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Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN:
Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden ilimize teşrif etmiş olan saygıdeğer hocalarım, değerli
konuklar! Kelam ABD adına hepinize hoş geldiniz diyor sizleri saygıyla ve hürmetle
selamlıyorum. Sizleri güller diyarı Isparta’mızda görmekten ve ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve
onur duyuyor, şimdiden kusurlarımız ve hatalarımız olursa özür diliyoruz.
Değerli misafirler, icra ettiğimiz bu bilimsel toplantı, iki ana bölümden meydana
gelmektedir. Bu toplantıda daha öncekilerden farklı olarak takdim ve tehir söz konusudur.
Toplantımızın birinci bölümünün konusu “Kur’ân Kelamı Kimlik ve Hakikat Olarak İslam” adını
taşımaktadır. İkinci bölümde ise İlahiyat fakültelerinin programlarında yer alan kelam dersleri ve
içerikleri, lisansüstü dersleri ve içerikleri, ayrıca kelam araştırmaları dergisi KADER ve kelam.org
adıyla hizmet veren web sitemiz konu edilecektir. Sözlerimi bu sempozyumu gerçekleştirmesinde
katkıları olanlara teşekkür ederek bitirmek istiyorum.
İlahiyat fakülteleri XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Kur’ân Kelamı
Kimlik ve Hakikat Olarak İslam Sempozyumu’nun gerçekleştirilmesinde yardım ve desteklerini
esirgemeyen Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU Bey’e,
sempozyumun tertibindeki desteklerinden dolayı fakültemiz dekanı Sayın Prof. Dr. Kemal SÖZEN
Bey’e, il müftümüz Mehmet Emin AVCI Bey’e, mesai arkadaşlarıma ve tüm emeği geçenlere en
içten duygularla teşekkür ediyorum. Bu arada Isparta havaalanına kadar gelip, uçağı inemeyen
hocalarımıza öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Otobüsle bizi kırmadan teşrif etmiş olan Prof. Dr.
Metin YURDAGÜR hocama hassaten teşekkür ediyor, kendilerine saygılarımı arz ediyorum. Bu
duyguyla toplantımızın başarılı geçmesini diliyor, tüm konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyor,
saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Kemal SÖZEN:
Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden teşrif eden değerli hocalarım, eşleri hanımefendiler,
sevgili öğrenciler, kıymetli misafirler. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından
organize edilen ‘İlahiyat Fakülteleri XVI. Kelam İstişare Toplantısı ve Kur’ân Kelamı Kimlik ve
Hakikat Olarak İslam Sempozyumu’na teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum. Özellikle bu toplantının tertiplenmesinde bizlere verdiğiniz destekten dolayı
şükranlarımı arz ediyorum. Kelam ABD İstişare Toplantısı’nın yapılmasında mekan olarak Davras
Kayak Merkezi’ndeki bu tesisi seçtik. Özellikle burada Kelam ABD’nın müfredat ile ilgili
problemlerinin ele alınacağı ve yine sempozyumda ele alınacak problemleri yayın haline getirip,
burada bulunamayan, bu toplantıya teşrif edemeyen diğer akademisyenlere, bilim dünyasına
aktaracağız. Sempozyumun ve istişare toplantısının burada gerçekleşmesinden dolayı belki
üniversitemizi ve fakültemizi daha önce ziyaret edemeyen hocalarımız için, özellikle üniversite ve
fakültemiz hakkında kısaca bilgiler sunmak istiyorum.
Resimden gördüğünüz fakültemizin ön giriş kısmı. Fakültemiz 1993 yılında eğitim ve
öğretime başlayan bir fakülte ve üniversitemiz Türkiye’nin gül bahçesi diye adlandırılan Isparta’da
yer almakta. Isparta göller ve güller diyarı olarak bilinen, Burdur, Afyonkarahisar, Konya ve
Antalya ile komşu olan bir il. Bu ilde bir takım doğal ve tarihi güzelliklerle karşı karşıyayız, şu
anda da gül mevsimine girmiş bulunuyoruz. Slaytta da görünen üniversitemizden doğal
güzelliklerinin yer aldığı bir kısım. Yine hepinizin bildiği gibi Eğirdir Gölü de Isparta’ya kırk km.
mesafede yer alan bir yer. Yine Süleyman Demirel Üniversitesi, güller ve göller diyarı Isparta’da
kurulmuş, genç ve dinamik bir üniversite olarak faaliyetini sürdürmektedir. Özellikle SDÜ 3
Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş, 50.000’e yaklaşan öğrenci kapasitesiyle büyük bir üniversite
olma niteliğini taşıyan bir kurum haline gelmiştir. Adını, Isparta’nın yetiştirdiği devlet adamı ve 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den almaktadır. Özellikle üniversitemizde lisans düzeyinde
eğitim veren 15 fakülte ve iki yüksek okul bulunmaktadır. SDÜ İlahiyat Fakültemiz de 1993
yılında eğitime başlamış ve giderek öğrenci sayısı artmış, 1995-1996 yılında birinci ve ikinci
öğretime yüzer öğrenci alarak öğrenci kontenjanı artırılmış, ilk mezunlarını da 1997-1998 yılında
vermiştir. Yine fakültemiz merkez kampüsü içerisinde bulunmaktadır. Kampüsümüz doğu ve batı
olmak üzere iki yerleşkeden oluşmaktadır. Fakültemiz, hepimizin bildiği gibi üç bölümden
oluşmakta, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları. Tabi
fakültemizde projelere özellikle destek veriyoruz. Bu bağlamda TÜBİTAK olsun BAP projesi
olsun bir takım projeler var. Tamamlana 15 projemiz, devam eden 17 proje olmak üzere toplam 32
proje gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Burada da Erasmus öğrenci değişimi çerçevesinde bağlantılı
olduğumuz ülkelerin bayraklarını görüyoruz. Bu anlamda üniversitemiz gerçekten Erasmus
değişim programı çerçevesinde faal bir üniversite olmakta. Erasmus değişim programı
çerçevesinde bizim de İlahiyat Fakültesi olarak halen gerek Almanya ile gerek İngiltere ve bazı
diğer üniversitelerle anlaşmamız söz konusudur. Bu çerçevede yurtdışına giden ve buradan gelen
öğrenciler bulunmakta, tabi 2010-2011 eğitim öğretim yılında da Fârâbî değişim programı
çerçevesinde Yüzüncüyıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Fârâbî değişim programı imzaladık. Bu çerçevede 6
öğrencimiz söz konusu programa katılmaktadır. Burada SDÜ olarak biz de özellikle Bologna süreci
çerçevesinde şu anda müracaatlarımızı yaptık. Öğrenci sayımız, toplam 711 lisans öğrencisidir.
Yüksek lisans ve doktora programı olarak bütün ana bilim dallarında programlarımız açık, bu mana
7

da slaytta da görüldüğü gibi, Felsefe ve Din Bilimleri’nde 127, Temel İslam Bilimlerinde 138,
İslam Sanatları ve tarihi 55 olmak üzere halen 320 öğrenci yüksek lisans ve doktora eğitimini
görmektedir. Özellikle akademik faaliyetler çerçevesinde sempozyumlar, konferanslar ve
koordinasyon toplantıları tertipliyoruz. Zaten bizim özellikle kuruluşumuzu tamamlayan ve bu
manada her türlü alt yapı ve fiziki problemini aşmış bir fakülte olarak bilimsel etkinliklere ağırlık
verdiğimizi belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta 12-13-14 Mayıs 2011 tarihinde ‘Uluslar arası
Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu’ gerçekleştirildi. Gerçekten de bu sempozyum uluslar arası
standartlara uygun bir sempozyum olarak gerçekleşti. Çin, Hindistan, Azerbaycan, Rusya, Tunus,
Mısır, Hollanda ve Amerika’dan katılımcılarla, yaklaşık Türkiye’den de 50 akademisyenle bu
sempozyumu gerçekleştirdik. Hatırlanacağı üzere bu yıl Gazzâlî’nin 900. vefat yıldönümü olması
sebebiyle bu sempozyumu gerçekleştirdik, gerçekten de son derece verimli bir sempozyum
olduğunu bize yazılan maillerden ve telefonlardan anlıyoruz. Yine geçtiğimiz kasım ayında
‘Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları’ sempozyumunu gerçekleştirdik. Bazı yayınlarımız
var görüleceği üzere, faaliyetleri gerek sempozyum gerek dergi. İnşallah bu gün
gerçekleştireceğimiz sempozyumu da yayın haline getireceğiz. Öğrenci etkinliklerimiz var.
Özellikle öğrencilerimizin sosyalleşmesi adına bunlara da önem verdiğimizi burada belirtmek
istiyorum. Yine geleneksel aşure günümüz var. Her yıl İlahiyat Fakültesi olarak bu etkinliği
gerçekleştiriyoruz. Yine fakülte dergimiz hakemli bir dergi. Bu dergi uluslararası indeksler
tarafından taranmaktadır. Fakültemiz içerisinde 20.000’i aşkın kitabıyla kütüphanemiz mevcut.
Sadece bizde değil 100.000’i aşkın kitap sayısıyla merkez kampüsü içerisinde kütüphane mevcut.
Yine geçtiğimiz ekim ayı içerisinde temeli atılan İlahiyat Fakültesi araştırma ve uygulama camii
inşaatı devam ediyor. Ben kısaca üniversiteyi ve fakülteyi tanıttıktan sonra özellikle, bu
organizasyonun gerçekleşmesinde elbette teşekkür borçlu olduğum kimseler ve kuruluşlar var.
Özellikle bu toplantının gerçekleşmesinde bizlere her zaman desteklerini veren üniversitemiz
rektörlüğüne, rektörlük şahsında sayın rektörümüz Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU’na teşekkür
ediyorum. Yine ilgili daire başkanlıklarına ve ilgili personele teşekkür ediyorum. Yine bu
organizasyonun gerçekleşmesinde katkıları bulunan Kelam ABD öğretim elemanlarına,
fakültemizde bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan değerli öğrencilerimize ve idârî
personelimize ve ayrıca Isparta İl Müftülüğüne ve müftümüz sayın Mehmet Emin Avcı Bey’e
huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Sözlerimi noktalarken bu Kelam ABD istişare
toplantısının ve sempozyumunun hepinize hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum.
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I. Oturum

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK:
Bismillah, elhamdülillah vessalatü vesselamü ala Rasûlillah. Muhterem hâzırûn. Bu yılki
Kelam ABD koordinasyon toplantısı ve sempozyumumuza hoş geldiniz diyor ve Süleyman
Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanımız sayın Prof. Dr. Kemal Sözen ve Kelam ABD
Prof. Dr. Abdülgaffar Aslan ve diğer Kelam ABD’ndaki öğretim üyesi arkadaşlarımıza bu güzide
toplantıya ev sahipliği yapmaları ve destek vermelerinden dolayı şükranlarımı arz ederek başlamak
istiyor hepinize saygılar sunuyoruz. Selamların en güzeli Allah’ın selamıyla hepinizi selamlıyorum
es-Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhü. Bazı arkadaşlarımızın gelememeleri sebebiyle
bizdeki proğramda bir değişiklik söz konusu. Bu değişiklikten dolayı da vakit olarak daha rahat
edebileceğimiz bir oturum yönetmenin mutluluğunu yaşıyorum. Oturum yönetmede vakit
noktasındaki hassasiyetimi arkadaşlarım bilirler. Ben tebliğci ve müzakereci arkadaşlarıma
yerlerini tarif ederken, bu değişikliği de sizlere duyurmuş olacağım. Birinci tebliği sunacak olan
arkadaşımız bize ev sahipliği yapan üniversitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Galip Türcan,
kendisini davet ediyorum yerine. Tebliği “Kelamcılara Göre Kur’ân’ın Otoritesi” başlığını taşıyor.
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Kelamcılara Göre Kur’an’ın Otoritesi
Doç. Dr. Galip TÜRCAN ∗
Özet
Kur’an ilk dönemlerden itibaren Müslümanlar için en güçlü otorite ve referans olarak
değerlendirilmiştir. Kur’an’ın Allah kelamı olması bu otoritenin nedenidir. Söz konusu otorite,
farklı siyasi/teolojik yaklaşımları benimseyenlerin kendi iddialarını Kur’an’a onaylatma çabasını
beraberinde getirmiştir. Önemli ölçüde siyasi ayrışmalar neticesinde ortaya çıkan kelam da
iddialarını ayetlere isnat ederek Kur’an’ın otoritesinden yararlanmıştır. Farklı yaklaşımları
benimseyen kelamcıların zaman zaman aynı ayetlere dahi atıf yapması, Kur’an’ın farklı anlamalara
elverişli yapısından kaynaklanmaktadır. Mushaflaşma öncesinde Kur’an’ın belli bir gerçekliğinin
bulunduğu ve indiği toplumun dinî/siyasi ve sosyal problemleri ile doğrudan ilişkili olduğu
düşünülürse kelamcıların sonradan mushafa yaptığı atıfların bir takım güçlükleri barındıracağı ve
belli tartışmaları beraberinde getireceği kabul edilebilir. Nitekim bu durum, te’vil olgusunun
güçlenmesine yol açmıştır. Kelamcıların kendi iddialarını Kur’an’a onaylatma kaygısı esasen iki
ayrı gerçeklik alanının bir araya getirilmesine neden olmaktadır. Çünkü kelamî düzeyde ayetlere
atıf yapmak suretiyle Kur’an’ın otoritesinden yararlanma çabası, onu kendi gerçekliğinden
uzaklaştırıp sadece mushafla sınırlamak anlamına gelmektedir.
Giriş
Bilgiyi otoriteye dayandırma zorunluluğu ideolojik ve dinî bir zorunluluktur. İnsanın bilgi
tanımı ve bilgi alanı dinin bilgi tanımı ve alanı ile yani dinin aleme getirmiş olduğu tanımla
doğrudan ilişkilidir. Müslüman kültürün bilgi tanımında Kur’an’a atfedilen nitelik yani Kur’an
vahyinin mahiyeti son derece etkindir. Öncelikle şunu belirtelim ki, otorite kelimesi, müeyyideli
mutlak bir etkililiği ve belirleyiciliği, gücü ve emretme hakkını ifade etmektedir.1 Dinî anlamda
otorite “Dinin temel unsurlarının tanımlanmasında ve anlaşılmasında mutlak bir itaatle karşılanan,
kavramsal, kişisel ve kurumsal güç ve yetkililik” diye değerlendirilebilir. 2 Kur’an’a atfedilen ve
çalışmamızın başlığında kullandığımız otorite kelimesi bu şekilde anlaşılabilir.
Kur’an ilk zamanlardan itibaren dinin itikadî, amelî ve ahlakî iddialarının kaynağı olarak
görülmektedir. Kelamî tartışmaların bulunmadığı dönemde Kur’an’a itikadî/kelamî düzeyde
doğrudan bir atfın yapılması düşünülemeyecektir. Ancak toplumun kelamla karşı karşıya gelmesi
kelamî hükümler bakımından Kur’an’a ilişkin yeni bir boyutun gelişmesine neden olmuştur. Kelam
açısından Kur’an’ın delil niteliği ve deliller arasındaki hiyerarşik konumu Kur’an’ın mahiyetine
ilişkin tartışmalarla ortaya çıkacaktır. Kur’an’ın Allah kelamı niteliği kelamda uzun süre tartışılmış
ve bu tartışma Kur’an’ın mahiyeti üzerine gelişen itikadî tutumları netleştirmiştir. Kur’an’ın ilahî
kelam niteliği, içeriğine ilişkin değerlendirmeleri belirlemektedir. Buna göre Kur’an, alemin
önünden sonuna kadar olacak olan her şeyin bilgisini barındırmaktadır. Sözü edilen bilgilere
kelamın konuları da dahildir. Şu halde Kur’an kelamî düzeyde de zorunlu bir referanstır. Böylece
Kur’an’ın Müslüman toplumda var olan güçlü otoritesi daha aklî ve teolojik bir temele
kavuşmuştur. Devam eden süreçte kelama ve kelamcılara özgü yeni bir referans şekli gelişmiş,
∗
1

2

SDÜ İlahiyat Fakültesi
Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Bilgi Basımevi, Ankara 1974, 621; Le Petit Robert, Dicorobert Inc., Montreal
1993, 164.
Türcan, Galip, “İslam’da Dini Otorite”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 14, Isparta
2005/1, 98.
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kelamcılar dinin inşa ettiği doğrudan referans sistemi yanında dinî kaygılardan kaynaklanmayan
ama önemli ölçüde siyasi ve teolojik kaygılarla gelişen tutumların temellendirilmesi için Kur’an’ı
kuramsal düzeyde otorite olarak yeniden tanımlamışlar, bu tanımlı otorite ve kendilerine özgü
referans sistemi ile kendi teolojik tercihlerini güçlendirmeye çalışmışlardır.
Çalışmamızda daha ziyade Ehl-i Sünnet kelamının Kur’an’a atfettiği otorite konu edilecek,
diğer kelamî yaklaşımlara ilişkin tespitler bu çerçevede değerlendirilecek, öncelikle Kur’an’ın
kelamdaki yerine/konumuna işaret edilecek, sonrasında Kur’an’ın otoritesini inşa eden unsurlar
yani Kur’an’ın Allah kelamı olması, vahyî niteliği ve i’cazı üzerinde durulacak, devamında ise
Kur’an’ın anlaşılması bakımından kelamcıların karşı karşıya bulunduğu güçlüklere işaret
edilecektir.
Kur’an’ın Kelamdaki Yeri
İlk dönemde Müslüman toplum, imana ilişkin konuları içeren naslar üzerinde konuşmayarak
dinî ideolojik parçalanmayı engellemek istemiştir. Zaten hem Kur’an1 hem de Hz. Peygamber 2
dinde ve dinin aslında tartışmayı doğrudan ya da dolaylı ifadelerle engellemişti. Sınırlı birkaç örnek
dışarıda tutulursa sahabenin de konu hakkındaki tercihinin bu şekilde geliştiğini dile getirebiliriz.
Yani Kur’an’ı ve Hz. Peygamber’in tutumunu takip eden sahabenin de iman konularına ilişkin
tartışmaları meşrû saymadıklarını ifade edebiliriz. 3 Ancak ilerleyen süreç sözü edilen tutumun
sürdürülme imkanının bulunmadığını Müslüman topluma göstermiş ve zamanla kelama dönüşecek
olan itikadî tartışmalar başlamıştır.
İlk kelam yazıları söz gelimi Hasan b. Muhammed İbni’l-Hanefiyye (ö. 100/718)’nin 4,
Ömer b. Abdilaziz (ö. 102/720)’in 5 ve Hasan Basrî (ö. 110/728)’nin risaleleri 6 kelamî tartışmaları
önemli ölçüde Kur’an’ın belirleyiciliğinde ele almıştır. Hasan Basrî özellikle itikadî tartışmalar
bakımından Kur’an’ın son derece etkin olduğunu dile getiren tespitlere de risalesinde yer
vermektedir. Çünkü bu, hem Kur’an’ın emri hem de Hz. Peygamber ve sahabenin tercihidir. Yahya
b. Huseyn de Hasan b. Muhammed İbni’l-Hanefiyye’nin risalesine karşılık kaleme aldığı risalesini
ayetlerin Mu’tezile tarafından benimsenen yorumları üzerine kurmuştur.7 Bütün bu tespitler
Kur’an’ın ilk dönemlerden itibaren kelamî tercihlerde ne ölçüde güçlü ve belirleyici olduğunu
göstermektedir.
Ebû Hanife (ö. 150/767), Kur’an’ın kelamdaki konumunu belirlerken kendince bir zemin
inşa etmektedir. Ona göre Allah’ın rızasına aykırı tavır geliştiren kimselerin hiçbir mazereti söz
konusu değildir. İnsanların ihdas ettiği ve bid’at olarak icat ettiği hiçbir şey onların hidayetini
sağlayamayacaktır. Ancak ‘Kur’an’ın getirdiği, Hz. Peygamber’in davet ettiği ve aralarında ihtilaf
1

2

3

4

5

6
7

Nisa, 4/59; En’am, 6/68; A’raf, 7/180; Ğâfir, 40/2. Ayetlerin anlaşılması için bkz. Ebu’l-Fadl, Abdurrahman b.
