
müntesip olan Sindî anılan haşiyelerde mezhep
görüşüne yönelik eleştirilerini kısa ifadelerle dile
getirir. Sindî’nin hadis merkezli mezhep eleştirisi daha belirgin ve sistematik bir şekilde Hanefî
mezhebinin temel eserlerinden biri olan Hidâye
üzerine İbn Hümâm tarafından kaleme alınan
Fethu’l-kadîr haşiyesi üzerinde kaleme aldığı elBedru’l-münîr adlı geniş haşiyesinde görülebilir.
Ebu’l-Hasen es-Sindî el-Kebîr’in mezhep eleştirisi
daha sonra öğrencileri Muhammed Hayat es-Sindî (v. 1163) ve onun öğrencisi olan Ebu’l-Hasen
el-Sindî es-Sağîr (v. 1187) tarafından sürdürülmüştür. Sindî’nin bir diğer öğrencisi olan Muhammed Sa’îd Sefer el-Medenî (v. 1194) ise Risâletu’l-hüdâ adını verdiği uzun bir şiirde grubun
eleştirel yaklaşımını özetler. Anılan ulema Osmanlı Devleti’nin idari yapısı içinde merkeze nispeten sıkı bir şekilde bağlı olan Medine şehrinde
yaşamış, müderrislik, ders-i âmmlık veya imâmet
gibi resmi görevlerde bulunmuştur. Her ne kadar
Muhammed b. Abdülvehhâb’ın Medine ilmi
çevreleriyle ve özellikle bu grup içinde yer alan
Muhammed Hayat es-Sindî ile ilişkisi söz konusu
olsa da, anılan grup içinde yer alan Muhammed
Sa’îd es-Sefer, bazı konularda benzer bir eleştirel
yaklaşıma sahip olmakla birlikte siyasi bir harekete dönüşen Muhammed b. Abdilvehhâb’ın (ö.
1206) görüşlerine karşı kaleme alınmış ilk fetvâya imza atan Hicaz uleması arasında yer alır.

18. Yüzyıl İhyâ Hareketleri:
Şah Veliyyullah Dihlevî Örneği
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aydın
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İslami İlimler

B

u çalışma 18. yüzyılda İslam coğrafyasının
farklı bölgelerinde ortaya çıkan ihyâ/tecdîd hareketlerinin Hint alt kıtasındaki önde gelen temsilcisi olan Şah Veliyyullah ed-Dihlevî (v.
1762) konu edinmektedir. Kendisini on sekizinci
yüzyılın müceddidi olarak gören Şah Veliyyullah fıkıh, kelâm ve tasavvuf ilimleri zemininde
yaşadığı toplumun ve ilim dünyasının sorunlarını tartışmıştır. Onun ilmî faaliyetinin en esaslı boyutunu ise fıkhın teşkil ettiği söylenebilir.
Bu tebliğ çerçevesinde onun mezhep tasavvuru,
mezhepleri birleştirme düşüncesi, geliştirdiği
yeni bir intisap çerçevesi, mezhepler arasında
intikal yapılabileceğine yönelik vurgusu ile ictihad ve taklide dair görüşleri üzerinde durulması
hedeflenmektedir. Kendisini mutlak müntesip
müctehid olarak gören Şah Veliyyullah’ın görüşlerini mezhep geleneği içerisinde temellendirme
yolunu seçmiştir. Mezhep geleneği içerisinde bir
ihyâ faaliyetinin nasıl yürütülebileceği sorusu bu
çalışmanın en önemli problematiklerinden birini
teşkil etmektedir. Onun vaz` ettiği tecdîd ilmi
çerçevesinde Hüccetullahi’l-bâliğa adlı eserindeki
ilmi faaliyeti ve maslahat düşüncesi de bu çerçevede tartışma konusu edilecektir. Yetiştiği ilmî
çevre, Şah Veliyyullah’ın ihyâ düşüncesinin doğuşunu hazırlayan bir zemin olarak görülebilir.
18. yüzyıl ihyâ hareketlerinin Hicâz merkezli bir
ilim ağının tesiri ile ortaya çıktığına yönelik yaklaşımlar da bu tebliğde incelenecektir.

Şevkânî’nin Islah Düşüncesinin
Ana Hatları ve Fıkıh Usûlü
Anlayışını Dönüştürme
Yönündeki Gayretleri
Yrd. Doç. Dr. Nail Okuyucu
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

İ

slâm dünyasının muhtelif bölgelerinde 18.
ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkan Islah ve Tecdid hareketlerinin önderleri arasında, Yemenli
âlim Şevkânî’nin özel bir yeri vardır. 1173-1250
(1760-1834) yılları arasında yaşayan Şevkânî, aslen Zeydî kökenli olmakla birlikte zamanla Sünnî
anlayışı benimsemiş ve hem akâid hem de fıkıhta
Ehl-i Hadis çizgisine yakın bir yaklaşım ortaya
koymuştur. Şevkânî’nin fıkıh anlayışını belirleyen en önemli ögeler, ictihad ve taklid hakkındaki görüşleri ile mezheplere yönelik eleştirileridir.
Kendisini mutlak müctehid bir âlim olarak takdim eden Şevkânî, ictihad kapısının kapandığı
iddiasına şiddetle karşı çıkmış, taklidi zemmedip
ictihad çağrısında bulunmuş ve taklidin doğal sonucu olarak gördüğü ve bid’at kurumlar olarak
nitelediği fıkıh mezheplerine karşı adeta savaş
açmıştır. Şevkânî’nin ictihad-taklid ekseninde geliştirdiği fıkıh tarihi tasavvuruna, İslâmî ilimlere
yeni bir bakış kazandırmaya çalışan yaklaşımı
eşlik etmiş ve buradan önemli bir ıslah-tecdid
projesi çıkmıştır. Bu tebliğde, Şevkânî’nin bahsi geçen yaklaşımları ana hatlarıyla ele alınıp
aktarılacak ve bu yaklaşımların usûlî zeminleri
ortaya konmaya çalışılacaktır. Diğer taraftan,
Şevkânî’nin yaklaşımı ve tekliflerinin 19. yüzyıldan günümüze dek yaşanan gelişmeler üzerindeki etkileri, fıkıh usûlü anlayışının dönüşümüne
tesirleri üzerinden takip edilecek ve günümüzdeki tartışmalarla irtibatlandırılarak güncel anlamı
üzerinde durulacaktır.

Islamic Rationality and
the Metamorphosis of
Protestantism from
Modernism to PostModernism: a Philosophical
Critique
Ahmed Abdel Meguid
Asistant Professor, Department of Religion,
Syracuse University

M

odernism and the Enlightenment movement, at its core, are protestant phenomena par excellence. Max Weber’s articulation
of the protestant system of ethics underlying
the socio-economic structure of capitalism, Carl
Schmitt’s characterization of the modern state
as a transformation of medieval/Catholic political-theology and more recently Gil Anidjar’s thesis on the transformative character of Christianity are few examples of a whole genre of literature
in support of this thesis. Similarly, Post-Modernism parallels, at least partially, a transformation
of the Protestant Weltanschauung. Presenting itself
as a critique of the humanist rationalism of modernity, which, in turn, was an attempt to displace the onto-theological system of metaphysics
underlying medieval and late-antiquity Christian
thought, post-modernity paralleled and discursively expressed a spectrum of post-World War
II protestant sensibilities. The work of Jean-Luc
Marion, John Caputo, Gianni Vattimo and others on religion and hermeneutics after the death
of God, or more precisely the end of the last attempt to construct any form of metaphysics, are
exemplary of a new Protestant world view that
in contrast with its modernist forerunner is concerned with the affective rather than the rational
and material particular rather the transcendent
universal.
This paper will trace the influence the trans-

formation of Protestantism has had on the Islamic discourse in the context of colonialism (as the
discursive and non-discursive condition imposed
on the Islamic Weltanschauung in the modern
era) and post-colonialism (as the discursive and
non-discursive condition imposed on the Islamic Weltanschauung in the post-modern era). The
first part of the paper of the paper argue that
modernism qua a Protestant phenomenon is a
critique of Catholic/Medieval onto-theology. It
will trace the general characteristics of this critique in Immanuel Kant’s transcendental project. The choice of Kant is justified in terms of
the project monumental attempt to reconcile rationalist and empiricist critiques of the medieval
onto-theological naturalism and given Kant’s far
reaching influence on 19th and early 20th century
Protestant theology and late modern philosophy
alike. The second part of the paper will examine the emergence and development of modern
Salafi discourse as an offshoot of the Islamic
reaction to modernism. The discussion will focus on the reconstruction by Salafi discourse of
the Islamic rational sciences, specifically, kalām
and philosophy and the critique it addressed to
it according to this re-construction from the late
18th through the early 20th century. The third
part of the paper will focus on post-World War
II Salafi discourse, focusing mainly on its anti-rational nature that mirrors the post-modern turn.
The paper will put forward a new thesis on how
such an anti-rational commitment intersects with
post-modern reconstructions of Islam increasingly proliferating in Western Academia in the last
few decades. In conclusion, the paper will point
out to the main elements of Islamic rationalism
that is overlooked by the Salafi reconstructions.
Briefly drawing on the findings of the first part,
the conclusion will succinctly indicate the critique classical Islamic rationalism addressed to
onto-theology before modernity. It will then point
out to the potential this critique has to overcome
the failures of the modern project without falling
into the impasses of post-modernity.

Sunnis were Never Literalists:
Interpretation within the
Hadith Collections
Jonathan Brown
Associate Professor,
Georgetown University

T

his paper will demonstrate that literalism
as commonly understood today was not
a real feature of early Sunnism. Despite their
own declarations that they often “took scriptural
texts as they came”, the authors of the famous
Six Books of Hadith, despite being the first to
articulate a Sunni identity, regularly engaged in
scriptural interpretation (ta’wil).

Hadith Skepticism and Textual
Positivism: The Modern
Reevaluation of the Hadith
Tradition and its Significance
in Contemporary Islamic
Thought
Jun. Prof. Dr. Ruggero Vimercati
Sanseverino University of Tübingen,
Centre for Islamic Theology