Ahmed b. el-Hasen, Ehâdîs fî Zemmi’l-Kelâm ve Ehlih, Tahkik: Nâsır b. Abdirrahman b. Muhammed el-Ced’î, Dâru
Atlas li’n-Neşr ve’t-Tevzî’, Riyad 1996/1417, 90-91.
et-Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Serve, es-Sunen, Mevsûatu’s-Sunne Kutubu’s-Sunne ve Şurûhuhâ içinde,
Çağrı Yayınları, İstanbul 1992/1413, Kader, 1.
el-Malatî, Ebu’l-Huseyn Muhammed b. Ahmed b. Abdirrahman, et-Tenbîh ve’r-Red alâ Ehli’l-Ehvâ ve’l-Bi’da,
Mektebetu’l-Maârif, Beyrut 1968/1388, 42. Ayrıca bkz. İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali, Nakdu’l-İlm
ve’l-Ulemâ (Telbîsu İblîs), İdâratu’t-Tibâati’l-Munîriyye, Kahire (tarihsiz), 80; İbn Teymiyye, Takıyyuddin Ahmed,
Der’u Taârudi’l-Akl ve’n-Nakl, I-VII, Tahkik: Muhammed Reşad Salim, Câmiatu’l-İmam Muhammed b. Suûd elİslamiyye, Riyad 1981/1401, VIII, 48 vd.
el-Hasen b. Muhammed İbni’l-Hanefiyye, Risâle fi’r-Red ala’l-Kaderiyye, Bidâyetu İlmi’l-Kelam fi’l-İslâm içinde,
Tahkik: Josef Van Ess, el-Ma’hedu’l-Almânî li’l-Ebhâsi’ş-Şarkıyye fî Beyrut, Beyrut 1977, 24, 26, 32.
Ömer b. Abdilaziz, er-Risâle, Hilyetu’l-Evliyâ ve Tabakâtu’l-Asfiyâ içinde, I-X+I, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut
(tarihsiz), V, 346, 347.
el-Hasen el-Basrî, Risâle fi’l-Kader, Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhîd içinde, I-II, Dâru’l-Hilâl, Kahire 1971, I, 83.
Yahya b. Huseyn, Kitâbu’r-Red ve’l-İhticâc ale’l-Hasen b. Muhammed İbni’l-Hanefiyye, Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhîd
içinde, I-II, Dâru’l-Hilal, Kahire 1971, II, 122 vd.
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çıkana kadar sahabenin üzerinde bulunduğu hal’ ile hidayete ulaşılabileceğini bunun dışındaki her
şeyin ‘bid’at ve muhdes’ olduğunu öne süren 1 Ebû Hanife, bu ifadeleri ile Kur’an’ın dinî,
itikadî/kelamî bakımdan asıl ve ilk kaynak olduğunu dile getirmiş bulunmaktadır. Kur’an,
Peygamber dahil olmak üzere her türlü otoritenin üzerindedir. Kur’an’ın ve Peygamber’in dindeki
konumlarını kıyaslayan Ebû Hanife, Hz. Peygamber’in Kur’an’a aykırı davranamayacağını,
Kur’an’a aykırı davrananın da peygamber olamayacağını dile getirmektedir. Dinin en temel
konuları Kur’an’a başvurulmak suretiyle bilinecektir. Allah’ı gerçek anlamda tanımak mümkündür.
Bunun için gerekli nitelikler Kur’an’da yer almaktadır. 2 Ebû Hanife Kur’an’ın huccet olduğunu
Sünnet’in Kur’an’ı desteklediğini dile getirmektedir. 3 Buna göre itikadî hükümleri öncelikle
Kur’an’a dayandırmak gerekmektedir. Hiyerarşik olarak Kur’an’ı Sünnet takip etmektedir.
Devamında ise sahabenin icmaı ve ittifakı bağlayıcı niteliktedir. 4
Mâturîdî (ö. 333/944), Kur’an’ın kelamdaki konumu bakımından değerlendirilebilecek
ifadeler kullanmaktadır. Ona göre Kur’an, kıyamete kadar olacak şeylerin ve ihtiyaçların hükmünü
barındırmaktadır. Bu gösteriyor ki, Kur’an, gaybı ve ebediyete kadar olacak şeyleri bilen Zât’ın
katındandır. 5 Allah kendi korumasına aldığı bir Kitâb lutfetmiştir. Kitâb sayesinde dinde
gerçekleştirilmek istenen değiştirme girişimleri belirlenebilecek ve Kitâb’ın getirdiği ilkeler alemin
yok olacağı zamana kadar devam edecektir. 6 Mâturîdî’nin yukarıda yer verdiğimiz tespitleri
Kur’an’ın dindeki konumunu ve otoritesini belirlemesi bakımından önemlidir.
Kelam ve Kur’an arasındaki ilişkiyi belirlemek isteyen Eş’arî (ö. 324/935)’ye göre “tevhid
ve adlin furû’una dair bütün kelam Kur’an’dan alınmıştır.” 7 Şu halde ortaya çıkan itikadî/kelamî
bir problemin hallinde başta Kur’an olmak üzere naslara başvurmak bir zorunluluktur.
İtikadî/kelamî tanımların referans alanı İbn Fûrek (ö. 416/1015) tarafından ‘medâriku’l-hak’ yani
gerçeğe ulaşma, gerçeği bilme yolu olarak tabir edilmektedir. Sözünü ettiğimiz referans alanı önce
ikiye ayrılmaktadır. Haber ve nazar temel ayrımı ifade etmektedir. Kitâb, Sünnet ve icma haberi,
kıyas ve ictihad ise nazarı oluşturmaktadır. 8
Bâkıllânî (ö. 403/1013), Kur’an’ın otoritesini, kaynak niteliğini, Kur’an’a başvurmayı
emreden 9 ve her şeyin Kur’an’da ele alındığını ve açığa kavuşturulduğunu 10 dile getiren ayetlerle
delillendirmektedir. Sünnet’in kaynak niteliğini ise Hz. Peygamber’e mutlak itaati emreden 11 ve
ona muhalefeti reddeden 12 ayetlerle, icmayı ümmetin vasat bir ümmet olduğunu ve bu ümmetin
adaletini dile getiren ayrıca ümmetin yolundan başka yollara tabi olmayı reddeden ayetlerle, 13
kıyası ise akıl sahiplerinin ibret almasını emreden14 ayet, istinbât kelimesinin yer aldığı ayet 15 ve
1

2
3
4
5

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

Ebû Hanife, Nu’man b. Sabit, Risâletu Ebî Hanife, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri içinde, İstanbul 1981, 67; Vasiyyetu
Ebî Hanife, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri içinde, İstanbul 1981, 68.
Ebû Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri içinde, İstanbul 1981, 62.
Ebû Hanife, Risale, 68.
Ebû Hanife, el-Fıkhu’l-Ebsat, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri içinde, İstanbul 1981, 43.
el-Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed, Kitâbu’t-Tevhîd, Tahkik: Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, İSAM,
Ankara 2003, 294.
el-Mâturîdî, 308.
el-Eş’arî, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail, Risâletu’l-Eşarî fî İstihsâni’l-Havd fi İlmi’l-Kelam, Eşarî’nin Kitâbu’l-Luma’sı
ile birlikte, Matbaatu Meclisi Dâirati’n-Nizâmiyye, Haydarâbâd 1344, 89.
İbn Fûrek, Ebû Bekr Muhammed b. el-Huseyn, Mucerredu Makâlâti’l-Eş’arî, Tahkik: Daniel Gimaret, Dâru’lMeşrık, Beyrut 1987, 23-24.
Muhammed, 47/24.
Nisa, 4/82; İsra, 17/9; Nahl, 16/89; En’am, 6/38.
Haşr, 59/7; Necm, 53/3-4.
Nur, 24/63.
Bakara, 2/143; Âl-i İmran, 3/110; Nisa, 4/115.
Haşr, 59/2.
Nisa,4/ 83.
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Muaz hadisi 1 ile delillendirmektedir. 2 Bâkıllânî’nin Kur’an’daki ayetlere kaynak tanımında yer
vermesi Kur’an’ın otoritesi bakımından son derece tutarlı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. 3
İbn Hazm (ö. 456/1063)’a göre Kur’an Allah’ın Müslümanlara ahdidir ve Müslümanlar
Kur’an ahkâmını davranışlarına yansıtmak zorundadırlar. Tevatüren nakledildiği için Kur’an’dan
şüphe duymak mümkün değildir. Kur’an, başvurulması gerekli (el-aslu’l-mercû’) kaynaktır ve ona
boyun eğmek vaciptir. Kur’an’a başvurmanın gerekliliği konusunda Müslüman fırkalar arasında
fikir ayrılığı mevcut değildir. Ehl-i Sünnet, Mu’tezile, Mürcie, Zeydiyye Kur’an’da var olanın
alınmasını vacip görürler. Kur’an Müslümanların elinde bulunan ve okunan kitaptır. En son konuda
Râfızîlerin bir kısmı aynı fikri paylaşmamaktadır. Ancak onlar Müslümanlar tarafından müşrik
olarak nitelenmektedir. 4 Mâturîdî de İbn Hazm’dan önce Kur’an’ın otoritesini bütün kelamcıların
benimsediğini ve her itikadî ayrışmanın temel iddiaları bakımından Kur’an’a başvurduğunu dile
getirmiştir. 5 Yani Kur’an şeraitin dayanağı (medâru’ş-şerîa) dır. 6
Kâdî Abdulcebbâr (ö. 415/1024)’a göre kaynak/delil dörttür. Akıl birinci delildir. Kur’an,
Sünnet ve icma aklı takip etmektedir. Aklın ilk delil olmasının nedeni Allah’ın ancak akılla
bilinebileceği gerçeğidir. Allah’ın bilinmesi ve aklın delil niteliği benimsenmeden Kur’an, Sünnet
ve icmaın geçerliliği (sıhhat) söz konusu olamayacaktır. 7 Sonraki zamanlarda gelişip yerleşen
mu’tezilî metodoloji böyle olmakla birlikte ilk dönemlerde Mu’tezile Kur’an’ın kaynak niteliğini
daha güçlü şekilde telaffuz etmektedir. Nitekim Vasıl b. Atâ (ö. 131/748) kendi mezhebini
kurarken, “Hak dört yolla bilinir. Kitâb, üzerinde icma edilmiş haber, akıl ve ümmetin icmaı” 8
demektedir.
Kaynak hiyerarşisinde Kur’an asıldır. Bâkıllânî’nin ifadelerinde yer aldığı üzere Ehl-i
Sünnet, hem kendi kaynak değerinin belirlenmesi ve hem de diğer kaynakların tanımlanması
bakımından Kur’an’ın otoritesini tartışmamaktadır. Mu’tezile’ye göre asıl kaynak akıldır. Zaten
Mu’tezile büyük ölçüde aklın belirleyiciliğinde kurulup gelişmiştir. Mu’tezilî yapılanmada aklın
ağırlığı zamanla artmıştır. 9
Kur’an “Hz. Peygamber’e (er-rasûl) indirilen, mushaflarda yazılı bulunan ve Hz.
Peygamber’den mütevâtir olarak nakledilen şeydir.” 10 İlk kelam metinleri Kur’an’ın Allah kelamı
olduğuna ve hemen sonra da yaratılmamış olduğuna özellikle yer vermektedir. 11 Buna göre “Allah
kelamı Kur’an, mushaflarda yazılı, kalplerde ezberlenen, dillerde okunan, Hz. Peygamber’e
indirilmiş olandır.” 12 Ehl-i Sünnet’in Kur’an’a ilişkin tanımı öncelikle, Kur’an’ın yaratıldığı
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Ebû Dâvûd, Suleyman b. el-Eş’as b. İshak el-Ezdî es-Sicistânî, es-Sunen, Mevsûatu’s-Sunne Kutubu’s-Sunne ve
Şurûhuhâ içinde, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992/1413, Akdiye, 11; et-Tirmizî, Ahkâm, 3.
el-Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib el-İnsâf fi ma Yecibu İ’tikâduh ve ma la Yecûzu el-Cehl bih, Tahkik:
İmadudin Ahmed Haydar, Alemu’l-Kutub, Beyrut 1986/1407, 30-31. Muhammed Ramazan Abdullah, el-Bâkıllânî
ve Ârâuhu’l-Kelâmiyye, Matbaatu’l-Umme, Bağdâd 1986, 289.
el-Bâkıllânî, el-İnsâf, 30-31.
İbn Hazm, Ali b. Ahmed b. Saîd, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, I-VIII, Dârul-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1985/1405, IV,
448.
el-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, 283-284.
el-Bâbertî, Ekmeleddin Muhammed b. Muhammed, Şerhu Akîdeti Ehli’s-Sunne ve’l-Cemâa, Tahkik: Arif Aytekin,
Vezâratu’l-Evkâf ve’ş-Şuûnu’l-İslamiyye, Kuveyt 1989/1409, 63.
el-Kâdî Abdulcebbâr, Ahmed el-Hemedânî, el-Usûlu’l-Hamse el-Mensûb ile’l-Kâdî Abdilcebbâr b. Ahmed, Tahkik:
Faysal Bedîr Avn, Lecnetu’t-Te’lîf ve’t-Ta’rîb ve’n-Neşr, Kuveyt 1988, 66.
en-Neşşâr, Ali Sâmî, Neş’etu’l-Fikri’l-Felsefî fi’l-İslam, I-III, Dâru’l-Maârif, Kahire (tarihsiz), I, 395. Ayrıca bkz.
eş-Şâfiî Hasan Mahmud, el-Medhal ilâ Dirâseti İlmi’l-Kelam, İdâretu’l-Kurân ve’l-Ulûmi’l-İslâmiyye, (Pakistan)
1988/1409, 25.
eş-Şâfiî Hasan Mahmud, 35.
el-Curcânî, es-Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, et-Ta’rîfât, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, (Mısır) 1938/1357,
152.
Ebû Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, 58.
Ebû Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, 58.
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iddiasını öne süren Mu’tezile’ye karşı gelişmiş, ayrıca Hz. Peygamber’den sonra bir kısım
sahabînin irtidat ettiğini, Hz. Peygamber’in emrine karşı geldiğini, onun belirlediği halifenin
elinden hilafeti aldığını ve devamında da Kur’an’ı tebdil ve tağyir ettiğini öne süren Hişam b.
Hakem (ö. 195/810) gibi ileri gelen Rafizîlerin Kur’an’a ilişkin yaklaşımlarına cevap olarak ortaya
çıkmıştır.
Kur’an’ı Allah’ın kelamı olarak niteleyen ve Kur’an’ın yaratılmamış olduğunu dile getiren
Ebû Hanife’ye göre yazı, harfler, kelimeler ve ayetler insanların Kur’an’dan yararlanmaları için
birer delalet olarak anlaşılmalıdır. Allah’ın kelamı ise Allah’ın zâtı ile kaimdir. Şu halde Allah’ın
kelamını yaratılmış kabul eden kimse küfre girecektir.1 Az önce dile getirilen tespit Kur’an’a
atfedilen otoritenin en önemli nedenidir.
Kur’an’ın Hz. Peygamber’e inzal edilmiş olması onun vahiy niteliğini özellikle
vurgulamaktadır. Hz. Peygamber’in dindeki konumu ne olursa olsun Kur’an ondan ayrı bir
gerçekliktir. Yani Kur’an ne onun sözüdür ne de onun dışında melek vb. bir varlığın sözüdür.
Kur’an Allah’ın kelamıdır. Müslümanlar vahyin farklı ve bütün yönleri kavranamayan bir olgu
olduğunu benimsediği için kelam, vahiy ve ilgili konuda doğrudan bir tartışma açmamıştır. Ancak
Bâkıllânî, vahyin mahiyetine dönük belli tespitlerde bulunmuştur. Ona göre Allah’ın kelamı Hz.
Peygamber’in kalbine hareket ve intikal nuzûlü ile değil, i’lam ve ifham nüzûlü ile indirilmiştir.
Bunun bu şekilde bilinmesi de vaciptir. 2 Kur’an’ın vahyî niteliği konusundaki bu vurgu Kur’an’ın
sonraki Müslümanlar ve kelamcılar tarafından algılanma şekli bakımından da ayrıca
değerlendirilmelidir. Çünkü bu algılama Kur’an’ın yaşayan bir toplumla karşılaştığı gerçeğini yine
o toplumun dinî, ahlakî, sosyal sorunlarını önemli ölçüde çözümlemek için var olduğu gerçeğini ve
bu eksende anlaşılması gereken fonksiyonunu geriye itmektedir. Vahye ilişkin vurgu Kur’an’ı
beşerî düzlemin bütünüyle dışına taşıdığı için ona ilave bir kutsiyet atfetmektedir. Vahiy, beşer
üstüdür. Üst bir alemden gelmiştir. Peygamberi peygamber olmayan kimseden ayıran olgu yalnızca
vahiydir ve hiçbir ahlakî ya da başka bir yetkinlik vahyin nedeni değildir. Kur’an ise Peygamber’e
gelen vahiylerin toplamıdır. Bütün bu sayılanlar vahyin gücünü, kapsayıcılığını, zaman üstü
oluşunu ve devamında da geçerliliğini ve otoritesini belirlemektedir. Kur’an’daki bilgilerin
doğruluğu tartışılmayacağı gibi Hz Peygamber’e indirildiği saflıkta korunarak sonraki nesle yazılı
ve sözlü nakledildiği de ayrıca kabul edilen bir gerçekliktir. 3 Şu halde Kur’an’ın vahiy niteliği
onun otorite oluşunu belirleyen en önemli unsurdur.
Kur’an’ın otoritesi, onun mu’ciz oluşu ile ilişkilendirilebilecek niteliktedir. “Kur’an’ın
sözsel (nazım/telif) farklılığı, Hz. Peygamber’in nübüvvetini inkar ederek onu yalancılıkla itham
eden müşrik topluma karşı mücadelenin pratik ve -yine o toplum tarafından sözsel konulardaki
gelişmiş yetenekleri nedeniyle- kolay anlaşılabilir bir argümanı olarak kullanılmıştır. Müşrik
topluma karşı verilen mücadeleden sonra ve Hz. Peygamber’in vefatı akabinde Kur’an’ın ilgili
niteliği kelamcıların katkısıyla sistematize edilmiş, vahyin içeriği (güçlü anlamı, geçmiş ve
gelecekten vermiş olduğu haberler/gayb bilgisi) de bu farklılığın önemli bir parçası olmak üzere
Hz. Peygamber’in nübüvvet iddiasındaki doğruluğunun argümanına dönüştürülmüştür. 4 Kur’an’ın
bu nazım ve uslûp farklılığı, Mirdâr (ö. 226/840-841)’ın ve Nazzâm (ö. 232/845)’ın nazım ve telif
konusundaki itirazları 5 dışarıda tutulacak olursa, Mu’tezile 6 ve Ehl-i Sünnet 1 tarafından bütün
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Ebû Hanife, Vasiyye, 73.
el-Bâkıllânî, el-İnsâf, 146.
el-Bâkıllânî, İ’câzu’l-Kur’an, Alemu’l-Kutub, Beyrut 1988/1408, 31.
el-Bâkıllânî, İ’câzu’l-Kur’an, 31 vd.
Konuyla ilgili olarak bkz. eş-Şehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdilkerim el-Milel ve’n-Nihal, I-III, Dâru’lKitâbi’l-İlmiyye, Beyrut 1992/1413, I, 24-25; Ebû Rîde, Muhammed Abdulhâdî, Min Şuyûhi’l-Mu’tezile İbrahim b.
Seyyâr en-Nazzâm ve Ârâuhu’l-Kelamiyye ve’l-Felsefiyye, Dâru’n-Nedîm li’s-Safâha ve’n-Neşr ve’t-Tevzî’, Kahire
1989, 32 vd.; Sultan Munîr, İ’câzu’l-Kur’an beyne’l-Mu’tezile ve’l-Eşâire, Menşeetu’l-Meârif, İskenderiye 1986, 54.
el-Câhız, Ebû Osman Amr b. Bahr, Resâilu’l-Câhız, Mektebetu’l-Hilal, Beyrut 1987, 253 vd.