T

he critical reevaluation of the hadith tradition constitutes a central element of
modern Islamic reformism and of progressive
Islamic thought. The introduction of modern rationalism and historicism into Islamic thinking,
due to the influence of orientalism, raised the

problem of authenticity of hadith in a new way,
which questioned fundamentally the reliability of
the classical hadith tradition (see D. Brown 1996,
81-106). While the “traditionalism” of classical
hadith scholarship and its “isnād paradigm” (W.
A. Graham 1993) stresses the role of the agent
and of the continuity of transmission, reformist
approaches insist on the necessity of a textual
critique in order to assure the historical authenticity of a report. Almost concomitantly, (proto-)
Salafist movements manifested a deep mistrust
towards the classical hadith tradition, too, accusing it of introducing non-Islamic elements into
the teaching and practice of the Muslim community (see e.g. J. Brown 2009, 256-261). This
hadith skepticism, being directly related to the
modern debate about the nature and the scope of
the normative authority of the prophetic practice
(al-sunna), continues to exercise a strong influence on contemporary Islamic scholarship, even
in revisionist or conservative milieus who accord
a decisive role to the hadith as source of Islamic
normativity. This paper seeks to enquire into an
important assumption of modern hadith skepticism, namely its conception of the nature and
the transmission hadith. It will analyze to what
extend and in which ways textual positivism, defined as the identification of revelation with texts
whose historical authenticity can be empirically
verified, is at the root of modern hadith skepticism. It will show in what way this view on hadith
differs from the traditionalism of classical hadith
scholarship, and it will explore the impact of textual positivism and hadith skepticism on some
crucial issues of contemporary Islamic thought,
by examining the considerations on hadith and
on its transmission of some of the most notorious modern Islamic thinkers, beginning with the
Egyptian reformists in the milieu of Muhammad
‘Abduh (1840-1905), as well as contemporary
thinkers such as the Tunisian Abdelmajid Charfi
or the Syrian Muhammad Shahrur.

Tanzimat Sonrası Osmanlı
Fıkıh Düşüncesinde
Modernleşmenin Geleneksel/
Tarihi Referansları: Laik Bir
Usul-i Fıkıh Nasıl Kurulur?
Doç. Dr. Sami Erdem
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

T

anzimat sonrası Osmanlı hukuk düşüncesinde fıkıh usûlü zeminindeki
tartışmaların omurgasını, yaşanan yeni toplumsal
gelişmelerin ortaya çıkardığı değişim düşüncesi
ve bu değişime ayak uydurabilmenin ifadesi
olarak yenileşme arayışları oluşturmaktadır.
Başta yeni toplumsal, siyasal, ekonomik, askeri vb. ihtiyaçları karşılayacak hukuki düzenleme
talepleri olmak üzere, özellikle II. Meşrutiyet
sonrası dönemde ıslah merkezli yeni dinî/hukuki
yorumların da etkisiyle, bu değişme ve yenileşme
ihtiyacı yeni bir ictihad arayışı olarak tezahür etmiştir. Zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişeceği düşüncesi, bu yeni ictihad arayışının en
temel hareket noktasını teşkil ediyordu.
Klasik fıkıh birikimiyle yeni ictihad taleplerinin bağdaştırılması, ictihadın geçerlilik alanının yapılacak yeni yorumlarla genişletilmesiyle
mümkün olacağından, bu tartışmaların önemli
bir sonucu, ictihad faaliyetinin kolaylıkla gerçekleşmesini mümkün kılacak yeni tasniflere gidilmesi olmuştur. Bu çerçevede, dinî-dünyevi, aslîfer‘î gibi ahkâm tasnifleri yanında, tasnife tabi
tutulan bu alanlarda uygulanacak metodolojilerin de farklı olması gerektiği yönündeki öneriler,
ictihad kavramının içeriğini yeniden belirlemeye
götürecek ölçüde yeni tanımlamaları beraberinde getirmiştir.

İctihadın, günün yeni ihtiyaçlarına uygun
cevaplar üretebilecek elverişli bir mekanizma
haline getirilebilmesi için, yerleşik meşruiyet çerçevelerine dayanan tarihi bir referansa ihtiyaç bulunuyordu. Bunu sağlamak üzere, fıkıh tarihine
ilişkin malumatın yeni bir yorum ve tasnifle yeni
bir “ictihad tarihi” tasarımı içinde ele alınmaya
başlandığını görüyoruz. Sonuçta elde edilmek
istenen bu yeni ictihad metotlarının klasik fıkıh
yapısı içinde meşru bir zemine oturtulması için,
örf vb. fıkıh usûlünün özellikle değişmeye bağlı kavram ve mekanizmaları, kimi zaman fıkıh
usûlü çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün
olamayacak derecede, olabildiğince geniş bir
yorumla yeni ictihad düşüncesinin en önemli dayanakları olarak kullanılmıştır.
II. Meşrutiyet sonrası dönemde siyasi yönetimin desteğine sahip yeni bir ictihad ve usul-i
fıkıh yorumu olarak “ictimai usul-i fıkıh” tartışmaları bu çerçevede ileri bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Aktüel siyasi ve toplumsal hedeflerin meşruiyet çerçevesi olarak, fıkıh usûlüne
dayalı bir söylemi öne çıkaran bu yeni usul önerisinin, dinî/hukuki bakımdan klasik fıkıh usûlü
birikimiyle sağlıklı bir bağlantı tesis edebildiğini
söylemek oldukça güç görünmektedir.

Reşid Rıza’nın Islah Anlayışı ve
Davet ve İrşad Okulu Projesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür Kavak
İstanbul Şehir Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi

M

odern İslâm düşüncesinin öncülerinden; âlim ve gazeteci Muhammed Reşid
Rıza (1865-1935) yaşadığı dönemin hâkim tasavvuru olan Batı’nın ilerlediği, Müslümanların

geri kaldığı iddiasını benimseyerek Müslüman
coğrafyada yanlış gittiğini düşündüğü birtakım
hususların düzeltilmesinde yegâne dayanak
noktası olarak ıslah kavramını belirlemiştir. Vefatına kadar Mısır’da sürdürdüğü faaliyetlerinin
ana eğilimini belirleyen bu kavram onun bakış açısından, bir yönüyle devlet bünyesindeki
ıslahatları, diğer yönüyle Müslümanların yaşam
ve düşüncelerindeki yanlışlıkların giderilmesini
ve özellikle dinî ilimler sahasında yenilenme
düşüncesi ekseninde şekillenen yeni bir
yaklaşımın yerleştirilmesi faaliyetlerini içerisine
almaktadır.
Bu yaklaşımın din anlayışına yansıması ilk
olarak fıkıh usûlünün “dini doğru bir şekilde
anlayıp gerekli hükümlerin dinin temel kaynaklarından çıkartılmasına dair bir ilim olmaktan
ziyade mezhep görüşlerinin temellendirilmesine
yönelik savunmacı bir metodoloji olduğu” iddiasında kendisini gösterir. Mezhep taassubu ve
taklid ise İslam birliğinin dağılmasına, ümmetin
ihtilaflar içerisine düşmesine ve en nihayetinde
top yekûn batı karşısında geri kalmışlığa sebebiyet vermiştir. Şu halde terakki için yeni bir din
anlayışı, sahih İslamî yaşamı gerçekleştirecek ve
Müslümanları ihtilaflardan kurtaracak yeni bir
metodoloji inşa edilmelidir. Islah faaliyetinin en
önemli teorik zeminini oluşturan bu metodoloji
İslam’ın getirdiklerinin “sırf dinî hükümler” ve
“dünyevî hükümler” şeklinde ikiye ayrılmasıyla
oluşur. İnanç ile bir takım helal ve haramlardan
müteşekkil olan “sırf dinî hükümler” sahası ictihad ve taklide kapalı bir alandır. Müslümanlar temel dini kaynaklardaki bu konulara dair
hükümleri aynıyla benimsemelidirler. Büyük
oranda muamelât sahasını kapsayan dünyevî hükümler ise ictihad faaliyetinin yürütülebileceği
alanı teşkil eder. Değişime ve yoruma açık olan
bu alanda tüm ümmetin tabi olması gereken hükümler “genel nas” tabiriyle ifade edilen “maslahat, hak ve adalet” kriterlerine göre belirlenir.
Buna göre içerisinde bulunulan çağda en uygun
hükümler “genel nassa” uygun olan hükümlerdir.

Cüz’î naslarla çelişme durumunda genel nas asıl
olacak ve cüz’î nasla amel edilmeyecektir. Genel
nassa dayalı olarak yeni hükümlerin “ictihad” yoluyla elde edilmesi işini ulü’l-emr üstlenecektir.
“Ulü’l-emr” ise klasik fıkıh literatüründe “müctehid” olarak nitelenen kişinin modern çağdaki
mukabili olarak büyük oranda parlamenterlere
işaret etmektedir. Bu kişilerin hükme varma yöntemi şurâ (meclis çatısı altında müzakere) olarak
belirlenmekte, vardıkları hüküm ise, tam bir ittifakla alınmasa dahi, “icma” olarak nitelenmektedir. Nihayetinde halifeye ve halka düşen ise bu
hükmü “taklid” etmektir.
Reşid Rıza bu düşüncelerini sadece teorik
planda dile getirmekle kalmamış, Davet ve İrşad
Okulu adını verdiği projesiyle hayata geçirmeye
de çalışmıştır. Tebliğde onun ıslah anlayışının
ana hatları aktarıldıktan sonra mezkûr okulun
müfredatı bu anlayışın tahkim edilmesi çabası
açısından tahlil edilecektir.

Hukuk-ı Aile Kararnamesinden
Yarım Asır Önce
Mezheplerarası Yaklaşımla
Kanun Yapma Projesi:
Cemiyet-i Fıkhiyye
Sümeyye Sarıtaş
İstanbul Üniversitesi

19.

yüzyıl bütün dünya için olduğu gibi
Osmanlı için de her alanda radikal
değişimlerin/dönüşümlerin
yaşandığı
bir
dönem olmuştur. Bu süreç fıkıhta/hukukta,
daha önce sivil bir faaliyet alanı olan bu alanın
kanunlaştırmalarla büyük ölçüde devletin tekeline alınması şeklinde kendini göstermiştir.

Bu kanunlaştırmalardan ilki olan Mecelle
hazırlanırken mezhepler arası bir tercihte bulunulmamış, yalnızca Hanefî mezhebi esas alınmıştır. Bu süreçte dönemin ihtiyaçlarına göre
mezhep içi tercihler yapılsa da Kitâbu’l-vedîa’ya
İmam Züfer’in müfta bih olmayan görüşünün
alınması hararetli tartışmalara sebep olmuştur.
Öyle ki, Ahmet Cevdet Paşa bu olayın ardından
24 Muharrem 1287 (26 Nisan 1870) tarihinde
Mecelle Cemiyeti Başkanlığı ve Divan-ı Ahkâmı
Adliye nâzırlığı görevlerinden azledilmiştir. Cevdet Paşa’nın azlinden altı ay sonra (Recep 1287/
Ekim 1870), Mecelle Cemiyeti üyeleri arasındaki
rekabet ve çekişmeler yüzünden Mecelle projesinin akîm kalacağı iddiasıyla kendilerini Mecelle
Cemiyeti’ne alternatif olarak konumlandırıp telfîk (mezhepler arası yaklaşım) yöntemiyle kanun
hazırlamayı teklif eden “Cemiyet-i Fıkhiyye”
adında bir cemiyet kurulmuştur. Bu tebliğde
mezkûr cemiyetin nizamnamesi üzerinden Mecelle’deki mezhebî yaklaşımdan Hukuk-ı Aile
Kararnamesi’ndeki mezheplerarası yaklaşıma
geçişin arka planı incelenecektir.