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olarak benimsenmiştir. İnsanlar, Kur’an’ın tamamının veya bir parçasının benzerini
oluşturamayacaktır. Burada insanın gücünü aşan bir olgu vardır. Söz konusu olgu, Müslüman
kültürde ve kelam terminolojisinde i’caz diye nitelenmektedir. Kur’an’ın i’cazı, kelam açısından
ele alındığında esasta nazmın fesâhatini ve gayb haberlerini içermektedir.” 2 Kur’an’ın sözsel yanı,
başka hiçbir beşerî sözle kıyaslanmayacak düzeyde farklı ve üstündür. Ancak Müslüman kültür
Kur’an’ın sözsel farklılığı yanında sözün anlamını, geçmiş ve gelecekle ilgili haberlerini de
Kur’an’ın i’caz tanımına dahil etmiştir. 3 Bütün bu zikredilenler, Kur’an’a atfedilen otoritenin
mahiyetini kavramamızı kolaylaştırmaktadır.
Kelamda tartışılan bütün sistematik konular doğrudan ya da dolaylı şekilde Kur’an’a refere
edilmektedir. Bu konuların ayrı ayrı örneklenmesine gerek olmadığı ortadadır. Ancak kelama dahil
edilen ve kelam konularının ispatı için değerlendirilen mukaddimelerin tanımlarında dahi Kur’an’ın
etkinliğini ifade etmek Kur’an’ın kelamdaki otoritesini görmek bakımından önemlidir. Kelamın
tabiat görüşüne ilişkin kavramlar ve kavramların içerikleri önemli ölçüde başka kültürlerden
geçmiş olsa bile sözü edilen içerikler kelamın temel ilkeleri bağlamında tekrar ele alınırken
ayetlerin belirleyiciliği güçlü bir şekilde değerlendirilmiş, böylece alemin hudûsu ispat edilmiştir.4
Söz gelimi Ebu’l-Huzeyl (ö. 235/849) atomu Allah’ın her şeye kadir olduğunu, 5 her şeyi bildiğini, 6
bilgisiyle her şeyi ihata ettiğini 7 ve yine her şeyi saydığını 8 bildiren ayetlerle tanımlamıştır. 9
Bâkıllânî iman konularının ispatında yer alan mukaddimelerin içeriklerini tanımlarken ayetlerin
belirleyiciliğini özellikle değerlendirmiştir. 10 Ancak Eş’arî, Müslüman kültürün dışından alınan
kavramları tekrar içeriklendirirken ayetlerin istihdamından daha öte ve belki daha temelli bir
yaklaşım geliştirmiş, mukaddimelerin oluşumunda değerlendirilen kavramların (hareket, sukûn,
ictima, iftirak vb.) açıklanmamış olsa bile belli bir içerikle Kur’an’da ve Sünnet’te yer aldığını dile
getirmiştir. 11 Yine Eş’arî’ye göre cismin sonlu olduğu ve cüz’ün bölünemeyeceği ilkesi Kur’an’dan
delillendirilebilir. ‘Her şeyi açık bir kütükte saydık’ 12 ayeti tek bir şeyin bölünmeyeceğini ifade
etmektedir. 13
Kur’an’ın Anlaşılma Problemi
Tabiî, sosyo-kültürel ayrılıklar yanında siyasi ayrışmalar da dinî fırkalaşmada etkin
olmuştur. Siyasi çıkarlarını bir fırkanın itikadî terminolojisi ile birleştiren kimileri dinî nitelik
atfettikleri yaklaşımlarla siyasi hedeflerine doğru ilerlemektedirler. Emevîler baskıcı siyasetlerini
cebre dayandırmışlar, Mu’tezile, emevî siyasetini reddetmek için onların dinî-ideolojik temeline
yani daha ziyade cebr akîdesine karşı tavır almış, 14 siyasi rekabet nedeniyle muhaliflerini itikadî
düzlemde tekfir ederek katle mahkum edecek kadar ileri giden ve terör estiren Hâricîler, siyaset ve
inanç alanlarını ayrışmayacak kadar katı dogmatik bir birliğe dönüştüren Şia bütün iddiaları ile
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el-Bâkıllânî, el-İnsâf, 94-95.
Türcan, Kelamda Kaynaklık Niteliği Bakımından Kitap, Azizandaç Yayınları, Ankara 2007, 113.
İbn Fûrek, Mucerredu Makâlâti’l-Eş’arî, 62-63; el-Bâkıllânî, İ’câzu’l-Kur’an, 50 vd.
el-Eş’arî, Usûlu Ehli’s-Sunne ve’l-Cemâa (Risaletu Ehli’s-Sağr), Tahkik: Muhammed Seyyid el-Celyend, Kulliyetu
Dâri’l-Ulûm, Kahire 1987, 65.
Nahl,16/77.
Bakara, 2/28.
Fussilet, 41/54.
Cin, 72/28. Ayrıca bkz. Yasin, 36/12.
el-Hayyât, 17.
el-Bâkıllânî, el-İnsâf, 22; el-Bâkıllânî, Kitâbu’t-Temhîd, el-Mektebetu’ş-Şarkıyye, Beyrut 1957, 8.
el-Eş’arî, Usûlu Ehli’s-Sunne ve’l-Cemâa, 65.
Yasin, 36/12.
el-Eş’arî, Risâle fî İstihsâni’l-Havd fî İlmi’l-Kelam, 92-93.
Bkz. el-Kâdî Abdulcebbâr, Kitâbu Fadli’l-İ’tizâl ve Tabakâti’l-Mu’tezile ve Mubâyenetihim li Sâiri’l-Muhâlifîn,
Tahkik: Fuâd Seyyid, ed-Dâru’t-Tunûsiyye li’n-Neşr, Tunus 1974, 143-144.
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ortada durmaktadır. 1 Ama kabul etmek gerekir ki, her dinî ayrılık ve fırkalaşma önemli ölçüde
nasları esas almaktadır. Farklılıklar, nasların yorumlarında ortaya çıkmaktadır. 2 Yani Kur’an’ın
anlaşılması önemli bir problemdir.
Kur’an’ın otoritesi nedeniyle her türlü dinî/siyasi sorun Müslümanlar tarafından Kur’an’a
refere edildiğine ve bu ilk dönemlerden itibaren böyle olduğuna göre itikadî tavırlar bakımından
Kur’an’a dönük ilk güçlü referanslar Hâricîler eliyle gerçekleştirilmiş olabilir. Hârura ehli Hz.
Ali’ye isyan ettiği zaman Hz. Ali, onların kim olduğunu sormuş, çevresindekiler onların tahkim
ehli ve Kurra olduklarını yani her işlerinde Kur’an’a bağlılığı esas alan okuyucular olduklarını
söylediklerinde Hz. Ali, ilgili kimselerin ‘el-ayyâbûn el-hayyâbûn’ olduğunu yani insanları
kınayıp, ayıplayan ziyankârlar olduğunu dile getirmiş, yine aynı kimselerin hüküm yalnızca
Allah’ındır anlamında Kur’an’ın hakemliğini ifade etmek için ‘la hükme illa lillah’ ifadesini
istismar ettikleri nakledilince ‘bu, kendisi ile batıl kastedilen hak bir sözdür’ ifadesini kullanmıştır. 3
Ayrıca Hz. Ali Kur’an’ın anlaşılmasına ilişkin problemi önceden keşfetmiştir. İbn Abbas’tan
rivayet edildiği üzere “Hz. Ali, onu Hâricîlerle tartışmaya göndermiş, git onlarla tartış ama onlara
karşı Kur’an’dan delil getirme, çünkü Kur’an çeşitli anlamlara uygun gelecek ifadeler barındırır (zû
vucûh), onlara karşı Sünnet’ten delil getir, demiştir. Başka bir rivayette ise İbn Abbas, Hz. Ali’nin
bu ifadelerine karşılık, ey müminlerin emiri, ben Allah’ın Kitâbını onlardan daha iyi bilirim,
nitekim Kur’an bizim evlerimize inmiştir, deyince Hz. Ali, haklısın, ancak Kur’an, çeşitli
anlamlara muhtemeldir, sen bir şey söylersin, onlar başka bir şey söylerler. Onlarla sünnetler
üzerinden tartış, bu takdirde kaçacak yer bulamazlar, demiştir. Nitekim İbn Abbas, onlara karşı
Sünnet’ten delil getirmiş ve Hâricîlerin elinde herhangi bir delil kalmamıştır.” 4
Bütün bunların ötesinde Kur’an her türlü ideolojik ve siyasi kaygıdan uzak olarak ele
alınmak istense bile yine de anlaşılma bakımından birçok güçlüğün varlığından söz etmek
mümkündür. Kur’an’ın sözsel niteliği farklı istismarlara neden olabilecektir. Zaten Kur’an da
ortaya çıkabilecek istismarlara işaret etmektedir. “Sana Kitâb’ı indiren O’dur. O Kitâb’ta bir kısım
ayetler -ki bunlar Kitâb’ın anasıdır- muhkem, diğer bir kısım ayetler de müteşâbihtir. Kalplerinde
bozukluk olanlar, fitne ve (kendi yaklaşımlarını desteklemek için) te’vil isteyerek Kitâb’ın
müteşâbihlerinin peşine düşerler. Halbuki, onun te’vilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşenler
‘ona inandık, hepsi Rabb’imizin katındandır’ derler. Ancak akıl sahipleri düşünür.” 5 Tartışma ve
cedeli reddeden Hz. Peygamber ümmetini bir anlamda müteşabihler üzerinden ayrılığa düşmekten
de korumuştur. 6 Ancak Kur’an anlaşılmak zorundadır ve bunun için iyi niyetli ve ilave yetenekli
kimselere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda da yine Hz. Ali’nin bir yaklaşımı açıklayıcı
niteliktedir. Hz. Ali’ye mushafta olmayan bir yazının yanında bulunup bulunmadığı sorulduğunda,
böyle bir şeyin bulunmadığını ancak kendisinde Kur’an’a ilişkin olarak Allah’ın kişiye verdiği bir
anlama (fehm) yeteneğinin bulunduğunu dile getirmektedir. 7
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Delillerin aslı ve fer’i söz konusudur. Fer’ asla irca olunur. Çünkü asıl fer üzerinde
belirleyicidir (muhkime). “Ma’kûllerin aslı, üzerinde akıllıların icma ettiği, fer’i ise akıllıların
ihtilaf ettiği ve icma etmediğidir.” 1 Kur’an bakımından da az önce zikri geçen tespit tekrar
edilebilir. Şu halde “Kitâb’ın aslı, üzerinde ihtilaf bulunmayan muhkemdir. Kitâb’ın fer’i ise
Kitâb’ın müteşâbih olan kısmıdır. Fer’, anlaşılmasında te’vil ehlinin ihtilaf etmediği asla
reddedilir.” 2 Yukarıda dile getirilen asıl-fer’ ayrımı, tenzil ve te’vil kavramları bağlamında Ebû
Hanife tarafından da telaffuz edilmiştir. 3 Ebû Hanife bu tavrı ile Kur’an’ın anlaşılmasına daha açık
ifade ile muhkem-müteşabih ayrımına erken sayılabilecek bir dönemde terminolojik bir katkı
sağlamak istemektedir. Ayrıca o, konunun barındırdığı güçlüğe kendince işaret etmektedir.
Her bir Müslüman fırka kendinin Kur’an’daki muhkem ayetleri isabetli şekilde tespit edip
asıl aldığına diğer fırkaların ilgili konudaki tespitlerinde ise ya tevakkuf edilmesi gerektiğine ya da
o ayetleri kendi tespit ettiği muhkem ayetlere göre anlaması gerektiğine hükmetmiştir. Bu durum,
amaçları (ihtiyaçları) değişik olan fırkaların hepsini muhkemi müteşabihten ayırmaya ve muhkem
ayetlerle çelişmemek için müteşabihleri de anlamaya zorlamıştır. Çünkü Kur’an’da çelişki ihtimali
söz konusu değildir. Nitekim Kur’an da bu çelişki ihtimalini güçlü şekilde reddetmektedir.4
Fırkaların farklı tutumlar benimsemeleri Kur’an’dan ya da Kur’an’da yeterli açıklamaların
bulunmayışından kaynaklanmamaktadır. Hatta anlaşmazlıkları Kur’an’a arzetmenin emredilmesi
ve Kur’an’a uymanın gerekliliğine ilişkin vurgu 5 Kur’an’da yeterli açıklamanın varlığını ortaya
koymaktadır. 6 Ancak insanın zevk arayan bir karaktere sahip olması, alışkanlıklarını
değiştirmemesi, güvendiği birini takip etmesi, yeterince talep etmemesi, gereği gibi araştırma
yapmaması ve kendi aklına güvenip, aklını nassa tabi kılmak yerine ilahi hikmeti kendi aklı üzerine
kurmak istemesi ve böylece muhkem olan ayetin o kişinin algılamasında müteşabih durumuna
düşmesi Mâturîdî’ye göre muhkem ayetler konusundaki farklı anlamaların ayrı ayrı birer
nedenidir. 7
Mu’tezile’nin itikadî yaklaşımlarını güçlü bir şekilde reddeden ve zaman zaman onları
şirkle, Mecusîlerin tercihlerine benzer tercihlerde bulunmakla itham eden Eş’arî, yine Mu’tezile’yi
Kur’an başta olmak üzere, Sünnet’e ve naslar çerçevesinde oluşan tutuma (selefin görüşü, sahabe
rivâyeti, icma) karşı bir tavır geliştirmekle de itham etmektedir. 8 Benzer bir yaklaşım sonraki
kelamcılar tarafından da dile getirilmiştir. Ebu’l-Muîn Nesefî (ö. 508/1114), “Müslüman
coğrafyadaki ilk kelamî hareketi başlatan Mu’tezile’yi en başta Kitâb’a yaklaşımının doğru
olmadığını ileri sürerek eleştirmektedir. Mu’tezile’nin Kitâb’ı anlama usûlündeki esas yanlışlık,
Kitâb’ı farklı din ve kültürlerin kabullerine göre değerlendirmektir. Bu nedenle Ebu’l-Muîn Nesefî,
Mu’tezile’yi Kur’an’da Ehl-i Kitâb’a isnat edilen tahrifi telmih ederek suçlamaktadır. Kelimeleri,
konuldukları (vad’) anlamın dışına çıkaran Mu’tezile, nasları da geliş (mevrid) amaçlarından ayrı
olarak istismar etmektedir. Ebu’l-Muîn Nesefî, hidayet ve dalâlet konusunu tartışırken
Mu’tezile’nin teolojik anlayışına ilişkin olarak yukarıdaki tespiti yapmaktadır.9 Ancak
Mu’tezile’nin naslara ve tabiatıyla Kitâb’a yaklaşımı ve istidlâl şekli daha önce Cuveynî (ö.
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478/1075), tarafından da eleştiri konusu yapılmıştır. 1 Bid’at türü oluşumlara karşı gelişen ilgili
eleştirel bakış, Ehl-i Sünnet kelamının Kitâb’a dönük bir anlama yöntemini baştan itibaren
benimsediğini, bu anlama yönteminin, kelamın genel perspektifini özellikle gözettiğini ve söz
konusu perspektifi destekleyecek nitelikte geliştiğini ortaya koymaktadır.” 2
Akıl ve nakil arasındaki dengeyi gerçekçi şekilde belirlediğini öne süren Ehl-i Sünnet,
Kur’an’ın anlaşılması bakımından da tutarlı sayılabilecek bir tutumu benimsediğini iddia
etmektedir. Nitekim Gazzâlî (ö. 505/1111) Ehl-i Sünnet’in akıl ve naklin gerekliliklerini ihmal
etmediğini menkul şer’ ile makul gerçeklik arasında bir karşıtlığın var olmadığını dile getirmiş,
Haşeviyye zayıf aklı ve öngörüsüzlüğü nedeniyle taklitçi davranmış ve nassın zahirine tutunup
kalmış, Mu’tezile ve felsefî tavrı benimseyenler akla fazla güvenmeleri nedeniyle nassın
tercihlerini reddedecek kadar ileri gitmişlerdir. Gazzâlî iki yaklaşımı da biri ifrat diğeri tefrit olmak
üzere ihtiyatlı bakışın reddi olarak görmektedir. Aklı terk edip nakle tutunan kimse gerçeği
bulamayacaktır. Öte yandan şer’in kaynağı Hz. Peygamber’in sözleridir. Hz. Peygamber’e isnat
edilen sözlerin doğruluğu ise ancak akılla (burhânu’l-akl) bilinebilecektir. Yine de sadece akılla
yetinip şer’in ışığından faydalanmak istemeyen kimse doğruya ulaşamayacaktır. Kur’an güneşe,
akıl sağlıklı göze benzemektedir. Kur’an’la yetinerek akıldan müstağnî olduğunu düşünen kimse
gözlerini kapayıp güneşe dönen kimse gibidir. Bunun da bir körlük olduğu ortadadır. Ehl-i
Sünnet’in itikadî iddialarına bakıldığında Ehl-i Sünnet dışında hiçbir fırka şer’ ve tahkiki (aklî
temellendirme) gerçek anlamda telif edememiştir. 3
Kur’an’ın anlaşılmasındaki en büyük engel Kur’an ile Kur’an’a işaret eden mushaf
arasındaki farklılıktır. Kelamcılar itikadî/kelamî konulardaki istidlalde Kur’an’ın yazılı şekline yani
mushafa atıf yapmak zorunda kalmaktadır. Bunun başka bir yolunun olmadığı da söylenebilir. Sözü
edilen tutum yani mushafa atıf, kelamın istidlal şeklinin işleyişini kelamın sonraki zamanlarda
kavuştuğu mahiyeti önemli ölçüde belirlemiştir. Kur’an’a atfedilen otorite Kur’an’ın amacı ve
uslûbu ile mushafın amacı ve uslûbu arasında var olan ve algılanması beklenen ayrımın
kaçırılmasını beraberinde getirmiştir. Kelam Müslüman itikadını temellendirmek için
gerçekleştirilse bile daha ziyade düşünsel niteliklidir ve nasları anlamaya çalışırken aklî tutarlılığı
da ihmal edememektedir. Şu halde kelam dinî olmaktan ziyade ideolojik bir faaliyettir. Kur’an’ın
bir metin olmadığı kabul edilirse mushafa atıf yapıldığında Kur’an’ın dönüştürücü niteliğinden
olabildiğince uzak, Kur’an’a ancak işaret eden yazılı bir metne atıf yapılmış olmaktadır. Kur’an,
dini kuran motivasyonu içerdiği halde mushafa böyle bir nitelik atfedilemeyecektir. İlerleyen
süreçte ortaya çıkan herhangi bir bilgi, belli bir disiplin altındaki bilgi bütünü ya da ilimler, bu
ilimler dinin ya da nassın yorumunu konu alsa bile, doğrudan ya da dolaylı olarak Kur’an
tarafından içerilmeyecektir. Öyle ki, kelamî tartışmalar ortaya çıktıktan sonra kelamın dinen meşrû
olduğunu ve meşrû olmadığını ileri süren iki farklı yaklaşım da Kur’an’dan hareketle kendi
iddialarını delillendirmek istemişlerdir.4 Kabul etmek gerekir ki, her iki yaklaşımın da tartışıldığı
ve delillendirilmek istendiği gibi Kur’an’da doğrudan ya da dolaylı olarak yer alması söz konusu
değildir. Aynı durum kelamın neredeyse tartışılan bütün konuları için geçerlidir. Söz gelimi
Bâkıllânî, ef’âlu ibâd konusunda Mu’tezile’nin Kur’an’dan hareketle geliştirdiği kelamî yaklaşımı
reddetmektedir. Bâkıllânî’ye göre Mu’tezile’nin istihdam ettiği ayetler, ef’âlu’l-ibâdın yaratıldığını
ispat etme niteliği taşımamaktadır.5 Yine aynı konudaki farklı tutumu takip etmek için Kâdî
Abdulcebbâr’ın açıklamalarına bakacak olursak görürüz ki, o, ef’âlu’l-ibâdın yaratıldığı konusunda
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el-Cuveynî, Ebu’l-Meâlî Abdulmelik b. Abdillah b. Yusuf, Kitâbu’l-İrşâd ila Kavâidi’l-Edille fi Usûli’l-İ’tikâd,
Tahkik: Esad Temim, Muessesetu’l-Kutubi’s-Sekâfiyye, Beyrut 1992/1413, 220.