Interpreting Islam at the Turn
of the 21st Century:
The Wahhabi Case
Muhammad al-Atawneh
Ben-Gurion University of the Negev

T

his paper focuses on the means by which
modern Saudi-Wahhâbî religious scholars interpret Islam while emphasis is placed on
transformations on their perceptions and practices of the legal theory (uşûl al-fiqh). In principle,
modern-day Saudi-Wahhâbî “ulama” remain, to
a large extent, faithful to transmitted tradition.

They rely mainly on the Qur’an and the Sunna,
consulting them before any other source. However, there are some signs of change in their legal
theories, madhhab affiliations, ijtihâd and taqlîd
methodologies, taking them further from Ibn
Hanbal’s traditional, text-based usûl and closer to exegetical methods prevalent elsewhere in
the Muslim world. Saudi muftîs now accept the
four Sunnî usûl practiced by the other madhhabs:
Qur’ān, Sunna, ijmâ‘ and qiyâs. By not limiting
themselves to Hanbalî teachings, Saudi muftîs
strive to use Islamic legal traditions in the broadest sense, facilitating the accommodation of legal
norms to the challenges of modern life.
That is, Wahhâbî legal theory seems to depart
from the classical Hanbalî tradition at least in
the following legal areas: (1) limiting the practice
of ijtihâd to qualified scholars only; (2) endorsing taqlîd for those unqualified to investigate the
sacred texts; and (3) identifying public interest
(maslaha) in accordance with the five objectives
(maqâsid) of the Sharî‘a. Modern Wahhabî views
of these three legal areas appear to differ significantly from those of Ibn Taymiyya, who permitted ijtihâd even by ‘soldiers’ and ‘laymen’. Contemporary Wahhâbî jurists reserve the practice
of ijtihâd for qualified scholars and define the
objectives of the Sharî‘a by means of tangible
criteria. In these areas, modern Wahhâbîs seem
to go beyond Hanbalism, drawing their legal inspiration not only from their Hanbalî intellectual
forebears, but also from a wide array of non-Hanbalî scholars belonging to different madhhabs.

Selefîlik:
Rasyonel Zeminin İmhası
H. Yunus Apaydın
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku
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elef ile selefîlik terimlerinin birbirinden net
bir şekilde ayılması ve aradaki farkın tebarüz ettirilmesi gerekir. Birincisi bir durumu, ikincisi ise ideolojik bir tutumu anlatmaktadır. Selefin dindeki konumunun inkâr edilemez önemde
oluşu, kendilerini onlara nispet edenleri aynı konuma çıkarmaz. Aynı şey Kur’an ile Kur’ancılık
için de geçerlidir. Kur’an’ın konumu, Kur’an’dan
hareketle konuştuğunu iddia edenlerin söylemlerine her hangi bir doğruluk, haklılık, geçerlilik
kazandıramaz. Kur’an’a göre diyerek konuşmak
tek başına bir değer ifade edecek olsa, Kur’an’a
yaklaşımda iki ucu temsil eden zahirilerle batıniler arasında bir fark gözetmemek ve her ikisini
de isabetli saymak gerekirdi. Demek ki “Kur’an’a
göre…” diye konuşmak tek başına bir anlam ve
değer ifade etmez. Peki, biz bu konuda doğruyu
eğriyi birbirinden nasıl ayıracağız? Cevap basittir: “Meşru yöntem”. Kur’an’a yaklaşımdaki
yöntemin meşruiyeti söylemin meşruiyetinin en
temel göstergesidir. İşte yöntem sorusu rasyonel
zemin arayışı anlamına gelir.
Müslüman düşünce tarihinde en temel ayrışma Ehl-i Rey Ehl-i Hadis ayrışmasıdır. Genel olarak Ehl-i Rey rasyonel zeminde kalma çabasını
önemserken, Ehl-i Hadis’in önceliği rivayet ve
nasların zahiridir. Diğer önemli bir farklılık da
tevil konusundaki yaklaşımlarıdır. Ehl-i Hadis’in
tevil konusunda soğuk ve mesafeli bir tutum sergilediği bilinmektedir. Selefilik, özellikle modern
dönem selefiliği, Ehl-i Hadis zihniyetinin çağdaş
sürümü veya aşırı versiyonu olarak değerlendirilebilir. Bütün versiyonlarıyla Ehl-i Hadis zihniyeti, içe kapanmayı, sadeliği, tek düzeliği temsil
ettiği ve bu sebeple dıştan beslenmeye karşı oldu-

ğu için daha katı, sert ve müsamahasız eğilimleri
beslemeye daha müsaittir.