Türcan, Kelamda Kaynaklık Niteliği Bakımından Kitap, 129-130.
el-Gazzâlî, Kitâbu’l-İktisâd fi’l-İ’tikâd, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1988/1409, 3-4.
el-Âcurrî, 54 vd.; el-Herevî, II, 53 vd. Bkz. el-Eş’arî, Risâle fî İstihsâni’l-Havd fî İlmi’l-Kelam, 89 vd.
el-Bâkıllânî, Kitâbu’t-Temhîd, 309 vd.; ayrıca bkz. el-Cuveynî, Kitâbu’l-İrşâd, 222.
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Ehl-i Sünnet’in delil olarak getirdiği ayetlerin esasen müşrik toplumun ulûhiyete dönük itirazlarını
reddetmek için geldiğini ve tabiatıyla Ehl-i Sünnet tarafından ele alınan bağlamın dışında
bulunduğunu ve bu türlü bir istidlalin hiç geçerli olamayacağını öne sürmektedir. 1
Kur’an’ın amacı ile dinî ahkâmın özellikle itikadî ahkâmın Kur’an’dan belirlenmesinin
zorunluluğunu birlikte değerlendirdiğimizde görürüz ki, Kur’an teolojik kaygıları içermekten
ziyade bir iman toplumunu aramaktadır ve Kur’an’ın amacı esasen hidayettir. Kur’an’ın açık
ifadeleri de bu söyleneni ortaya koymaktadır. 2
Dinin mahiyet ve amacı ile insanların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen bilgi, bilim ve
felsefenin mahiyeti ve amacı arasında fark bulunmaktadır. “Dinden ilim veya felsefe olmasını
beklemek yanlıştır. Eğer dinî hakikat mantık prensipleri ve ilim kaideleri vasıtasıyla
halledilebilseydi, dinin semavî karakterine lüzum kalmazdı. En iptidâisinden en yükseklerine
kadar, hemen bütün dinlerde akıl üstü bir prensibin bulunması ve kutsal (numineux) ve profane
âlemden mahiyet farkıyla ayrılması, iman sahasının da bilgi sahasından ayrılması zaruretini
gösterir. Bundan dolayı dinlerin inandırma vasıtaları ilim ve felsefenin kandırma veya ispat etme
vasıtaları nev’inden değildir. İlimler bunun için tecrübe ve akıl delillerini, felsefe fazla olarak
bazen sezgi (intiution) delillerini kullandığı halde din; müminlerini ilahî hakikatle doğrudan
doğruya temasa girmeden ibaret olan mistik görme delilini (vision) kullanır…” 3 Dinin mahiyetini
ve amacını kavratmak için kurgulanan bu tespitler esasen İslam dininin en önemli kaynağı olan
Kur’an’ın amacını ve uslûbunu ve dolayısıyla dünyada üretilen bilgiden ne ölçüde farklı olduğunu
göstermektedir.
Kur’an’da düzenli sayılabilecek bir akıl yürütme, mantıkî tavır (önermeler), felsefî
kavramlar da yer almamaktadır. Aksine Kur’an farklı eğitim ve kültür düzeyindeki bütün insanların
ortak değerlerini (fıtrat/atıfet) gözetmektedir. 4 Şayet Kur’an mantıkî bir yaklaşımı benimsemiş
olsaydı ona sadece bu mantıkî tutumu benimseyenler inanırlardı. Kur’an, konu ve metoduyla
sonradan ortaya çıkmış bir disiplini, sosyo-kültürel bir sorunu doğrudan ya da dolaylı şekilde
içermeyecektir. O doğrudan hitap ettiği toplumun imanı ve ahlakı ile ilişkilidir. 5
Kur’an’ın kelamcılar tarafından kullanılan mantıkî ögeleri Arap dilinin uslûbuna göre
kullandığını, bu mantıkî ögeleri doğru mukaddimeler olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu
ve o mukaddimelerle sonuçlara ulaşılabileceğini ileri süren ilim adamları bulunmakla birlikte
Câhız (ö. 235/849) gibi ilim adamları da Kur’an’da kelamcıların uslûbuna uygun düşecek bir
unsurun yer almadığını, çünkü kelamcıların, metotları gereği kesin delillerle hareket ettiğini ileri
sürmektedir. 6
Sonuç
Kur’an’ın bir referans olarak değerlendirilmesi Hz. Peygamber dönemi dahil olmak üzere
Müslümanların her düzeyde benimsediği bir olgudur. Belki bu nedenle Kur’an’a dönük referans
çabaları özellikle hedefleri ve sonuçları bakımından sahabe döneminde dahi tartışılmıştır. Hatta bu
referans şeklinin kimi zaman sorunlu olduğu farklı itikadî tutumu benimseyen kelamcıların
birbirlerinin referans tarzına karşı geliştirdikleri eleştirilerden anlaşılmaktadır. Çünkü kelamcıların
referans iddiası daha ziyade literal başvuru düzeyinde ancak var olabilmiştir. Kelam tarihinden
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el-Kâdî Abdulcebbâr, el-Muhtasar fî Usûli’d-Dîn, Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhîd içinde, I-II, Tahkik: Muhammed
Ammâra, Dârul-Hilal, Kahire 1971, 214-215.
Maide, 5/15-16; Yunus, 10/57. İlgili olarak bkz. Şeltût, el-Fetâvâ, (baskı yeri yok) (tarihsiz), 205-206.
Ülken, Hilmi Ziya, İslam Düşüncesine Giriş, İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul 1954, 70-71.
Ahmed Emin, Duha’l-İslam, I-III, Matbaatu Lecneti’t-Te’lîf ve’t-Terceme ve’n-Neşr, Kahire 1952/1371, III, 13.
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kolay şekilde örneklenebileceği gibi siyasi/konjonktürel tercihleri dinî eksende tekrar yorumlayıp
söz konusu yorumları Kur’an’a onaylatmak isteyen ve farklı siyasi yaklaşımı benimseyen kelamî
ayrışmalar aynı konuda değişik ayetlere veya ayet gruplarına atıf yapmaktadır. Siyasi konularda
son derece açık olan yönlendirilmiş referans ve yorum çabaları, doğrudan itikadî/kelamî nitelikli
tercihler için öncelikle söz konusudur. Şu halde önemli ölçüde kurgusal olan sonuçlar Kur’an’a
yöneltilmektedir. Bu, kelamın referans düzeyinde bir çatışma alanına dönüşmesini gerektirmiştir.
Öyle ki, sözünü ettiğimiz referans şekli, bütün kelamî yapılanmalar bakımından ilave üstünlük
sağlamayan bir yöntem olarak sürekli denenmiştir. İtikadî tutumların irca edildiği ayetlerin ne
ölçüde gerçekçi atıflara konu olduğu tartışmalıdır. Bütün bunlar muhkem-müteşabih ayet
ayrımındaki subjektif durumun güçlenmesini beraberinde getirmiştir.
Kur’an’ın kendi gerçeklik dünyası mevcuttur. Kur’an’ı mushaf algısına sığıştırmadan ele
alma imkanı değerlendirilecek olursa dinî bir algı inşası ve dinî bir heyecan ihdası ötesinde ilave
bir kaygıyı Kur’an’dan aramak esasen Kur’an dışında oluşturulan bir takım sun’î tavırların
Kur’an’a refere edilmesi anlamına gelmektedir. Böylece din adına geliştirilen yaklaşımların
Kur’an’dan sağlaması yapılmış olacaktır. Bu da önemli bir ihtiyaç olan dinî meşrûiyet arayışına
karşılık gelen bir tutumun ötesinde değer ifade etmeyecektir.
Çoğunluğunun polemik düzeyinde var olduğunu kabul edebileceğimiz kelamî tartışmaları o
tartışmalara bütünüyle yabancı olan bir olguya yani vahye ve Kur’an’a hatta mushafa irca etmek
her zaman beklenen ve istenen sonuçlara hizmet etmeyecektir. Sözü edilen durum beraberinde
güçlü bir tevil olgusunu getirecektir. Esasen içinde derin siyasi çekişmelerin yaşandığı bir toplum
için ve farklı anlamalara elverişli çok güçlü bir metne sahip olan bir din için bu türden bir kelamî
yapının ortaya çıkması son derece tabiidir. Kaldı ki, sözü edilen metin yaşanan bütün olguların
kendine refere edilmesini en azından biçimsel düzeyde emretmektedir. Bu emir fert ve toplum
bakımından abartılı şekilde değerlendirilmiştir. Kelamcılar kendi mecrasında akıp giden, başka
olgular dizisini takip eden ve daha ziyade pratik gereklilikleri önceleyen Kur’an’dan hatta
Kur’an’ın son derece statik bir yapıya dönüştürülmüş mushaf şeklinden aklî tutarlılık iddiası
üzerine kurdukları sistemin bütünüyle desteklenmesini istemişlerdir. Esasen bu, birbirinden
oldukça farklı boyutları olan ve bütünü ile uyuşması beklenmeyen iki ayrı olgunun örtüştürülmesi
talebidir. Anlama güçlükleri, siyasi/konjonktürel güçlükler, felsefî kültürden alınan ve kelamî
niteliği belirginleşen aklın dinin özüne karşıt şekli, Kur’an ile kelam arasında var olan atıf
zorluğunun önemli nedenleridir. Ancak, iddialarını ayetlere isnat etme çabasından vazgeçmeyen
kelam, Kur’an’ın otoritesini tanımlamış ve o otoriteden yararlanmayı sürdürmüştür. Devam eden
süreç Kur’an’ın kendine özgü şartlarda inşa ettiği dinî/itikadî düzlemi kelam ölçülerinde tekrar
yorumlamayı zorunlu kılmıştır. Kur’an, diğer kelamî yaklaşımlarla birlikte Ehl-i Sünnet kelamının
yapılanmasını ve işleyişini güçlü bir şekilde belirlemiştir. Böylece farklılaşmanın büyük ölçüde
dışlandığı ve kelamın mutlak etkin olduğu Müslüman düşünce sistemi değişmez nitelikli yapısına
kavuşmuştur.
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK:
Mushaf ve Kur’an ayırımı noktasında Galip Bey, Hz. Peygamber’in, Mushaf’ı oluşturmak
gibi bir görevinin olup olmadığını sizlere sordu. Benim anladığım, Kur’an-ı Kerim’in bir anlamı,
bir de sözü-metni var. Hz. Peygamber üç görev ile gönderilmiştir. birincisi, gelen metni tebliğ
etmektir. İkincisi, tebyîn etmek yani açıklamak, üçüncüsü ise tatbik etmektir. O bizzat tatbik etmek
suretiyle örnek olmuştur. Bu üç görevi yerine getirirken, Kur’an’ın anlamını o toplumda vücuda
getirmiştir, yaşatmıştır. Ama aynı zamanda Peygamber’in kendinden sonra gelen nesillere,
ashaptan kıyamete kadar gelecek olanlara, Kur’an, hükmüyle amel edilir bir metin olduğu için, bir
metin bırakma görevi de vardır. O, inen ayetleri hem ezberletiyor, hem yazdırıyor hem de her yıl
Ramazan ayında, Kur’an’ın gözden geçirilmesi diyebileceğimiz bir kontrol işlevi yapıyordu. Yazılı
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ve ezbere bir metin bırakmış olması, her ne kadar iki kapak arasına getirilmiş olması daha sonra
olmuş olsa da Efendimiz (sav)’e verilen bir görevdir. O bu görevi ifa etmiş ve kıyamete kadar
hükmü değişmez, bozulmaz bir metin bırakmıştır. Buna da Mushaf diyoruz.
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Müzakere
Kelamcılara Göre Kur’an’ın Otorite Oluşunun Anlamı Nedir?
Yrd. Doç. Dr. Hülya ALTUNYA ∗
İlk olarak muhtevalı böyle bir tebliği hazırladığı için hocamıza teşekkür ediyorum. Bu
müzakeremde, tebliğe, felsefi soruşturmalarla katkıda bulunmaya çalışacağım. Asıl hedefim ise
hocamızın tebliğinde yer verdiği birkaç önemli kavramı paranteze alarak onların kendi anlam
alanlarından hareketle kelâmî düşünce içerisindeki konumunu tartışmayı denemektir.
“Kelamcılara Göre Kur’an’ın Otoritesi” başlıklı tebliğde ele alınan kavramlar içerisinde
merkezi bir konuma sahip olanın “otorite” kavramı olduğunu söyleyebiliriz. Zira tebliğin girişinde
“otorite” kavramı tanımlandıktan sonra Kur’an’ın otorite olmasının anlamı dile getirilmekte ve
müteakiben kelamcılar tarafından Kur’an’ın otorite haline getirilişi çeşitli mezhep ve fırkaların
görüşleri eşliğinde anlatılmaktadır. O halde öncelikle “otorite” kavramının anlamını tam olarak
belirlemeliyiz.
Otorite kavramı; prestij, etkileme, nüfuz anlamlarına gelen Latince “auctoritas”
kavramından türetilmiştir. “Otorite/Authority” kavramının etimolojik kökenine baktığımız zaman,
ona ilk defa Roma Uygarlığında rastlamaktayız. Bu kavram, özellikle gücü doğrudan
kullanmaksızın gönüllülük esasına dayanan bir ilişkiye işaret etmektedir. Eski Roma Senato’sunda
bu kavramın bedenleştiğini söylemek mümkündür. 1 Buna göre otorite kavramının anlamı, baskı,
zorlama olmaksızın nüfuz sahibi olanın gücünü, karşısındakine “gönüllü bağlılık” esasına göre
kullanmasıdır. Gerçekte prestijli bir güce gönüllü olarak bağlanma, resmi güç yanında dini güçlere
bağlanmakla aynı konumdadır. Zaten otorite kavramının terimleşmesine, Hristiyan dini
düşüncesinin bu anlamda katkısı vardır. Aynı zamanda bir hukukçu olan Hristiyan din adamı
Tertullian (160-220) “auctoritas/otorite” kavramını, teolojiyle tanıştıran filozoftur. Diğer taraftan
Cyprian (200-280), mutlaklığın taşıyıcısı olarak Tanrı’nın üçlü yapısını/trinity, “limitsiz bir otorite”
tanımlamaktadır. Ki bu limitsiz otoritenin anlamı, hiç kimsenin sözüne, danışmanlığına ihtiyaç
duymayan, tasdik edilmiş, onaylanmış sınırsız bir otoritedir. Dinin bu otoritesi, devletin resmi
hukukunun otoritesi gibidir. Bu anlamda İncil yani “Tanrı’nın sözü/word of God”, “ilahi bir
otoriteye” sahiptir. Daha sonra bu otorite, Kilise’nin temsil gücüne ve bu dinin inananlarına kadar
genişletildi. Tanrı’nın Sözü’nün otoritesi ise Augustine ile birlikte Tanrı’nın otoritesinin İsa’ya ve
kiliseye aktarılması şekline dönüştü. 2 Şu halde “otorite” kavramının asıl terim anlamının, Tanrı’yı
kainatın “author/sınırsız güce sahip yaratıcısı” yani otorite sahibi olarak kabul eden Hristiyan
teologları tarafından verildiğini söyleyebiliriz.
Otorite kavramının teolojide kazandığı bu anlamı dikkate alarak tebliğe geri dönecek
olursak, kelamcıların Kur’an’ı yani Allah’ın sözünü otorite olarak kabul etmesinin anlamını tekrar
düşünebiliriz. Tebliğde ifade edildiği üzere kelamcılar, teolojik tartışmalarda kendi görüşlerini
delillendirmek maksadıyla referans metin olarak Kur’an’a başvurmaktadırlar. Bu başvurunun temel
sebebi ise Kur’an’ın ilahi kelam niteliğinden, gerek ileri sürülen görüşün doğruluğunun tasdikini
sağlamak gerekse de itikadi ilkelerin inşasında vahyin ilahi gücünden istifade etmektir.
Kelamcıların bilhassa siyasi ve teolojik kaygılarla Kur’an’ı kuramsal düzeyde otorite olarak
yeniden tanımladıkları ve bu tanımlı otorite ile kendi görüşlerini güçlendirmeye çalıştıkları açıktır.
Bu durumda “otorite” teriminin kullanıldığı anlamı dikkate alarak kelamcıların referans
metin olarak müracaat ettikleri Kur’ân’ın ya da kelamullahın otoritesinin ne anlama geldiğini
∗
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sorabiliriz. Her ne kadar terimin anlamının gelişim sürecinde, “Tanrı’nın Sözü”nün otorite olduğu
söylense de, bu söz ile Tanrı’nın “bedenleşen” hali sayılan ve O’nu temsil eden Hz. İsa’nın
kastedildiği düşünülürse, otoritenin yazılı bir metinden ziyade Tanrı’ya, O’nun enkarne olmuş
haline ve aynı gücü kullanma hakkına sahip olan Kilise’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki
burada “otorite” doğrudan nüfuzlu şahıslara ait olan ve ancak onlar tarafından, kendisine gönüllü
olarak itaat edenlere karşı sınırsız ve tartışılmaz şekilde kullanıma açık olan anlamındadır.
Öte yandan kelamcıların kendi görüşlerini dellillendirmek üzere Kur’an’a müracaatlarını
yani ilahi metne yönelişlerini bir referans metin arayışı olarak düşünebiliriz. Elbette ki metnin ilahi
olması ve onun kasdının Allah’ın kasdı olduğunun söylenmesi ve yine onun “hüküm koyucu”
olarak kabul edilmesi, bu metnin insanlar üzerinde söz sahibi olduğu anlamına işaret etmektedir.
Ancak Kilise’nin Tanrı’nın sözüne “otorite” atfetmesi, adeta o söz vasıtasıyla kendi görüşlerini
güce dönüştürmesi anlamına gelirken, kelamcıların kelamullaha yönelerek onu kendi görüşlerini
delillendirmekte kullanmaları, ilahi söz adına sorgulanamaz nitelikte sınırsızca konuştukları
anlamına gelmekte midir? Yani sınırsız ve sorgulanamaz mutlak bir gücü kelamcıların kendilerinde
ikame ederek, kendi mezhep mensuplarına karşı kullandıkları söyleyebilir miyiz?
Şayet burada kelamcıların sözlü ya da yazılı olsun, kelamullahın metnini “otorite” kabul
ettikleri düşünülüyorsa, şu soruları sorabiliriz: Metnin otorite olduğunu söylemenin anlamı; onun
kasdettiği anlamın otorite oluşunu ilan etmek midir? Eğer böyleyse, bu durumda şu meşhur soru
kendiliğinden açığa çıkacaktır: Metnin anlamı nerededir? Bu soruyu şöyle de ifade edebiliriz:
Otoritesini ilan edeceğimiz anlam nerededir? Kelami düşüncenin, metni anlamada esas kabul ettiği
çeşitli ilkelerin var olduğunu ve hatta bu ilkelerin mezhepsel ayrılıklarda belirleyici role sahip
olduğunu hatırlayacak olursak, anlamaya dair bu ilkelerin mutlaklığından ve tabiî ki anlamın da
mutlaklığından bahsedemeyeceğimiz sonucuna ulaşırız. Elde ettiğimiz bu ilk sonucun anlamı ise
şudur: Mutlaklığından bahsedemediğimiz bir güce yani arızî bir güce, mutlak olması gereken bir
otoriteyi atfediyoruz.
Bu bağlamda kelamcılara göre kelamullahın otoritesinin kaynağını yeniden düşünmeyi
denebiliriz. Acaba bu kaynak ya da otoritenin ilkelerini belirleyen, metnin bir ucunda bulunan ve
söylemin kendisine ait olduğu kabul edilen Tanrı’nın hükümranlığı mıdır? Veya metnin diğer
ucunda bulunan ve onu kaynak ve otorite olarak ilan edip, onun otorite oluşunun ilkelerini
belirleyen metnin muhatabı yani kelamcılar mıdır? Üçüncü olarak ise hem metnin sahibinin hem de
metnin muhatabının birleştikleri, onun otorite oluşunu sağlayan ortak bir ilkeden mi söz edebiliriz?