İslam Fıkıh Düşüncesinde
Nassın Araçsallaştırılmasına
İlişkin Bir İzah Denemesi
Prof. Dr. Mürteza Bedir
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

İ

slam fıkıh düşüncesinde 19. yüzyılda
meydana gelen kırılmanın arka planına
odaklanan bu tebliğde önce klasik fıkıh yönteminin ve tasavvurunun kısa bir tasviri yapılacak
ve ardından bu tasavvurdaki değişime dikkat çekilecektir. Bu bağlamda içtihat, fıkıh usulü, delil, hüküm ve benzeri temel fıkıh kavramlarının
nasıl değişime uğradığı dile getirilecektir. Daha
sonra bu dönüşümün sebeplerine ilişkin bir izah
denemesinde bulunulacaktır. Burada özellikle geniş planda modernleşme ve Osmanlı dünyasının
buna verdiği Tanzimat tepkisinin genel olarak
İslam düşüncesi ve özelde fıkıh düşüncesinde
önemli kırılmalara neden olduğu iddia edilecektir.

Kur’an Araştırmalarında
Önemli Bir Kırılma:
Nesih Meselesi
Doç. Dr. Davut İltaş
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

K

ısaca şer‘î bir hükmün, sonra gelen şer‘î
bir delille kaldırılması anlamına gelen nesih; tahsis, takyit ve beyan gibi nasları anlama ve

naslar arasındaki ilişkiyi makul bir zemine oturtma çabasıdır. Usulcüler, fetvâ verirken hata etmemesi için müçtehidin bilmesi gerektiği konulardan birinin de nesih olduğunda hemfikirdir. Bazı
yönleri açısından kelam, tefsir, hadis ve fıkıh ilmini ilgilendirse de nesih konusunu bir teori çerçevesinde inceleyen ilim, esasen fıkıh usulüdür.
Müfessirlerin ve ulûmu’l-Kur‘an müelliflerinin
nesih konusunda söyledikleri fıkıh usulünden
alınmış birtakım bilgilerden ibarettir.
Usulcüler tarafından oluşturulan nesih teorisi
kelamcılar, müfessirler ve muhaddisler tarafından da genel olarak hüsnü kabul görmüş ve
bir istisna dışında geçtiğimiz yüzyıla kadar bu
konuda herhangi bir aykırı görüş ileri sürülmemiştir. Nesih meselesi ilk defa hicri dördüncü
asrın ilk çeyreğinde vefat eden Ebû Müslim elİsfahanî tarafından tartışma konusu yapılmıştır.
Bazı ayetlerin hükmünün mensûh olup olmadığı
konusunda ilk dönemlerden itibaren tartışmalar
bulunmakla birlikte bir bütün olarak Kur’an’da
hükmü neshedilmiş bir ayet bulunmadığı fikri
Ebû Müslim’e aittir. Aradan geçen on asırdan
fazla bir süre de İslam dünyasında bu görüşe
itibar edilmemiş ve şaz bir görüş olarak kaynaklarda aktarılmıştır. Ancak geçtiğimiz yüzyıl,
önce Arap-İslam dünyasında ardından Türkiye’de özellikle akademik camiada tefsirciler arasında Ebû Müslim referans alınarak “Kur’an’da
hükmü neshedilmiş bir ayet yoktur” iddiası yeniden dillendirilmeye başlanmıştır. Bu iddiayı
savunanlar, temelde Ebû Müslim’in dayandığı
gerekçelere dayanarak neshin mahiyet ve imkânına yönelik birtakım iddialar ileri sürmüşlerdir.
Yine bu iddiayı savunanlar, genel olarak ulema
tarafından Kur’an’da hükmü mensûh olduğu kabul edilen ayetleri teker teker ele alarak bunların
mensûh olmadığını göstermeye çalışmışlardır.
Nesih meselesindeki bu kırılmanın önemli
nedenlerinden biri, diğer birtakım meselelerde olduğu gibi İslam dünyasının son birkaç yüzyıldır
yaşadığı savrulmanın temel sorumlusunun “gele-

nek” olarak görülmesidir. Bu anlayışta olanların
bu savrulmadan kurtulmak için önerdikleri yol
da Kur’an’ı yeniden ve doğru anlamaktır. Bunun
için de geleneğin genel kabullerinin kırılması
gereklidir. Nesih meselesi de bunlardan biridir.

Kur’an’ı Anlamadan Kur’an’ın
Araçsallaştırılmasına:
Hint Alt Kıtası Kur’aniyyûn
Ekolü ve Etkileri
Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya
İstanbul Üniversite İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

M

odern dönemde Müslüman dünyada ortaya çıkan ilmi-fikri hareketlerin dini bilgi üretme yöntemlerinin ortak noktası, metnin/
nassın merkeze alınmasıdır. Bu yöntemlerin başlangıçta ortaya çıktığı ıslahatçı yapıdan reformcu
yaklaşıma, modernist anlayışlardan Selefi anlama biçimlerine uzanan geniş yelpazenin tamamına hakim olan metinci anlayış, İslam düşüncesinde önemli bir kırılma noktasıdır. Bu tebliğ,
Müslümanların daha önce bilgi üretme biçimlerinden önemli oranda farklı olan bu kırılmayı
Hint alt kıtası Kur’aniyyûn ekolü üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. Öncelikle Kur’aniyyûn
ekolünü ortaya çıkaran ilmi ve siyasi şartlar incelenecektir. Daha sonra bu ekol temsilcilerinin
temel iddiaları mercek altına alınarak metni nasıl
araçsallaştırdıkları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Son olarak Hint alt kıtasındaki Kur’aniyyûn ekolünün etkileri ve süreç içerisinde evrilerek ne tür
düşünce hareketlerine kaynaklık ettiği tespit edilecektir.