Sorular eşliğinde gelinen bu noktada; kelamcıların, kelamullahın anlamı yani “kasdu’lmütekellim”in tespitine dair farklı kuram arayışları ile bahsedilen otoritenin ilahi güce ait olmasının
getirdiği “mutlak”lığın nasıl telif edilebileceği üzerinde durabiliriz. Burada ilk durak; Kur’an’ın
insanlara sözsel ya da onun yazılı hali olsun bir metin formunda “hitap etmesi”, onların mevcut
dünyalarından farklı “yeni bir şey söylemesi” ve üstelik onun “inzâl edilmiş/indirilmiş” olması,
kelamcıların metni, “otorite” olarak ilan etmeleri için yeterli sebep gibidir. Sözgelimi çürümüş
kemiklerin nasıl diriltileceğini ifade ederken Allah; “De ki onları ilk defa inşa eden diriltir ve O her
hakkı bilir” (Yasin, 79) demektedir. Görülüyor ki İlahi hitap insanların mevcut anlam
dünyalarından farklı bir dilde onlara hitap etmektedir. İşte kelamcıların ilahi hitaba bakışlarının bir
yönü; Allah’ın insanlara yeni bir anlam dünyası açmasıyla ilgilidir. Açılan bu yeni anlam dünyası
ise hem Ehl-i Sünnet hem de Mu’tezile kelamcıları için “anlaşılmaya” açık bir metindir. Zaten bir
metnin “otorite” olabilmesi için muhataplarının anlamasına açık olması gerekmektedir.
Anlaşılmayan şey otorite olamaz.
Buna göre kelamcıların, Kelamullah’ın anlaşılmasına dair ilkeler tespit etmeleri ya da
yöntemler geliştirmeleri, bir taraftan metnin anlamının yeterince açık olup olmadığı sorusunu akla
getirirken diğer taraftan metnin anlamına dair yöntemlerin arka planındaki belirleyici ilkenin
otorite ile ilişkisi sorun teşkil eder görünmektedir. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak anlamın
23

anlaşılabilir ve aktarılabilir olduğu iddia edilmesine rağmen kelamcıların sürekli olarak metnin
gerisine gitmeleri, rasyonel anlam arayışları yani “asıl anlam”ın tespiti yönündeki çabaları,
otoritenin nerede durduğunu muğlaklaştırmaktadır. Şu halde metnin dilsel yapısından hareketle
oluşturulan lafzî anlamda yani sözde mi yoksa rasyonel olarak elde edilen anlamda mı otoriteden
bahsedeceğiz? Daha açık olarak söylersek bir dilemle karşı karşıyayız: Allah tarafından verilen söz
mü yoksa sözün kasdını yorumlayan insan aklı mı otoritedir? Allah’ın sözünün otorite olduğunu
söylersek, kelamcıların, kasd-ı mütekellimin tespitine yönelik çabalarını anlamsızlaştırmış oluruz.
Şayet kasdı anlamlandıran aklın otorite olduğunu iddia edersek, bu durumda da insan aklının tespit
ettiği anlamı otorite olarak, Allah’ın kasdının yerine ikame etmiş oluruz.
Gelinen bu ikinci durakta; kelami düşünce sisteminde kullanılan “kıyasu’l-gaib ale’ş-şahid”
yönteminden hareketle kelamcıların sürekli olarak bir tür “logos” arayışı ile otorite arasındaki
ilişkiyi konu edinebiliriz. Kelamcılar, Kelamullah’ın anlamını, gaib olanı yani sözün gerisinde olan
ve keşfedilmeyi bekleyen anlamını, şahid alemden yani bilinenden hareketle bilinmeyen anlama
ulaşmayı hedeflemekle, filozofların “logos”u anlamaya veya ulaşmaya çalışmalarına benzetebiliriz.
Sözgelimi Kur’an’daki sembolik ifadelerin, herkesin anlayışına açık olmadığı ve dolayısıyla
kelamcıların anlamaya dair yöntemleriyle yani Saussurecü anlamda söyleyecek olursak bir tür
gösteren/gösterilen ilişkisi bağlamında anlamın tespitine dair girişimler, hakiki/mutlak anlamın elde
mevcut olmadığını ima etmektedir. Mutlak ve hakiki anlam, hep ulaşılması gereken ve bunun için
çaba sarfedilendir ancak elde edilen anlamın, Allah’ın mutlak olarak kasdettiği anlam olduğunu
söylemek güçtür. O halde kelamcıların kasd-ı mütekellim olarak tespit ettikleri anlama, Allah’ın
kasdı tam olarak budur diyememeleri, otoritenin de elde hazır mevcut olmadığı anlamına
gelmektedir. Otoritenin metnin geri planında olan anlamda olması ise bu kavramın mutlak
bulunuşuyla çelişmektedir. Bu ise daha önce elde ettiğimiz sonucu doğrulamaktadır. Yani arızi
olarak bulunan bir şeyin otoritesinden bahsedemeyiz.
Sonuç olarak diyebiliriz ki Kur’an’ın verili ve anlaşılmayı bekleyen bir metin olmasına dair
önkabul kelamcıların, ister kendi teolojik görüşlerinin tasdiki için isterse de inançla ilgili teorilerin
inşası için olsun, metnin doğru anlaşılması maksadıyla yöntemlerden bahsetmeye başlamaları bir
“ikilik” oluşturmaktadır. Dolayısıyla Eflatuncu ideler nazariyesine benzer tarzda kelami düşünce
sisteminde ortaya çıkan bu ikilik ile otoritenin tekliği arasındaki çelişkiyle karşılaşmaktayız.
Eflatuncu teoride orijinal anlam, elde verili olan değildir. Kelamcıların tekleştirilemeyen rasyonel
anlam arayışları da benzer tarzdadır. Öte yandan en başta tanımladığımız üzere otorite; gücü tek
başına elinde tutanındır ve mutlak olandır. Bu durumda meseleyi ya kelami düşüncenin önemli bir
ismi olan Gazali gibi ya da modern felsefenin önde gelenlerinden Foucault gibi değerlendirirsek
belki dilemi geçersiz hale getirebiliriz. İlk olarak Gazali gibi düşünürsek, yani verili olanın,
önümüzde olanın ötesine gidemeyeceğimizi kabul edersek yani onun filozoflara getirdiği
eleştirilerle karşılaşmamak adına metafizik yapmaktan uzaklaşırsak bu dilemden kurtulabiliriz.
Hatta Gazali, metafizik anlamın güçlendirildikçe yine anlamın kendiliğinden muğlaklaştığının
farkına vararak, meselenin çözümünü riyazatı artırmakta bulmuştur. Buna karşılık Foucault,
otoriteyi ya yazının değil söylemin bir özelliği olarak ya da gerçek, ulaşılabilir bir nesne değil,
analitik bir kavram olarak kabul edebileceğimizi söyler. Ne var ki her iki durumda da otorite
göçebedir. Asla durduğu yerde durmaz. Asla her zaman merkezde değildir.
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Kimlik-Hakikat Geriliminin Kelam’a Yansımaları
Doç. Dr. Mehmet EVKURAN ∗
Özet
Entelektüel ve beşerî bir etkinliğin sonucu olarak ortaya çıkan Kelam geleneği, Müslüman
toplumunun tarih boyunca yaşadığı durumların ve karşılaştığı sorunların bir yansıması olmuştur.
En saf teolojik sorunların ele alındığı durumlarda bile kelamcılar, ulaştıkları çözümlerin yanında
yaşadıkları gerilimleri de söylemlerine yansıtmışlardır. Bu nedenle Kelam, hakikate bakarken diğer
yandan tarihe ve geleneğe de tanıklık etmiştir.
Buradaki gerilim; hakikat ile gerçeklik, düşünce ile hayat, değer ile olgu arasındaki
uzlaşmazlıklardan kaynaklanır. Sorun sadece Kelam geleneğine ya da Müslüman toplumuna özgü
değildir. Hayatın anlamı, tarih ve değerler üzerinde düşünceler üretmiş tüm gelişmiş kültürlerde
farklı görünümlerde rastlanan genel bir sorundur. Bu sorun, hakikat-kimlik gerilimidir.
Bildiride yapılacak tartışmada hakikat kavramı, en özgün anlamıyla İslam öğretisini, onun
inanç, ahlâk ve düşünce ilkelerini ifade eder. Kimlik ise Müslüman toplumun somut ve fiilî
gerçekliğidir. Kavram onun tarihsel, kültürel, siyasal, geleneksel yapı ve kurumlarına göndermede
bulunur.
İdeolojik, mezhebî, toplumsal kurumsallaşmayla birlikte Kelamî söylemlere kimlik
politikaları yön vermeye başlamıştır. Tarih boyunca Müslüman düşüncesinde hakikat arzusu ile
kimlik kaygısı birbirleriyle çatışmıştır. İslam’ı savunma görevini üstlenen Kelamcıların, dinî
hakikat kavramına kayıtsız kalmaları ya da onu tümüyle göz ardı etmeleri mümkün değildi. Ancak
diğer yandan tarihin getirdiği zorluklar ve zamanın şiddeti kendini âlime, filozofa ve fakihe
dayatmış ve dinî-teolojik meşruiyet elde etmek istemiştir. Geleneksel kelam söyleminde hakikate
sahip çıkmanın yanında gerçeklikle uzlaşma çabaları da böylece yer etmiştir.
Bildiride, hakikat ile kimlik arasında kalan Kelamî söylemin yaşadığı bu yapısal gerilim
üzerinde durulacaktır. Ayrıca Kur’an’a dayalı bir Kelam anlayışının temelleri ve gerekçesi
temellendirilecektir.
Kimlik-Hakikat-Düşünce İlişkisi
Kimlik-Kültür İlişkisi ve Benlik
Kimlik bir bilinçlenme sorunudur. Kişinin kendini tek olarak hissettiği ben-kimliği ile bir
gruba ya da sosyal bir bünyeye katılarak edindiği biz-kimliği arasındaki ilişki birbiriyle çatışan
durumlar olarak incelenmiştir. Kimliğin bu ikili yapısı, parça-bütün ilişkisine benzetilmiştir. Ben ve
biz bilinci, parçanın bütüne bağlılığı çerçevesinde incelenir. Parça bütüne bağlıdır ve anlamını
bütün içindeki yerinden ve oynadığı rolden alır. Ben’in oluşumu kültürel bir süreçtir ve dışarıdan
içeriye doğru gerçekleşir. Şu halde bütün, yani kültürel kimlik, ben kimliğinden önce gelmekte, ona
zemin oluşturmakta ve kişi, ortak kimliğin özelliklerini alıp-yansıtabildiği ölçüde onun yetkin bir
göstergesi olmaktadır.
Kimlik, sembolik biçimlendirmedir. 1 Doğallığından, kendi başınalığından/bizatihîliğinden
söz edilemez. Ortak bir kimlikten ya da biz kimliğinden/bilincinden söz ettiğimizde bir grup
insanın, kendilerini özdeşleştirdikleri bir imgeden ve bir sembolik içerikten söz ediyoruzdur. Ortak
kimlik, bireylerin özdeşleşmeleriyle ilgilidir. Çok sayıda insanın bir imgeyle özdeşleşmeleri
∗
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durumunda ortak kimlikten ve özdeşleşmenin gücü oranında da kimliğin gücünden bahsedilebilir.
Sonraki aşama, yani benimseme ve özdeşleşme süreçleri, insanın kültüre karşı duyduğu bağımlılık
sayesinde ilerler.
Benlik, kültürel sisteme uyum sağladığı oranda doğal niteliklerinden uzaklaşır ve bunları
sembolik olarak değerlendirir. Bastırmalar, çarpıtmalar ve yönlendirmelerle dolu bir yaşam biçimi,
kendini kültür olarak tanıtır, dahası dayatır. Burası bir anlamda kaçınılmaz bir gelişmenin de 'sıfır
noktası'dır. Zira insan, düşünsel kapasiteye sahiptir ve kültür üretir. Bundan sonra insan tarihsel,
kültürel ve sosyolojik anlamda 'anılmaya değer' bir varlık olarak karşımıza çıkar. Buradaki
diyalektik, insan ve kültür arasındaki kırılgan ve gerilimli ilişkiyi doğurur. İnsan kültür(ler) üretir,
sembolik sistem(ler) geliştirir. Ve bu kültürel doku, dönüp insanı biçimlendirir.
Kendini bilme; kendini inşa etmedir; benliği, tarihsel ve kültürel zeminde tanımlama
çabasıdır. Rasyonelleştirme ve akla uygun hale getirmedir. Benlik kendini, derin tarihsel kökenleri
bulunan bir varlık olarak kurmak ister. Anlamlı ve derin bir geçmişe sahip olmak önemlidir. Bu
nedenle tarih yeniden yazılır. Benlik inşa edilirken ya da yeniden tanımlanırken tarih algısı
oluşturmak vazgeçilmezdir. Güçlü bir tarihsel köken temin edildikten sonra benlik, bugüne ilişkin
taleplerinde ve iddialarında özgüven elde eder. Bu aşamadan sonra rasyonalite alanı genişletilir.
Dünyadaki varoluşu tersinden romantize eden ve bir tür dram resmi çizen mistik
söylemlerde, kendini bilmek ruhu tanımaktır. Ruh-beden, öte dünya- dünya ikilemi ve zıtlığı
kurulur ve birinciler lehine ikinciler lanetlenir. Beden, dünyevî olan her şeyi içeren bir anlamda
kullanılır ve aşağılanır. Bu tarz kendini bilme; içe dönük ve çileci bir ahlâk anlayışını yüceltir. Zira
ancak insanlar arası ilişkiler yoluyla, açık toplumsal bir zeminde ortaya çıkacak deneyimleri ve bu
deneyimlerin besleyeceği değerleri, içe kapanarak bulmaya çalışmak nafiledir. Bu tutum, dinin
tanımladığı dünyaya yabancılaşmadır. Dünyadaki varoluş gurbet, varoluşsal ayrılık olarak görülür.
Bu söylemde yabancılaşma, ontolojinin derinliklerinden gelir.
Saldırılar karşısında ayakta durabilmesi için benliğin soylu ve köklü bir tarihe dayanması
gerekir. Benlik, güçlü olmak için tarihe sarılır. Güç arzusu, güvenlik ihtiyacı ya da anlam arayışı bu
süreçte etkili olur. Benlik ile tarih arasında, 'ihtiyacı karşılayan' bir bağ kurulduktan sonra benliğin,
bu bağı rasyonalize etmesi beklenir. İnce kültürler böyle oluşur. Bunu başaramayanlar tahakküme
başvururlar. Bu, düşünsel, toplumsal ve politik konular karşısında tıkandığında ya da
zorlandığında, sonuca ulaşmada şiddete başvuran ve bu davranışı reflekse dönüştüren kültürel
yapıların doğasıdır. Kendini itaat aracılığıyla kuran bir benlik tasarımı vardır burada ve benliğin
yönelimi içe doğrudur.
İnsan doğarken bir kimlikle dünyaya gelmez. Onun belirli bir kimlik yapısına sahip olması,
toplumsallaşma süreçlerine bağlıdır. Dünyaya bir kimlikle beraber gelmediğimiz doğrudur ancak,
bizi bekleyen belirli kimlik sistemleri vardır. Bu kaçınılmaz bir durumdur. Kimliklerin birer
ontolojik veri olmadıkları, aksine insan ürünü oldukları gerçeği, insanın kimliğini kolaylıkla ve
sınırsız özgürlükle seçebildiği/seçebileceği anlamına gelmez. Kimlikler, insanlar tarafından tarihte,
örgütlü ve sürekli eylemlerle üretilen ve yapısallaşan kurgulardır. Benlik ile kimlik arasındaki
ilişkiyi, diyalektik bir etkileşim olarak nitelemek doğru olur. İnsanın kendi eylem ve iradesiyle
oluşturduğu kimlik, objektifleşerek yine insanı belirlemektedir. Dolayısıyla kimlik sorunu, içinde
rahatça yüzebileceğimiz bir alan değildir ve şu ya da bu şekilde bir kimlik sahibi olmak, insan
olmanın kaçınılmaz gerçeklerindendir.
Kimlik oluşturma ve koruma, insanın toplu eylemlerindendir ve grup/cemaat/toplum
oluşturma güdüsüyle yakından bağlantılıdır. Grubu bir araya getiren başlangıç-nedenler doğal olsa
da grubun varlığına süreklilik kazandırmaz. Grup, bir anlam evreni oluşturmak ve varlığını
ebedîleştirecek simgesel gerçeklik oluşturmak durumundadır. Bir anlama sahip olmak ya da
hakikatin bilgisini elinin altında bulundurmak hissi varoluşsal bir ihtiyaçtır. Bununla birlikte anlam
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yoksunluğu, nasıl insana acı veriyorsa aksi de doğrudur. 'Boğazına kadar anlama batmış olmak '1
da bir o kadar problemlidir. Çünkü her şeye bir anlam yükleme saplantısı, yaşamak için gereken
esnekliği öldürebilir.
'İnsanlar ölümlü olduklarının farkında olmasalardı,' der Bauman, 'büyük olasılıkla kültür de
olmazdı.' Kültür, insanların farkında oldukları temel gerçek olan ölümü unutturmaya yönelik
incelikli bir araçtır. Ölüm karşısında, insan hayatının tüm renkleri soluk, eylemlerimiz dayanıksız
görünür. Bu nedenle, sürekli ölüm tehlikesinin, kültürün temeli olduğu söylenir. İnsanoğlunun tüm
kültürel, sanatsal ve politik etkinliklerinde ölümle baş etme, onu unutmuş gibi yapma oyunu
gizlidir. 2
Ölümü ve aşkınlığı insanoğluna hatırlatmakla görevli din de bundan etkilenmiştir. Dinin
tarihte ilk gündeme gelişiyle ve oluşturduğu hissiyatla, sonradan büründüğü toplumsal-tarihsel yapı
birbiriyle ne kadar uyuşur? İkincisini düşünmeye başladığımızda, sanki ilkinden çok farklılaşmış
bir alan hakkında konuşurken buluruz kendimizi. Bu toplantının konusunu oluştan problem de
budur zaten.
Kimlik ve kültür, bir hayatta kalma oyunudur. Kültürün dokusunda, unutuşun sağladığı bir
yabancılaşma ve kibir vardır. Benliğin uzlaşıya, güvene, bütünleşmeye ve barışa duyduğu ihtiyaç,
oldukça abartılı düzeylere götürülürse, yaşamak ve gelişmek için gerekli olan derin ve soylu
talepler yozlaşır. Yasalar ve düzen adına, yaşatılması ve geliştirilmesi gereken duygular, bastırılır
ya da çarpıtılır.
Kendini bilme sorunu, daha çok pratik aklın işleyişiyle ilgilidir. Kendini bilme sürecinin en
tipik özelliği, varoluşsal kaygılarla toplumsal-politik kaygıların yerlerini değiştirmesi ve varoluşsal
zevkin yerine sosyal zevki koymasıdır. Bu durumda aşkınlık, gündemden yavaşça düşer. Aşkınlık
sözcüğünün insanda oluşturduğu heyecan ve saygınlığı kullanarak elde edilen bağlantılar, kutsalın
yükünden kurtulma stratejileridir. Bu, gerçeğe dönüş değil doğmaya, kalıplara ve alışılmış olana
dönüştür. Aşkınlığın gündemden düşmesinin nelere mal olduğunu anlatmaya gerek yoktur.
Modernite bunu en acı şekilde insanlığa gösterdi. Ancak kutsala ve aşkınlığa sahip çıkma adına
ihdas edilen dindarlık tarzlarının, aşkınlığı beslemek adına onu tükettikleri de bir gerçektir.
Bilinç Gerçeklik ve Düşünce
Buradaki tartışmada, Kur’an’ın “Her hizip/grup sahip olduğu ile mutludur.” 3 ayetinden
yola çıkıyorum. İnsanın düşünme serüveni, sınırlı zaman dilimiyle çevrelenmiş bir yaşantı
problemidir. Düşünce bir oluşum, bir harekettir ve bir hadisedir. Bitmemişliktir. Düşüncemizin
dayandığı dünya, bizden bağımsız, düşünce öncesi ve henüz bilincin konusu olmamış bir dünyadır.