Kur’an İslam’ı Söyleminin
Fıkıh Usulü Açısından
Değerlendirilmesi
(Türkiye Örneği)
Prof. Dr. Kâşif Hamdi Okur
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
İslam Hukuku

Y

aklaşık iki asırdan bu yana İslam dünyasında yaşanan problemler; askeri, siyasi
ve ekonomik alanda karşılaşılan başarısızlıklar
Müslümanları bu durumun sebepleri üzerinde
kafa yormaya mecbur etmiştir. Başarısızlığın
sorumluluğunu doğrudan dine fatura eden marjinal bir azınlığın yanı sıra büyük ölçüde dinin
yanlış anlaşıldığı ve yorumlandığı fikri de geniş
kitlelerde makes bulmuştur. Sorunu aşmak için
ileri sürülen teklifler arasında, tarihi süreç içerisinde nasların (ayet ve hadislerin) anlaşılmasına
yönelik geliştirilen anlama yöntemlerini (usûl) ve
bu yöntemler sonucu elde edilen yorumları ve
yaklaşımları paranteze alarak doğrudan naslara
yönelmek, nasların zâhirine ve lafızlarına sığınmak düşüncesi de yer almıştır. Bu düşünce de
zaman içerisinde kendi bünyesinde farklı tonlara
bürünmüş, Kur’an ve Sünnet’e dönüş taraftarlarının yanında, İslam’ın Kur’an’dan ibaret olduğunu savunanlar da boy göstermiştir.
Sahabe döneminden beri ümmetin tevarüs
edegeldiği, Kur’an ve Sünnet’in dinin temel
kaynağını teşkil ettiği anlayışına mukabil, günümüzde dinin tek kaynağının Kur’an olduğu,
Sünnet’in kaynak niteliği taşımadığı yaklaşımı
da farklı tonlarda seslendirilmektedir. Kur’an’ı
salt yazılı bir metine indirgeyen bu anlayış, onun
nüzul sürecini, hayata aktarılış biçimini, sahabe
ve ümmet tarafından telakki ediliş tarzını göz
ardı eden, dinin tarihi teşekkül sürecine oldukça
yabancı olan bir anlayıştır. Bazı Hâricî ve Mute-

zilî grupların birtakım rivayetleri kabul etmedikleri bilinmekle birlikte, bu gruplarda sistematik
olarak sünnetin kaynak değerinin reddedilmesi
söz konusu değildir. İmam Şafiî kendi döneminde Sünnet’in kaynak değerini sorgulayan bazı
eğilimlere temas etse de bu konudaki en sarih
ilk itiraz, yirminci yüzyılın başlarında dile getirilmiştir. Bu bağlamda Hindistan bölgesinde
Kur’aniyyûn hareketi ve Mısır’da Dr. Muhammed Tevfîk Sıdkî ilgili düşüncenin ilk temsilcileri
olarak hatırlanabilir.
Türkiye’de Osmanlı modernleşmesi süreci
içerisinde Kur’an’a dönüş vurgusu yapılmakla,
yenileşme taraftarı Batıcılar kendilerini “hakâik-i
Kur’aniyye dindarları” olarak tanımlamakla
birlikte, sistematik bir düşünce olarak Kur’an’a
dönüş hareketinin Cumhuriyet döneminde, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin açılışı
sonrası süreçte filizlendiğini söyleyebiliriz. Akademik anlamda bu sürecin öncü ismi olarak Hüseyin Atay, ilgili düşüncenin popüler düzeyde
geniş kitlelere yayılmasıyla ilgili olarak ise Yaşar
Nuri Öztürk öne çıkmaktadır. Süleyman Ateş
de bu grupta değerlendirilmesi gereken önemli
bir isimdir. Son zamanlarda ise Kur’an’a dönüş
düşüncesinin Abdülaziz Bayındır ve takipçileri
tarafından savunulduğu görülmektedir. Bu bağlamda “Kur’an’a Dönüş Hareketi” ile “Kur’an
İslam’ı” söylemi arasında ayrım yapmayı gerektiren önemli bir nokta vurgulanmalıdır. Kur’an’a
dönüş söylemi içerisinde değerlendirilen yukarıdaki isimler Kur’an’ın ana kaynak olduğuna vurgu yapmakla beraber, temellendirilmesinde ve
bazı detaylarda görüş ayrılıkları olmakla birlikte,
Hz. Peygamber’in Kur’an’ı açıklayıcı fonksiyonunu prensip olarak inkâr etmemektedirler. Ancak
Kur’an’a aykırı olduğunu düşündükleri birçok
hadisi ve bu hadislere dayalı hükümleri reddetmekte bir sakınca görmemektedirler. Öncülüğünü Edip Yüksel’in yaptığını söyleyebileceğimiz,
Kur’an Araştırmaları Grubu, 114 Hareketi Derneği gibi grupların seslendirdiği “Kur’an İslam’ı”
söylemine göre ise dinin tek kaynağı Kur’an’dır.

Kur’an’da olmayan bir şey dinde yoktur. Hem
Kur’an’a dönüşten bahsedip hem de Sünnet’in
açıklayıcı fonksiyonunu gündeme getirmek bir
çelişkidir. Kur’an’a uygun hadislerin olabileceği
iddiası ise tam bir safsatadır. Bu çelişkiden kurtulmak için “Kur’an, tüm Kur’an, başka şey değil
sadece Kur’an” diyen gerçek Müslümanların sayısının artması gerekmektedir.
Fıkıh usûlünün baskın söylemi ise Bâkıllânî’nin sarahatle ifade ettiği gibi Kur’an’ın
nazım ve i‘câz bakımından üstünlüğüne vurgu
yapmakla birlikte, referans kaynağı olma ve hüküm istinbatı açısından Kur’an ve Hz. Peygamber’e aidiyeti kesin olan sünnet arasında (es-Sünnetü’l-maktû‘ aleyhâ) bir fark görmez. Ancak
sübut problemi dikkate alınarak âhâd haberler
bu kategoride değerlendirilmemiştir (et-Takrîb
ve’l-irşâd, Beyrut 1998, I, 312-313). Kur’an’a dönüş söylemi bu çizgiden hatırı sayılır bir sapma
içerisine girmiştir. Kur’an İslam’ı söyleminin ise
Kur’an’ın iniş, uygulanış ve metinleşme sürecini
dikkate alan, Müslümanların ana bünyesinin
dini anlama kriterlerini temsil eden fıkıh usûlünün söylemiyle bağdaşması imkân dâhilinde değildir. İlgili söyleme göre Müslüman toplumların
tarihi tam anlamıyla “dinden sapmanın” tarihidir. Gerek “Kur’an’a dönüş” gerekse “Kur’an İslam’ı” söylemleri, “Mushaf” üzerinde şekillenmiş
bir “Kur’an” ve rivayet külliyatı üzerinde şekillenmiş bir “Sünnet” algısından hareket etmektedirler. Her iki akımın da çağdaş dünyanın verili
durumundan etkilendiği, bu durumla İslam hükümleri arasındaki gerilimi azaltacak bir portre
ortaya koymaya çalıştığı gözlemlenmektedir.

Çağdaş Durum ve Kur’an
Prof. Dr. Mehmet Paçacı
Vatikan Büyükelçiliği

M

üslümanlar Kur’an’ı, Kitap, Sünnet,
İcma, Kıyas vd. olarak formüle ettiği
bir kaynak silsilesi içinde tanımlamışlardır. Bu
anlayış, sadece Kur’an’ın değil, ama onun diğer
kaynaklarla birlikte bir kaynak olduğunu ve İslam’ın bu kaynakların tamamının adeta bir bileşkesi olduğunu kabul etmiştir. Çağdaş dönemde
Kur’an’ın, diğer kaynaklardan koparılarak tanımlanması güçlü bir eğilim olmuştur. Protestan
Kutsal Kitap metinselciliğini, İslam’a yönelttiği
eleştirilere yansıtan Oryantalizm’in oluşturduğu baskının bunda yadsınmaz bir etkisi vardır.
Böylece Kur’an, artık saf İslam’ın kaynağı ve evrensel kabul edilen çağdaş ilkeleri barındıran bir
doküman olarak görülmüştür. Çağdaş zihin, otorite karşıtlığını yansıttığı Kur’an dışı kaynaklara
olan soğukluğu ve öze dönüşü ifade eden selefî
tutumuyla Kur’an’ı tek kaynak olarak görmüştür. Mesela Sünnet, artık evrenselliği bulunmayan, sübutu da fazlasıyla tartışmalı bir kaynak
olarak görülmüştür. Tefsir ise fıkıh ve kelam gibi
disiplinlerin işlevleri fiilen düştüğünde, aşırı bir
görevlendirmeyle karşılaşmıştır. Çünkü çağdaşçı
tutum, bu disiplinleri, İslam’ın aslından ve saflığından uzaklaşmasının nedenleri olarak görüyordu. Bunun sonucunda tefsir neredeyse bütünüyle kelam ve fıkıh disiplinlerinin görevini de
yüklenmiştir. “Kur’an’ın anlaşılması” olarak tanımlanan yeni tefsir, İslam’ı yeniden oluşturmak
ve Kur’an etrafında çağdaş paradigmatik çevrelemeyi gerçekleştirmek için en iyi araç olmuştur.
Sonunda Kur’an, onu geleneğin çerçevesinde
tutan diğer kaynakların korumasından soyutlandığında yeni tefsir, her türlü çağdaş ideolojik,
politik, bilimsel vb. eğilim için uygun bir zemin
oldu. Çağdaş dönem tefsiri bunun örnekleri ile
doludur. Çağdaş sürecin etkilerini toplumsal ya-

pıda ve eğitimde de görmek mümkündür. İslam
coğrafyasında çağdaşlaşma ve toplumsal yeniden
yapılanma zemin kazandığında geleneksel toplumsal yapı çökmüş ve ulema kaçınılmaz ve nihai
olarak sivil eğitim, hukuk, sosyal hizmetlerinden
ve resmi yönetim alanlarından uzaklaşmıştır. Doğal olarak dini eğitimin amaçları da köklü olarak
değişecektir. Medrese, İslam kaynaklarındaki
değerlerin ulema tarafından nihai olarak hukuk
yoluyla hayata aktarılmasına yönelik bir eğitim
olarak tasarlanmış ve amaçlandırılmıştı. Mesela
medresede eğitiminin son yıllarına bırakılan tefsir okuması, yeni dönem metinselciliğinin etkilerini yansıtan yeni müfredatta birinci sınıftan başlayarak bütün sınıflara yayılan bir ders olmuştur.
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