Rasyonel olan rasyonel olmayan bir arkaplana dayanır. Düşünmek insanın tür olarak ayakta
kalmasını sağlar. İnsan, kendisiyle ve çevresiyle ilgili sorunlarla baş etmeye çabalarken düşünme
gücüne dayanır. 4
Düşünme gücünün kendine sağladığı avantajlara rağmen insan, düşüncesiyle yaşamayı
henüz başaramamaktadır. İnsan düşündükçe doruğa, doğruluğa ve yetkinliğe ulaştığını sanmakta
ancak yine de dünyaya dokunamamaktadır. Olduğu gibi düşünememek ya da düşündüğü gibi
olamamak, insanın bir türlü çözemediği köklü bir sorundur. 5
İnsanın düşünen bir varlık olması, onun kendini aldatması sorununa götürüyor. İnsanın
kendini aldatması, onun düşünme yeteneğinin içine gömülüdür. Kendini aldatma, düşüncede
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içkindir. İnsan düşünce biçimleri, kalıplar ve sistemler üretir. Amacı, varlığa ve oluşa anlam
vermektir. Varlığı ve oluşu anlamlandırma adına geliştirilen düşünceler, zamanla gerçeğin yerine
ikame olurlar. Göstergebilim’de bu sorun, gösterenin gösterilenle özdeşleştirilmesidir.
İnsanın kendini aldatmasında bir paradoks vardır. Aldatan olarak insan felsefî anlamda
suçludur. Bununla birlikte eylemiyle kendisini aldatmıştır. İnsan bir şekilde aldatılmıştır. Bu
bakımdan o aynı zamanda kurban ve mağdurdur. İnsanın hangi eylemini/yönelimini sahici
göreceğimize bağlı olarak kararımız değişecektir. Onu sanık ya da kurban sandalyesine
oturtabiliriz. İnsan hangi gerekçelerle aldatmışsa yine aynı gerekçelerle aldanmıştır. Onun
benliğinde yer alan bu ikili yapı, varoluşsal bağlamda ele alınabilir. O halde sahici bir düşüncenin,
insanı insana karşı savunması, yabancılaşmış insanın karşısına gerçeği arayan insanı çıkarması
gerekir.
Aldatmak; sezgi, duygu ve anlam ihtiyacının rol oynadığı ve bilinçaltının etkili olduğu bir
süreçtir. Kendini aldatmanın tutarlı ve anlaşılabilir haritasını hazırlamak için nirengi noktalarını
ortaya çıkarmaya çalışan düşünürlere göre hedef, kendini aldatmadan sıyrılmak ve kişisel bütünlük
kazanmaktır. 1
Dikkatin bir olgu üzerinde yoğunlaştırılmasının şiddetli bir acıya yol açacağı sezildiğinde
tedirginlik ortaya çıkar. Bu tedirginlik, o olguya yönelmekten kaçınmak için güçlü bir neden
oluşturur. Amaç, acıdan kaçınmak olarak görülebilir ancak gerçekte zihinsel denge korunmaya
çalışılmaktadır. Bu süreçte hiçbir özel kurnazlık bulunmamaktadır. Genel varsayımın tersine,
zihnimizin kendini aldatmada kullandığı yol diğerleriyle aynıdır.2 Yani zihnimiz kendini aldatmak
üzere, normalde olduğundan farklı çalışmaz. Zihnimizin kendi bütünlüğünü korumak, önceki
deneyimlerle çatışmamak ya da ahlakî ikileme düşmemek için geliştirdiği pratik oyunlar vardır.
”Utanç verici bir şey yaptığımızı varsayalım. Davranışımı ve bunun benim için anlamını
dikkate alırım. Ancak bu özel utanç beni derinden yaraladığı için kendilik duygum nedeniyle,
dikkatimi olay üzerinde, en azından olayın utanç verici özellikleri üzerinde yoğunlaştırmaktan
kaçınırım. Böylece olayın üzerimdeki etkisini azaltırım ve kendime duyduğum saygıda travmatik bir
yara açılmasından kaçınırım. Bunun bir bedeli vardır. Bu davranışı tam ilginin sağladığı berraklık
ve derinlikle değerlendirme fırsatını yitiririm. Öte yandan daha az güvenilir bir hafızaya sahip
olurum ve dolayısıyla olayları ve bu konuda yaptıklarımı daha kolay bir şekilde rasyonalize
edebilirim. Bütün bunlar nedeniyle meseleyle yeterince verimli bir şekilde ilgilenmem. Meseleyi ele
alma konusunda daha az yaratıcı ve daha az maharetli olurum, geçmişime daha önceden
oluşturulmuş kaçınma tekniklerini elde etmek için ulaşmaya çalışırım. Uzun vadede bu en akıllıca
politika değildir, ama tamamen insani bir şekilde, kısa dönemli korkular nedeniyle böyle şeyler
yaparız.'' 3
Kendini aldatma sorunu, kültürel ve tarihsel zihnin hakkında da imalar içerir. Nasıl bireysel
zihin kendi bütünlüğünü, güvenliğini ve anlamını korumak üzere operasyonlar gerçekleştiriyorsa,
tarihsel ve kültürel zihin de benzer şekilde anlatı/aldatı mekanizmaları oluşturur. Bu nedenle bilgiyi
görünürdeki haliyle kabul etmeyip, insanların kendilerini anlamakta kullandıkları incelikli gerçek
oyunları ya da hakikat oyunları olarak analiz etmelidir.
Bu mekanizmalar, pratik aklı şekillendiren teknolojilerdir ve insanlar bunları kendilerini
anlamakta kullanırlar. Bireyler, bedenleri ve ruhları, düşünceleri, hareket tarzları ve varoluş
biçimleri üzerinde, kendi imkânları ya da başkalarının yardımıyla bir dizi operasyon yaparlar.
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Böylece belirli bir mutluluk, arınmışlık, bilgelik, kusursuzluk ya da ölümsüzlük haline ulaşmak
üzere kendilerini dönüştürürler. 1
Anlam Arayışı
Frankl, anlam arayışının insan hayatındaki temel güdü ve yönelim olduğu tezini savunur.
Anlam, kişinin yalnızca kendisi tarafından bulunabilir, daha doğrusu inşâ edilebilir olmasıyla eşsiz
ve öznel nitelik taşır. Anlamların ve değerlerin, savunma mekanizmalarından, tepki oluşumlarından
ve yüceltmelerden başka bir şey olmadıkları hakkındaki görüşler oldukça yüzeyseldir ve insandaki
anlam arayışını kavrayamamaktadırlar. Hiç birimiz yalnızca savunma mekanizmalarımız uğruna
yaşamak istemeyeceğimiz gibi, yine yalnızca tepki oluşumları uğruna ölmeyi arzu etmeyiz. İnsan
idealleri, hedefleri ve değerleri için yaşayan ve ölen bir varlıktır.2
Bir kültürün özünü oluşturan sosyal, ahlakî ve estetik değerlerin temelde toplum tarafından
inşâ edildiği ve kuşaktan kuşağa aktarılırken dönüştüğü gerçeği, düşünce-gerçeklik diyalektiğine
işaret eder. Sosyo-kültürel yapı, düşünsel, etik ve estetik paradigmalar geliştirir. Zamanla bu,
egemen kültür tarafından o toplumun biricik hakikati olarak yorumlanır. Bunu gerçekleştiren
kültürel ve tarihsel araçların tuttuğu aynaya bakan birey onda kendi gerçeğini(!) görür. Toplumsal
gerçeklik sadece yansıtılmaz, yeniden inşa edilir.
Toplumsal gerçekliğin yine o toplumun kendi tarihsel ve kültürel araçları tarafından
üretilmesi olgusu, problemden önce bir fenomendir. Zira hiçbir toplum anlamsız ve değersiz
varolamaz bile. Düşünürün farkında olması zorunlu olgu şudur: Bir düşüncenin, onu ortaya çıkaran
gerçeklikle olan bağı çözülürse, düşüncenin de ayakları yerden kesilebilmekte, zaman-mekân üstü
bir doğmaya dönüşebilmekte ve ebedîlik kazanmaktadır. Burası hayatı bir çatışma alanına çeviren
fanatizm türlerinin beslendiği işlek ve verimli bir zemindir.
Totalitarizmin kaynağını sorgulayan bazı düşünürler iyiye aşırı bağlanmanın en büyük kötü
haline gelebileceğine dikkat çekerler. Gerçek kötü her türlü fanatik dogmatizmdir. Eğer iyiye çok
fazla takar ve bunun sonucunda dünyevî olan her şeyden nefret edersek, iyi takıntımız kötülüğe, iyi
fikrimize uymayan her şeye yönelik yıkıcı bir nefrete dönüşebilmektedir. 3 Dünyayı ve insanı belirli
bir iyilik perspektifine uyacak şekilde görmeye çalışan masum bakışın içerdiği ahlakî çelişki, onu
kötülüğe dönüştürmesindedir. Bu açıdan her ideoloji, kötülükler bir fantezi ve bir yanılsamadır.
Düşünce/Düşünmek, Bilgi/Bilmek
Bilgi, öznenin tek taraflı başarısı değildir. Aksine o, aşkın bir edimdir. Bilgi/bilme eylemi;
istemek, yapmak, umut etmek gibi bilincin dünyayla kurduğu ilişki türleri arasında yer almaktadır.
Bilme, insanoğlunun diğer eylemlerinin tepesinde oturan, en üstün ya da temel bir ilişki formu
değildir. O, bilincin realiteyle kurduğu bağlantılardan yalnızca biridir. Bilgi, diğer ilişki
biçimleriyle birlikte varlıksal bir çerçevede değerlendirilmelidir. Yine bu niteliğinden dolayı bilme
üzerine incelenmeler bizi ontolojiye götürür.4
Bilme ilişkisi, varlıkla kurduğumuz en temel, en ayrıcalıklı, en sahici bir ilişki biçimi
değildir. Tecrübe etmek, sevmek, nefret etmek, umut beslemek gibi diğer ilişki biçimlerimizden
birisidir. Üstelik bu bilme ilişkisinde bilinen nihaî anlamda tüketilemez. Bilinen ile aramızdaki
bilme ilişkisi sonsuzdur. Her yeniden ele alışta, her yeni bakışta yeni doğrular elde ederiz. Bu
yaklaşım, bilgi formlarından yükselen her türlü nihaîlik ve hakikat iddialarını boşa çıkarmaktadır.
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Bilgi teorilerinde, insanı 'psikolojik ve tarihsel kimliğinden yalıtılmış' salt bir akıl varlığı
olarak gören yaklaşımlar vardır. Akıl sahibi olması, insanın total kimliğinin sadece belli bir yanıdır
ve bu yan, insanın total bütünlüğünden ayrı, tek başına, arı olarak düşünülemez. Akıl, insanın sahip
olduğu güçlerin çeşitliliği içinde, bu güçlere kopmaz biçimde bağlı olan bir güçtür. Bunlar arasında
insanın isteyen, hisseden, amaçlar koyan yanı, akıl sahibi varlık olma yanından önce gelmektedir.
Bu yüzden bilgi problematiği, her şeyden önce insanın bu total kimliği gözetilerek ele alınmalıdır. 1
Bunun yanında bilme ilişkisinin kendine özgü bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınır,
bilinebilirlik sınırı’dır. Bilinebilirlik sınırının ötesinde, bilinmeyen, bilinmesi ya da
nesneleştirilmesi mümkün olmayan, irrasyonel artık vardır. Gerek tek tek nesnelerle ve gerekse bir
bütün olarak evrenle bilme ilişkisine geçtiğimizde, diğer varlık ilişkileri de kendiliklerinden
harekete geçer. Dolayısıyla bilme ilişkisi olarak görülen akt, steril biçimde sadece bir zihin eylemi
değildir. Ummak, sevmek, nefret etmek, kaçınmak gibi güçlü insansal yönelimlerin de müdahil
olduğu var oluşsal bir durumdur bu.
İnsan hayatı dünyayı kavramak, yorumlamak ve yeniden anlamlandırmakla geçer. Eğer
insan anlamlandırma eyleminde doğallığı ve naivliği aşarak bilinçle bu işi yapmaya koyulursa,
farklı bir aşamaya sıçrar. İnsan çevresine bilinçli, düzenli, yöntemli ve tutarlı biçimde bakmaya
çalıştığında homo semioticus haline geçer.
“Homo semioticus anlamlandıran insandır; anlamların oluşumunu, birbirine eklemlenerek
yepyeni anlamlar yaratmasını sorgulayan insandır; çevresindeki bireysel, toplumsal, kültürel
gösterge dizgelerini yalnızca betimlemekle yetinen değil, bu dizgelerin üretiliş sürecini yeniden
yapılandıran insandır. Homo semioticus,'hem dünyanın insan için hem de insanın insan için
taşıdığı anlamı/anlamları' kavramaya çalışan ve üretiliş aşamalarını bir söylem içinde yeniden
anlamlandıran insandır. Homo semioticus okuyan, adlandıran, anlamlandıran ve bütün bu
işlemleri bir oyun oynayarak, yani hem haz duyarak hem de haz vermeye çalışarak yapan
insandır.” 2
Mantıklı ve tutarlı görünen felsefî bir argüman ya da bir toplum teorisi, onu üreten öznelerin
bilinçaltlarının rasyonelleşmesi olabilir. Güçlü ve sistemli bir görüş, arkasındaki bireysel ya da
toplumsal aklın ihtiyaç duyduğu anlamı karşıladığı için tutunabilmiş olabilir. Bu açıdan
bakıldığında genel geçer düşünce sistemleri ile onları savunan özneler arasındaki varoluşsal ilişki
öne çıkmaktadır. Bir teori, içerdiği doğruluk payından çok, anlam istemini karşılamadığı için
tutunmuş olabilir. Ki bu da bizi yine başladığımız noktaya yani anlam arayışı içindeki insanın,
kendini aldatmasına götürür. İnsanların vazgeçilmez doğruları ve sosyal, kültürel, dinsel ve felsefî
kalıpları kendilerini aldattığı araçlara dönüşebilir.
Kimlik Politikaları ve Hakikat Karşısında Kelâm
Kimlik ve Söylem
Müslüman kavramı belirli ölçülerde bir kimlik duygusunu ifade eder. Öncelikle Kur'an'ın
söylemi ve argümanları, teolojik bir kimlik yapısının sınırlarını çizmektedir. Kur'an'ın, Yahudi ve
Hıristiyan teolojisine yönelttiği eleştiriler o kadar belirgindir ki, nassların ortaya koyduğu
Müslüman anlayışının Yahudi-Hıristiyan teolojisinin eleştirisi üzerine kurulduğu söylenebilir.
Kur'anî söylemin belirlediği ve doğal/teolojik veri olarak yapılanan sınırlara ek olarak, ilk
Müslüman cemaatinin yaşadığı olaylar, kimliğin içeriğini ve detaylarını örmeye başlamıştır. Ve
aslında bizim için asıl veri olan, kimliğin tarihsel ve politik süreç boyunca içerik kazanmış olan
ikinci ve yatay şeklidir. Bu ayrım iman üzerine konuşmaya başladığımızda iki tartışma zemini
sunmaktadır. Bunların birbirlerine karıştırılması modern çağda sık karşılaşılan bir yanılgıdır. Bu
yanılgının çarpık bir sonucu olarak, imanın çöküşünden söz edilmeye başlanmıştır. Oysa çöken
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'yanlış yerleştirilmiş olan bir iman' anlayışıdır. Mümin için sonsuz öneme sahip olan ve imanın
temelini oluşturan 'nihaî kaygı' ile imanın formel tanımı arasında bir ayırım yapmak gerekir. Aksi
halde imanın dinamiklerini ve gerçekliğini kavramak imkânsızlaşmaktadır.1
Kur'an-ı Kerim'in Müslüman kimliğinin oluşumunda özel bir etkisi vardır. Ancak bu etkinin,
sosyolojik okumaları önceleyen modern çalışmalarda pek önemsenmediği görülmektedir. Zirâ
sosyolojik ve antropolojik yaklaşımlar; tecrübeler üzerinden yürümektedirler. Vahyin/metnin,
tarihsel gerçekliğin bir değişkeni ve fenomenler dünyasının bir parçası görüldüğü değerlendirmede,
Kur'an'ın etkisi yeterince öne çıkarılmamıştır. İbrahimî gelenek açısından vahyin, ilk
muhataplarınca tüketilemeyecek denli derin bir anlamı ve değeri vardır. Kutsal kitapların,
inananların kimliğinin oluşmasındaki rolü araştırılmayı beklemektedir.
Kimliklerin oluşup ebedilik kazanabilmeleri için bir etkileşime ihtiyaç vardır. Kutsal
kitapların söylemi bu bağlamda kimliği oluşturan mekanizmanın çalışması açısından önemli bir
veridir. Ancak tek belirleyen değildir. Kimliklerin teşekkülünde sosyo-politik ve kültürel etkileşim
yürürlüğe geçmelidir ve bunun için de ufukların kaynaşmasından söz edilmelidir. Ufukların
kaynaşması olgusal bir gelişmedir. Kutsal metinle insanın buluştuğu, her ikisinin de bir şekilde
ağırlığını duyurduğu kompleks bir süreçtir bu.
Kur'an-ı Kerim'in insanlığın gündemine beklenmedik şekilde girmesi, aradan yüzyıllar
geçmesine karşın yine de konuşulan ve yeniden anlaşılmaya çalışılan bir olay olma niteliğini
korumaktadır. Kur'an, öngördüğü ahlâkî, dinsel ve sosyal ilke ve ideallerle, Müslüman kimliğinin
ütopik/gâî sınır taşlarını belirlemiştir. Öyle ki bu sınırlar, Müslüman toplumlarda kendini ve ötekini
anlamanın ölçütleri olarak zaman zaman ortaya çıkmaktadır.
Karşılaşmanın bulunduğu sınırda, kültürü ve teolojiyi temsil eden Kelâm, krize açık ilk
cephedir. Bunun yanında gündelik hayatta gelişmelere duyarlı alanlar bulunmaktadır. Siyasî ve
ekonomik ilişkilerden etkilenen sosyal hayat, krizlere sahne olur. Modern dönemle birlikte, yazılı
ve görsel iletişimin gelişmesine paralel olarak tekrar yapılanan kültür, eğitim ve düşünce, algılama
ve dünyayı görme üzerinde kendine özgü bir baskı ve denetim gücü edinmeye başlamıştır.
Dolayısıyla gündelik hayatın pratik sorunlarıyla ilgilenen Fıkıh ilmi, Kelâm'ın yanında kimlik
sorunlarını dolaylı olarak fakat derinden hisseder.
İnsanoğlunun hemcinsleriyle beraber yaşaması, toplum, topluluk ya da cemaat olarak
nitelenen örgütlü yapılanmayı doğurmuştur. Anlam ve aidiyet ihtiyacını genel ve gevşek yapısıyla
toplum karşılayamadığında, alt sosyal yapılar olan gruplar ve cemaatler önem kazanır. Bir araya
gelme isteği, beraberce yaşama ihtiyacı önceden tahayyül edilmeyen ilişki biçimlerini ve
örgütlenmeleri doğurur.
Bireylerin toplumsallaşması ve toplumsallaşma duygusunun kökleşmesi, belirli bazı politik
rollerin benimsenip-içselleştirilmesiyle gerçekleşir. Burası bireylerin ve grupların kimlik edinme ve
topluma uyum sağlamalarında bir ölçüt olarak kullanılır. Toplumun politik, kültürel ve etik tüm
kurumlarıyla değişmez bir bütün ve (hiç olmazsa 'o insanlar' için) yegâne gerçeklik sayıldığı bu
modelde, temel vurgu özdeşleşme ve özümlemedir. Kimlik sorunu bir arayış, derin ve sahici bir
gerçekliği talep etme olarak değil var olan toplumsal gerçekliğe uyum sağlama, onunla özdeşleşme
ve değerleri özümleme şeklinde kavranır. Buna bağlı olarak, özdeşleşme ve özümleme sürecinde
ortaya çıkan sorunlar, sürtüşmeler ve çatışmalar, sistemin insan doğasına olan yabancılığı,
çarpıklığı gibi değil, aksine bireyin ya da cemaatin yaşadığı bir kimlik krizi ve kişilik bozukluğu
olarak tanımlanır. Zirâ toplumsal olanın, bireysel ve doğal olan karşısında yüceltilip-kutsandığı bu
modelde reel yapı 'masum' sayıldığından, sorgulanma, en azından sevimsiz kaçmaktadır. Sorun ve
sorumluluk tümüyle parçaya (birey ya da grup) ait ilan edilir. 2
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Hangi dönemde ve hangi coğrafyada yaşamış/yaşıyor olursa olsun, her topluluk kendine
özgü özdeşleşme ve özümleme mekanizmaları üretir. Dinin egemen olduğu dönemlerde bu işlev,
teolojik araçlarla yerine getirilmiştir. Bu durum, sadece dönemin iktidarları tarafından istenen ve
izlenen politikaların yanında farklılık iddiası taşıyan ekollerin katkılarıyla zenginleşmiştir. Bu
modeli esas aldığımızda, İlm-i Kelâm'ın, kendisinden beklenen tarihsel, ideolojik ve kültürel görevi
yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Bir uyum ve istikrar teolojisi niteliğiyle gelişen klasik Kelâmî
söylemin en temel vurgusu, tarihe, topluma ve tanımlanmış bir akâid sistemine uyum sağlamak,
onları, mümkün tek gerçeklik olarak benimsemektir. Klasik Kelâmî anlayışta görülen uyum ve itaat
vurgusu bazen öylesine öne çıkar ki, gerçeklik ve erdem duygusunun bastırıldığını hissederiz.
Sanki dinsel, ahlâki ve hukuksal hakikat, var olan yapı tarafından zaten ve çoktan içselleştirilmiştir.
Bu nedenle de onları cemaatin dışında aramak anlamsızdır. Zirâ 'dünya kurma' işi bitmiştamamlanmıştır. Kelâmî söylem tarafından merkezîleştirilen büyük teolojik/politik yapının adı olan
'Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat' kavramı bu çağrışımı anlatır. Müslüman kültürünün diğer bir önemli
ortodoksisi sayılan Şia’nın da özel bir bağlılık sistemi oluşturduğu hatırlanmalıdır.
Müslüman düşünce ve inanç geleneğini oluşturan, ona bir dinamizm ve gerilim kazandıran
şey, muhtelif Kelâm adalarıdır. Bunların içsel işleyişinin yanı sıra birbirleriyle ilişkileri Müslüman
kimliğinin şekillenmesine etkide bulunmuştur. Bu kimliğin belirgin yönü, çatışma ve ihtilaflara
olan duyarlılığını dinsel/politik bir üsluba çevirmesidir. Günümüzde dinî kimlikler canlanırken bu
problem kendini göstermektedir. Her bir kimlik, kendi teolojik ve kültürel kökenleriyle yeniden
ilişki kurmaya yöneldiğinde, tarihe gömülü bulunan ve dinsel bir vuruyla ebedîleştirilmiş bulunan
ayrışma ve çatışmalar güncellenmektedir. Şu halde tüm bir Müslüman geleneğini aynı anda ve tek
bir hamlede tüketecek olan yetkin bir söylemden söz etmek oldukça zordur.
Klasik dinî söylemin merkezî ve kültürel anlamda biçimleyici olması, günümüzde hakikati
ve değerleri yeniden düşünmek isteyen ancak bu arayışı kendi kültürel ve manevî mirasında
sürdürmeyi tasarlayanlar açısından sorun oluşturur. Klasik söylemin kendi tarihsel bağlamında
üstlendiği işlev her ne olursa olsun, onun, şimdiki zamanın perspektifleri açısından
taşıdığı/sunduğu mesaj; tıkanma, ihtilaf ve çözümsüzlüktür. Dolayısıyla aşırı güvenlik ve
merkezîlik öğeleriyle dokunmuş dinî söylem, ahlâkî ve entelektüel bir arayış içinde olan birisine
çözüm sunmamaktadır. İşin diğer bir sorunlu yönü ise, Kelâm tarafından yeterince ele alınıpdeğerlendirilmediği söylenen ahlâkî ve aşkın temaların, gerçekte yeni-Platoncu ve düalist karakter
taşıyan mistik felsefe tarafından temsil edilmesidir. Bu yaygın kabulün bir sonucu olarak da,
Müslüman kültürün manevî ve mistik yorumu, yanlış ve sorunlu bir yerde; Kelâm, hukuk ve şeriat
karşıtlığı zemininde yapılanan mistik/tasavvufî/batinî sistemde aranmaktadır. Kelam’ın bu
konudaki inisiyatifi ele alması gerekiyor.
Kimlik sorunları üzerine konuşulduğunda, toplumsal değerlere ve kültürel dokuya uyum
sağlama konusuna aşırı önem atfetmek yanıltıcıdır. Bu yaklaşımlarda, insanın bireysel ve kendine
özgü içsel dünyasının zenginliğini göz ardı etme ihtimali vardır. Çünkü insan, yalnızca uyum ve
itaatle kendine güvenlik zemini sağlayarak değil, paradoksal olarak, kendini kuşatan kültüre karşı
çıkarak da anlam peşinde koşan aktif bir varlıktır. İnsanı yönlendiren yegâne unsur ait olma
değildir; onun yanında özgün/özgür olma isteği de belirleyicidir. İnsanın varoluşsal amacı, nihaî
olarak uyum sağlamak değildir. O, çevresini ve kendini dönüştürmek ve güzelleştiripyetkinleştirmek ister.
Ben-Biz Bilinci ve Kültür
Başarılı bir şekilde sosyalleşmiş birey, toplumunun objektif realite olarak sunduğu şeyi,
sübjektif olarak tasdik eder. Sosyalleşme olayı, toplumsal bilginin bireyler tarafından anlaşılmasını,
kavranmasını ve içselleştirilip-temsil edilmesini anlatır. Dinin hâkim ve canlı olduğu dönemlerde,
bu görevi din üstlenmişti. Dinin rolünün azaldığı modern dönemlerde ise, dinin sosyalleşmeye
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katkısı üzerinde durulmaya başlandı. Sistemin, dinî meşruiyet ihtiyacı duymadığı ve dünyevî
araçlarla varlığını sürdürdüğü günümüz dünyasında, sosyalleşme işini eğitim, medya ve kitle
kültürü gibi başka araçlar sağlamaya başladı.
Ancak yine de ortada bir sorun bulunmaktadır. Dinsel söylemler kendi alanlarında farklı ve
bazen da alternatif sosyalleşme adacıklarına izin verebilirler. Zirâ dinsel söylemlerin gönderme
yaptıkları toplum biçimi, günümüz dünyasından farklıdır. Farklı bir topluma işaret etmesi dinsel
söylemlerin, içinde teşekkül ettikleri geçmişin dünyasıyla olan mantıksal ve etik bağlarıyla ilgilidir.
Ve bu bağların anımsanması, şimdiki zamana karşı potansiyel bir itiraz içerir.
Sosyalleşme, aktif bir özdeşleşme ve teslim olma işlemidir. Bundan sonra birey kimliğiyle
ilgili arayış içine girmez. Aksine bunu basit bir düşünümle elde eder. Kim olduğunu ve nasıl
davranması gerektiğini bilir. Kendini kendiliğinden yönetir, çünkü sıkıca içselleştirilmiş idrak ve
duygusal sistem, alternatifleri gereksiz ve hatta imkânsız kılar.1
Her türden kültür, kendine özgü bir merkezîlik oluşturmak durumundadır. Varlığını,
kimliğini ve sürecini onaylayacak düşünceleri sahiplenir. Kendine yönelen tehditlerin yoğunluğu
ve düşünsel kalitesi oranında da, merkezîlik katsayısı yüksek bir söylem oluşturur.
Söylem oluşturucu kimliklerin bireyler üzerindeki etkileri çok yönlüdür. İnsan salt
yaşamakla yetinen bir varlık değil aynı zamanda düşünen ve varlıkla arasına bir mesafe koyabilen
bir varlıktır. Kültürün insana bu genişliği sunması beklenir. O, bir yandan bireye, ait olma ve güven
duygusu sağlarken göreli de olsa onun bir özgünlüğüne imkân tanımalıdır. Mesafe duygusunun
bulunmadığı ya da oldukça sığ olduğu kültürlerde birey sıkıca kuşatılır. Kendine ve var olanlara
belirli bir uzaklıktan bakmanın sağladığı düşünsel neşe ve rahatlık duygusu oluşmaz. Etik, politik,
kültürel ve estetik gerçeklik tek ve aynı söylemsel sistem içinde tüketildiğinden, aramak ve
sorgulamak anlamını yitirmiştir. Oysa sistemin, bireylerin kendilerini geliştirmeleri ve
özneleşmeleri bir yana sistemin de kendini tamir etmesi, tıkanma noktalarını ve zaaflarını
görebilmesi açısından mesafe bilinci vazgeçilmezdir. Bu problem, kültürün anlamlı eylem
oluşturma kapasitesi ile ilgilidir.2
Ben-bilinci oluşturmak, kimlik politikalarının temel görevlerindendir. Ben-bilinci, benlik
duygusu itibarîdir ve kavramsallaştırmaya dayanır. Yani kimlik/ler/lerimiz, zihnin dışında bulunan,
bir bütünselliği olan ve doğada kendi başına bulunan nesnelerin adı ya da tanımları değildir. Aksine
zihinsel, dilsel sınırlamalar ve belirlemelerle teşkil olunan itibarî muhtevalardır. Ben-bilinci
duygusunun ve kimlik bilgilerinin, çeşitli kuramların (din, felsefe, bilim, sanat, politika gibi)
sundukları bilgilerle oluşan birer yapılanma ve hatta bir tür yakıştırmadır. Ancak bu gerçek, bir
başka temel gerçek olan insanın kesinlik ihtiyacını ortadan kaldırmaz ve zaten kaldıramamıştır.
Kesinlik ihtiyacı ve arzusu, bir toplumun/topluluğun tarihe tutunmak, görünürlük kazanmak
üzere geliştirmek zorunda olduğu bağlantı noktasıdır. İnsanoğlu ne tarihte ve ne de toplumda
ayakları havada ve belirsiz bir varoluş çerçevesinde yaşamaz. İnsanî varoluş somutluk ister.
Dinlerin ve felsefî ekollerin mistik çağrıları, ona ontolojinin hafifliğini hissettirse de; tarihin,
toplumun ve politikanın yataylaştırıcı ve ağırlaştırıcı gücü yere, zemine indirir, topluma ve bir
coğrafyaya mıhlar. İnsanın toplumsal bir varlık olması, hayatını hemcinsleriyle bir arada
sürdürmek ve onlarla paylaşmak durumunda olması onu toprağa yani kültüre ve tarihe bağlar.
Buradaki sorunun dinî düşüncesi ile ilgili tarafı, Müslümanların zihninde otorite kavramının
sınırlarını çizmesindedir. Bu nedenle din ile din kültürü ayrımı yapan kelamcılar da soruna,
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Peter L. Berger, “Identity As A Problem in The Sociology of Knowledge”, Towards The Sociology of Knowledge:
Origin And Development of A Sociological Thought Style, (Ed. by) G. W. Remmling, Routledge& Kegan, London
1973, ss. 273-285. Türkçesi için bkz. “Bilgi Sosyolojisinde Bir Problem Olarak Kimlik”, çev. N. Erdoğan, Ege Ünv.
Sosyoloji Dergisi, 1987.
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bağlayıcılık içeren dinî bilginin tespiti açısından bakmışlardır. Dine ait olan kesin hüküm ifade
ederken kültüre ait olanda bir serbestlik ve seçme özgürlüğü bulunmaktadır. 1
Müslüman geleneğinde Kelâm ilminin üstlenmiş olduğu (ya da isterseniz ona yüklenen
görev de diyebilirsiniz) kimlik oluşturma işlevi araştırıldığında, tüm bir gelenek için eşit derecede
geçerli olabilecek, tek ve en genel-geçer ifade olarak şunu dile getirmek mümkündür: Kelâmî
söylemin ürettiği kimlikler yoğun politik mitler içermektedir. Ancak detaylar bize, Müslüman
geleneğinde tek bir egemen Kelamî söylemin olmadığını, Şiî, Sünnî, Mutezilî vs. söylemlerin ve
algıların bulunduğunu söylemektedir. Çağdaş Müslüman düşüncesinin önündeki en önemli sorun,
geleneğin rasyonel özünü tanınmaz hale getiren bu irrasyonel kalıplardır.
Ahlâkî Arayış ve Kimlik
Toplum/cemaat merkezli hakikat modelinde ahlâk, kişilerin ve parçaların, topluma ve
bütüne yönelik eklemlenmelerini de belirler. Her sistem, parçanın gönüllü olarak kendisiyle
özdeşleşmesini ister ve ahlâk sistemini bunu sağlayacak şekilde tanımlar. Gerçekte insanın kişisel
değer ve anlam arayışının canlı tutulduğu bir zeminde gelişmesi gereken ahlâk, bir ideolojiye
dönüşür. Parçanın, bütünün selametine ve çıkarlarına uygun davranmasını ondan talep etmek
biçiminde kavranan bir uyum programı, ahlâk adı altında sürekli kılınır. Bu tip ahlâk anlayışı,
politik davranışları eksen almakta ve diğer insanî alanlara onunla olan uyumuna göre önem
atfetmektedir.
Hakikatin, cemaatin toplumsal hayatında saklı olduğu durumlarda, toplumsal eyleme
katılmak yüceltilir ve birey olmak (aslında birey sözcüğü üzerinden, anılan toplumlar hakkında
yapılacak bir analiz çok da uygun olmayacaktır. Zirâ aydınlanmanın ürünü olan birey kavramı,
cemaat toplumları açısından düşünülmesi imkânsız bir ufuktur.) tepki uyandırır. Cemaat
ilişkilerinin güçlü olduğu topluluklarda, ahlâkî eylem ve ahlâkî ilişkiler, cemaatin varlığını
korumaya yönelik olarak yönlendirilmiştir. Bireylerin ve grupların cüzî iradeleri, cemaatin küllî
iradesi içinde erimiştir.
Siyasetin sınırlı biçimde ahlâka açılmasının ya da siyaset alanında ahlâkın bastırılmasının
bizdeki nedenleri, teolojik düşüncenin tarihinde yakalanabilir. Öteden beri Müslüman dünyasında
yaşanan iktidar ilişkileri diğer alanları belirlemiştir. Düşünsel ve manevî mirasın seyri de, siyasetin
ona izin verdiği alanlarda ve izin verdiği kadarıyla gerçekleşmiştir. İktidar belirli güçlü gruplar
arasında gidip-gelen tehlikeli bir uğraş olmuştur. Diğer yandan mistik söylem de dünya-karşıtı bir
yorumla, iktidarla ilgilenmenin ne kadar kötü ve nefsânî bir uğraş olduğunu söylemiştir. Geniş halk
kesimlerinin siyasete katılmaları, paylaşmadan çok, itaat ya da isyan şeklinde olmuştur. Gerek Şiî
ve gerekse Sünnî Kelâm ve Fıkıh ekollerinin söylemlerinde, bağlılarına otoriteye itaati
vurgulamaları, bu davranışı ve geleneksel otoriteleri bugüne taşımıştır.
Müslüman dünyada geleneksel dinî otoriteler, dinî geleneklerin ve tarihî sürecin
eleştirilmesini engellemektedir. İslam dünyasında gelenek ve geçmiş, ahlakî ve entelektüel bir
değerlendirmeye tâbi tutulamamaktadır. Bu nedenle de akılcı ve gelişmeye açık bir tarih anlayışı
bir türlü oluşamamaktadır.
Kimlik Politikaları ve Kelâm Söylemleri
Din-kimlik ilişkisindeki ilk sorun, dinin kimlik oluşturucu işlevidir. Bilindiği gibi İslam
düşünce geleneğinde din sözcüğü, temel olarak vahiy kavramına işaret eder. Ve Müslüman
düşünürler genel olarak din sözcüğünden, saf ve yalın haliyle Allah'ın peygambere gönderdiği
vahyi anlarlar. Dinin yeryüzündeki yatay tarihsel ve toplumsal ilerleyişi önemsenmekle birlikte,
dinin bizzat kendisi gibi görülmez. Başta peygamber olmak üzere insanların dinî bir delile
dayanarak yaptıkları ve söyledikleri, kültürü oluşturan öğelerdir. Burada önemsediğimiz nokta,
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dinin bizzat kimlik oluşturucu bir yönünün bulunmadığı hususudur. Toplumsal ve tarihsel
kimlikler, bir anlam evreni içinde, kültürel ve coğrafî bir doku içinde gelişirler. Bu süreç, bir
etkileşimi, gelenekleri, bir otorite ve tarih algısını, sosyal kurumları ve kuralları gerektirir. Bu
bakımdan eğer kimlikten söz edeceksek, vahyin yanında insanî malzemeye de ihtiyaç vardır. Dinin
de kimlik oluşturucu etkisi ve potansiyeli vardır. Ancak burada soyut din değil, eylem halinde
bulunan, kurumsallaşmış, güce, toprağa ve coğrafyaya müdahil olmuş din söz konusudur. 1
İnsanın din ile ilişkisi ve buna bağlı olarak dinin insanı yönlendirmesi, yorumlar bütünü
olan Kelâm aracılığıyla gerçekleşir. Kelâm sözcüğünü mümkün olan en geniş anlamda
kullanıyoruz. Tefsir, Fıkıh, Hadis, Usûl gibi temel disiplinleri içeren bu yapıyı, teolojik sistem
olarak da nitelemek gerekir. Teolojik sistem teşekkül ettiğinde, insanın din ile dolaysız ilişkisi
kaybolmakta ve onun yerini şu ya da bu teolojik yorum almaktadır. Dilsel sistem farklılaşmakta,
din/vahiy temel kavramları tartışmalarda farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Şu halde insan ile din
arasındaki ilişki konuşulduğunda bir ayırıma gitmelidir. İnsan-din değil, insan-Kelâm
temellendirmesi ilişkinin doğru tanımını vermektedir. Bu arada Kelâm sözcüğünden, ilm-i Kelâm
şeklinde sistematize olmuş disiplini değil, belki Kelâm'a karşı bir tutum geliştirmiş olan teolojik
yaklaşımları da anlamak gerekir. Zirâ teolojik hafızanın oluşumunda, karşıt akımların oluşturduğu
diyalektik önemli etkiye sahiptir. Denebilir ki; Müslüman akıl bu akımlar arasında gidip gelmiş ve
sentezlere ulaşmıştır.
İslam düşünce geleneğinde bir zemm'ul-Kelâm çizgisinin var olduğu ve bu yaklaşımın
ürettiği söylemin öz olarak, önceleri lafzî ve nakilci bir dinsel hakikat anlayışına dayanıyorken,
zamanla mistik bir din ve içselleşmiş/batınî bir hakikat anlayışına doğru genişlediği bilinmektedir. 2
Bu literatürün en açık, en cesur ve en karmaşık temsilcisi sayılan ve Sünnî düşünce geleneğinde
saygın bir yere sahip olan Gazalî'nin, İlcâm 3 adlı kitabı bu konuya ayrılmıştır. Üç kısımdan oluşan
kitap, selef itikadının beyanıyla başlar ve tasdîk, aczini itiraf, sukût, imsâk ve keff gibi konuları
açıklar. Soru cevap yöntemiyle hazırlanan kitap, tasdîk merkezli bir dindarlık anlayışı üzerinde
durmaktadır. Metnin ideolojisi, Felsefe ve Kelâm tarafından tahrik edilmen dinî bilinci
yatıştırmakta ve onu yalın, sorusuz-sorgusuz bir sınıra geri çekmektedir.
Bu yaklaşım, özel bir kültürel niyet taşır. Kelâm'ın bağladığı/akdettiği, akide kılarak
sabitlediği şeyi çözme çabası vardır. Müslüman benlik, politik ve teolojik olarak tanımlanmıştı. Bir
mekâna ve coğrafyaya özgü kılınmıştı, bir iktidar biçiminin talepleri ve hassasiyetleri
doğrultusunda özenle imal edilmişti. Ve bu işi de büyük oranda Fıkıh ve Kelâm geleneği
üstlenmişti. Gazalî'yi neden karmaşık ve çetrefil, anlaşılması güç (yalnızca dil ve üslub
bakımlarından değil, daha çok paradigma ve sistematik açısından zorlu) bir isim olarak
nitelediğimizi de burada netleştirebiliriz. O, bir yandan benliğin ve Müslüman kimliğinin tarihsel
ve teolojik kapatılmasında etkin rol oynayan önemli bir sima iken (Halifenin emri ya da ricası
sonucu, vazife bilinciyle kaleme aldığı Mustazhirî adlı metin, bir yandan iktidarın politik olarak
muhalifleri olan, diğer yandan da Müslüman halkın düşmanı sayılan Bâtınîleri teşhîr ve tevkîf
ederken, diğer yandan da halka belirli bir dinsel/politik kimlik sunuyordu. Bu yönüyle elMustazhirî'yi çok işlevli bir metin olarak okumak daha uygun olacaktır.) ardından bu kapatılmanın
temel aracı olan Kelâm'la bir tür hesaplaşmaya girmektedir.
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Kelâm ilminin meşruiyeti üzerine yapılan tartışmalar düşünceye bir içerik ve dinamizm
kazandırmasının yanında, Müslüman kimliğine de etkide bulunmuştur. Kelâm karşıtları
argümanlarında kelâmcılar, felsefeden ve tuhaf inançlardan aldıkları motifleri kullandıklarından
bahisle, saf olması ve yalın kalması gerekeni yani akideyi karıştırmış oluyorlar. Eserin ve selefin
otoritesini yücelten Kelâm karşıtı hareket, isabetli olarak Kelâm'ın temeli saydığı re'ye karşı
muhalefet etmişlerdir. Güya re'y, dini bozan, selefin yaşadığı saf dindarlığı karıştıran, eserin
değerini sarsan bir kötülüktür. 1
Sünnete yapılan vurgunun temelinde sadece peygamber sevgisi gibi soyut ve manevî bir
güdü yattığını sanmıyoruz. Bu nâiv duygusallık vurgusu, peygamber de olsa herhangi bir önemli
kişiye duyulan sevgi ve bağlılık duygularının kurumsallaşmasını tek başına açıklayamaz. Sevginin
içerden, yürekten çıkıp dışarıda, tarihte ve kültürde yerleşik bir hal alabilmesi için daha fazlasına
ihtiyaç vardır. Biz, sünnet kavramı üzerinden, Müslüman geleneğinde kültürel ve politik bir
gelenek inşâ edildiğini ileri sürüyoruz. Bilindiği gibi, sünnet kavramı, onu en istekli kullanan
ulemanın dilinde sadece Hz. Peygamberin model davranışlarını ve sözlerini ifade etmez. Onu
izleyen kuşağın belirleyici isimlerini ve onların dinsel, sosyal ve politik davranışlarını da içine alır.
Bu yaklaşım 'selef itikâdı' adı altında politik ve dinsel bir model oluşturmuştur. Bu modelin bir
geleneğe dönüşmesi için gerekli olan manevî ve dinsel vurgular da selefe atıfla sağlanmıştır.
Peygamberi ve sahabeyi sevmek hususu ile selef itikadı arasında bağ kuran bu anlayış, peygamber
sevgisini muhaliflerine caiz görmemektedir. Nitekim Basralı hadis hafızı Yezid bin Zübeyr'in
“Re'ycilerden uzak durun, onlar sünnet düşmanlarıdır.” 2 sözü, sünnet kavramının ideolojik
kullanımını örnekler. Oysa ilmî ve epistemolojik bir sorunun çözümlenmesinde bağlılık ve
sorumluluk önemli bir ölçüt ise de, bu ölçütün aklı örtecek düzeyde abartılı kullanılması doğru
olmamıştır. Müslüman düşünce ve inanç geleneğinde ve günümüzde, düşünsel sorunlar karşısında
sabır, tutarlılık ve istikrar gerektiren durumlarda, ilmî ve entelektüel tutumların kolaylıkla terk
edilerek, dinsel, mistik ya da romantik tutumlara kayılıvermesi, bu geleneğin ilginç yansıma
biçimlerinden birisi şeklinde değerlendirilebilir.
Müslüman düşünce geleneğinde Selefî hareketin nedenlerini, güdüleyicilerini ve etkilerini
tartıştığımızda kendimizi, sadece usûl ve itikâd konularıyla sınırlı olmayan geniş bir alanda
buluruz. İlk olarak söylenebilecek olan şey; Selefî hareketin sadece bir itikâdî ve Kelâmî
çerçeveyle sınırlı kalmadığı gerçeğidir. Onu bir kimlik politikası olarak da okumak, Selefî akımın
İslam dünyasında, günümüzde bile sahip olduğu etkinliğini anlamak akımından zorunludur. 3
Selefiye'nin yaklaşımının, kimlik sorunu açısından tekabül ettiği konum; saf, basit ve sade bir
kimlik arayışıdır. Kimliğin olabildiğince net, kesin ve belirli bir referans çerçevesinde
tanımlanması ve her türden değişkenlere (bid'atlara) karşı onun garanti altına alınması ve
sürekliliğinin sağlanması arzusu, Selefî hareketin dünya görüşünün temelidir. Buradaki kimlik
politikası, Müslüman kimliğinin yeniliklerden, değişimlerden, çeşitlilikten masum kılma amacına
yöneliktir.
Geçimlik bir hakikat bilgisinin ve asgarî düzeyde bir Kelâm'ın 'hesap vermek için yeterli'
olabileceğini ancak sosyal ve tarihsel sorumluklarımız için yetersiz kalacağını hissedenler
açısından izlenecek yol bellidir. Eğer hakikatin bilgisi herkes için geçerli ise, onu herkes için
ulaşılabilir bir tanımını yapmalıdır. Onu sadece kendisi için tutup-saklamak, hakikatin doğasına
ters düşen yaklaşımlardan biridir. Ben-merkezci bir yaklaşım biçimi, dağılıp-gitmemesi ve tarihe
tutunması için bir kültürün geliştirmesi beklenen yapılardan biridir. Bu bakımdan tutuculuk
1
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Kelâm, rey ve kıyası kötüleyen ve insanları onlardan sakındıran söz ve rivayetlerin bazılarının analizi için bkz.
Muhit Mert, agm, ss. 196-199.
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anlaşılabilir. Ancak bir kültür, gücünü ve yetkinliğini tutup-kavramakla değil aksine geliştiripüretmekle gösterir. Müslüman kültürü açısından Kelâm hareketi, başlangıcında böylesi bir anlama
ve hedefe sahipti.
Yeniden yapılanmacı yaklaşımların açtığı tartışma, Müslüman kimliğini kendi
tarihselliğinden kurtararak, şimdiki zamanla buluşturma işlevi taşıması bakımından değerli ve
dikkat çekicidir. Müslüman kimliğini, İslamî öğretilere dayandırmak yerine tarihin dogmalarına
hapsetme girişimlerine karşı çıkması ve donuk, literal, geçmişe odaklı bir paradigmayla tartışmaya
girişmesi, bu yaklaşımların göze çarpan niteliğidir.
Dünya Kurma-Dünya Koruma Problemi
Dünya kurmak insanoğlunun dışa açılmasıyla ilgilidir. Diğer canlılardan farklı olarak insan
dünyaya geldiğinde henüz tamamlanmamış bir varlıktır. Fiziksel ve zihinsel yetilerini uzunca bir
kişisel ve psikolojik gelişim süreci içinde tamamlar.
İnsanın fiziksel ve zihinsel etkinlikler yoluyla dünyaya açılması ve taşması olayı dışsallaşma
(externalization) olarak nitelenir. Dışşsallaşmayı, insanın ürettiği ve ortaya koyduğu ürünlerin
dışarıda bir varlık kazanması şeklinde anlayabileceğimiz nesnelleşme (objectivation) süreci takip
eder. Çevrimi tamamlayan son halka ise içselleşme (internalization)'dir. Bu aşamada dışarıda
nesnelik kazanan ve insan etkinliğinin ürünü yapılar, tekrar insanın iç dünyasına dönüş yaparlar.
Bu aşama, insanın toplum tarafından biçimlendirildiğinin ifadesidir. Eğer insan, dünyaya karşı
önceden belirlenmiş verili bir davranış modeline sahip olsaydı her şey belki daha kolay olurdu.
Ancak durum böyle değildir ve insan sürekli biçimde dünyalar inşâ etmek ve dünyayla farklı
ilişkiler kurmak zorundadır. 1
İnsan, güvenlik ihtiyacıyla dünyasını kurar. Onu sadece kendi zamanı için değil, herkes için
ve özellikle de sonraki kuşaklar için geçerli bir hakikat modeli olarak kurmak ister. Dünya kurmak
kadar onu sürdürmek de oldukça temel bir toplumsal iştir. Kültürün, bu sürekliliği sağlamak üzere
geliştirildiğini düşünebiliriz. Konu insan dünyasının kırılganlığıyla yakından bağlantılıdır. Çünkü
diğer canlıların dünyasında görülen istikrar, insan dünyasında görülmez. Kültürel dünyanın, doğal
ve nesnel değil de, anlambilimsel bir temele dayanması onu, başka anlambilimsel saldırılar
karşısında kırılgan hale getirmektedir. İnsanların niçin şöyle değil de böylesi bir toplumsallık
biçiminde yaşamaları gerektiği sorusunun nesnel açıklaması yoktur. Bunu sağlayan şey, insanlar
arasında sağlanan icmâ/konsensustur. Başka bir deyişle bir dünya, insanlar onu anlamlı bulup, onu
bir yaşama zemini olarak görmeye devam ettikleri için ve böyle görmeye devam ettikleri kadarıyla
vardır.
Biz insanlar açısından artık kültürün yapıların nesnelleşmesinden ve insanın
kuşatılmasından söz edilmelidir. İnsanın kendi-dünyasını kurması olayından çok, farklı kültürel
evrenler içinde yaşamaktan, birinden ötekine geçiş yapmaktan bahsedilebilir. Zirâ insan, bir kez
dünya-kurma eylemine katıldıktan sonra, onun kültürel olarak sıfır noktasında yaşadığı var
sayılamaz. Bu nokta geri dönüşsüz bir aşamayı anlatır. Yaptırımlar, değerler, sınırlar, tarihler, ödül
ve cezalarla dolu bir dünyadır söz konusu olan ve toplumun insanı kuşatıcı yapılanmasından ötürü
bazı sosyologlar toplumun ‘'ilahlaştırma’ (apotheoses) özelliğini tartışmaya açarlar. 2
Toplum zorlayıcı ve kuşatıcı güçlerini kullanır. O, yasa koyar ve uyulmasını ister. Bu,
rızaya bağlı ve 'eğer istersen buyur gel!' türünden bir durum değildir. Toplum kendine uyum
göstermede yarışanları, derecelerine göre ödüllendirir; uymayanları ise derekelerine göre
cezalandırır. Onun cebbâr ve kahhâr nitelikleri, özellikle inatçı bireyleri ve grupları hizaya
getirirken tecelli eder.
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Ancak bir dünyanın sürekliliği, sadece zorlayıcı mekanizmalarla sağlanamaz. Aşırı ve
sürekli zor kullanmak, dünyanın aşınmasına yol açar. Bireylerin kendiliklerinden, dünyayı normal
ve zorunlu görmeleri gerekir. Bu nedenle kültürel, politik ve tarihsel bir normallik oluşturma olayı,
dünya görüşünün çözmek zorunda olduğu bir sorundur. Şu halde sosyalleşme mekanizmaları,
onları meşrulaştıracak bir aşkınlığa bağlı olarak kurulur, uygulanır ve ebedîleştirilir. Dinsel
söylemlerin buradaki işlevi son derece merkezîdir.
Din, sosyolojiyle kozmoloji arasında güçlü bir bağ kurar. Bunu öncelikle, toplumsal
kurumlara ve toplumun tarihine ontolojik statü vererek yapar. Toplumsallık, tarihi ve insanı aşan
bir noktadan bakarak anlamlandırılır. Bu anlamlandırma nihâîdir ve toplumun politik yapısından
(nasıl, neden ve kimler tarafından yönetileceği) toplumsal statü ve rollerin dağılımına kadar, kültür
olarak nitelenmeyi hak eden bütün alanları kapsar. Toplumsal yapı ve değerlerin dinsel söylemle
yasallaştırılması, ona kolaylıkla yıkılamayacak bir süreklilik ve tarihe karşı bir dayanıklılık ve
direnç kazandırır. Dinsel söylemlerin toplumsal yapıyı haklılaştırma işlevleri şunlardır:
1. Realiteyi korumak,
2. Kimliği mümkün kılan tarihsel diyaloğu sağlamak,
3. Toplumsal değerleri sonraki kuşaklara aktarmak,
4. Tarihsel sürekliliği sağlamak.
Müslüman geleneğinde, dinsel söylemin bu görevleri yerine getirdiği söylenebilir. Bizde
Kelâm ve ilk itikadî tartışmalar hazmedilmesi güç olaylar çerçevesinde ve olağanüstülük
düzleminde gerçekleşmişti. Dinsel söylem yaşanan sıcak olayların nasıl ve ne şekilde
anlamlandırılıp-içselleştiriliceğine ilişkin dalgalı bir arayışın sonunda, idealizasyonla sonuçlanan
bir karara vardı. Tarihsel bellek yapılanırken, aşırı idealist ve aksiyoncu bir yorum (Haricî
yaklaşım) politik ve toplumsal irade tarafından elendi. Ardından ilk yorumun tasfiyesi görevini
üstlenen aşırı romantik ve iyimser yorum (Mürcî yaklaşım) ufak tefek değişiklerle birlikte
kimlikleşti. Zamanla merkezîleşen bu yorum (Ehl-i Sünnet ekolü) politik, kültürel ve coğrafî
nedenlerden dolayı kendi muhalefetini üretti. Ve zamanla İslam'ın iki büyük ortodoksisi tarihte
tutunabildi. Bugün bile Kelâm yaparken erken dönem olaylarının ve onları kendince yorumlayan
ekollerin tüm sıcaklığıyla gündeme gelmesi geleneksel dinî söylemin tarihi koruma ve aktarma
rolünü ve başarısını gösterir. 1
Geleneksel Kelâm söylemi, kimlik oluşturucu ve koruyucu bir tür içsel diyalog
oluşturmuştu. Müslüman kitlelerin farklı hükümdarların egemenliği altında tebaa olarak yaşadıkları
ve egemenlik alanlarının coğrafî olarak belirlendiği geçmişin dünyasında, bu geleneksel
söylemlerin işlevsel oldukları düşünülebilir. Ancak günümüzde Müslümanlar arasındaki diyalogun
önündeki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır. Zirâ geleneksel söylemin sunduğu kimlik
yapısı, geçmişin dengelerini yansıtmaktadır. Yanı sıra bunlar, salt kimlik bilgileri içermezler,
hakikatin de bilgisini taşırlar. İbadetlere ve ritüellere gömülü bulunan birer teolojik-politik söyleme
sahip olmaları, günümüz İslam ekollerinin kimlik koruma işlevlerinin hala canlı olduğunu gösterir.
Bu işlev şimdiki zamana karşı direnmek şeklinde de sonuç vermektedir.
'İnsan unutur' der Berger, 'Bu nedenle onlara tekrar tekrar hatırlatılmalıdır.' Hatırlamak,
kim olduğunu fark etmek demektir. Ve eğer kimlik, yoğun tarihsel kodlara dayanıyorsa hatırlamak
oldukça önemli bir hal almaktadır. Tarih duygusu, anlatılar, efsaneler, ritüeller gibi hatırlatıcı
mekanizmalar, unutma eğilimindeki insana gerçekliği hatırlatırlar. Keza dinsel söylemler de birer
hatırlatıcı kurum olarak, insana yüce hakikatleri ve ahlâkî değerleri hatırlatmanın yanında, onların
içine gömülü kimlikleri de aktarırlar.
Bir kimliğin yaşadığı sorunlar, büyük ölçüde onun zaman ve tarih algısına bağlıdır. Bellek
sistemi güçlü kimlikler, bilinçaltlarında, en güzel olan şeylerin geçmiş bir zaman diliminde ve
ayrıcalıklı nesiller tarafından yaşandığına dair güçlü bir inanç taşırlar. Zaman sürekli iniştedir. Her
1
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geçen zaman ve her bir nesille hakikatten uzaklaşılır. Kendini mutsuz hisseden ve bir tür
yabancılaşma duygusu içinde yaşayan bir bilinç yapısı vardır burada. Karşılaştığı sorunların gerçek
nedenini şimdiki zamanın dinamiklerinde aramak yerine, onları bir tür 'kozmik düşüş' teorisiyle
açıklayan bu mutsuz bilinç, ele aldığı konuları flulaştırıp karıştırır. Sorunların kaynağı bugünde
değil tarihin derinliklerinden geliyorsa yapılacak bir şey olamaz. Çünkü tarih ve kozmik düşüş
tarafından determine edilen bir sorun, önlenemez.
İlk Müslüman toplumunda yaşanan ve Hz. Peygamberin vefatıyla birlikte ortaya çıkan
iktidar mücadelesi, iktidarın Müslüman toplumunda kurumsallaşması sorunuyla ilgilidir. 1 Bilindiği
üzere Hz. Muhammed, tüm karşıt Şiî ve Sünnî iddialara rağmen, kendisinden sonra kimin devlet
başkanı olacağına dair bir belirleme yapmamıştı. Siyaset bilimi ve siyasal kültür açısından
bakıldığında üstesinden gelinmesi gereken ciddî bir sorundur bu ve karizmatik liderden sonra
duyulan iktidarın kurumsallaşması sıkıntısına işaret eder. Diğer yandan bir toplumda iktidarın
kurumsallaşması, sosyo-kültürel ve ekonomik dinamikleri harekete geçiren bir süreci doğurur.
Süreç, o toplumun kendi sosyal ve tarihsel gerçekliği ve imkânları çerçevesinde ilerler. Nitekim
Müslüman siyaset geleneğinde iktidarın karizmadan ayrılarak ilk kez rasyonelleşmesi ve topluma
dağılması süreci, kabilecilik asabiyeti gibi içsel dinamiklerin yanında, imparatorluk düzeyine
geçişin getirdiği bürokratik zorunluluklarla birlikte yürümüştür. İktidarı kurma ve koruma her
zaman yüksek değerler ışığında olmaz. Tarihin ve coğrafyanın basit, aşağı ve tikel dayatmaları,
yüksek ilkelere rağmen orada hazır dururlar.
Klasik Müslüman söylemleri, ideal ile realite arasında gidip-gelen bir arayışı da içlerinde
barındırırlar. Bununla birlikte Sünnî anlayışın, dünya-kurma ve dünya-koruma işlevlerini yerine
getirecek biçimde yapılandığını söyleyebiliriz. Dinin yerleşmesinde büyük emek sahibi olan fakat
ardından ihtilafların aktörleri olan ilk Müslüman neslin, dinin parçası gösterilmesi Sünnî söylemin
karakteristiğidir. Bunda, sonu gelmeyen suçlamalara bir son verme (tekfîrin yol açtığı politik ve
teolojik güvensizliği önleme), tarihe ve düşünceye bir istikrar kazandırma (fitneye son verme)isteği
güçlü bir etkiye sahiptir. Diğer yandan Şiî söylemi, sınırlı ve dar bir elitist model geliştirerek, onun
üzerine kurulu bir hakikat anlayışında ısrar etti. Müslüman toplumun, ilk bunalımı bir sonuca
bağlama ve süregelen, derinleşen, gereğinden fazla uzun ve sancılı sürmüş olan kaosu nihayete
erdirmeye duyduğu ihtiyaç, aslında bir geçiş ideolojisi sayılan ircâ doktrinin kurumsallaşmasına yol
açtı. İrcâ doktrini, iman ile amelin arasını ayırıyor, onların özdeşliğine karşı çıkıyordu. Hiç
kuşkusuz bu yaklaşım, politik eylem ile dinî değerleri ayrı düzlemlere yerleştirmekte ve iktidara,
eleştiriler karşısında rahat bir nefes alma fırsatı sunmaktaydı. Ancak onun ortaya çıkmasında,
iktidar ile onunla ve birbirleriyle çatışan partiler arasında sıkışan geniş halk kitlelerinin iradesinin
de etkisi vardı. Nitekim Ehl-i Sünnet ekolü, iktidar kavgasında aktif yer almış olan tarafların
durumları hakkında susmak, onları saygıyla anmak ve bu konuyu Allah’a havale etmekle, anılan
ircâ doktrinine bir şekilde sahip çıkmış olmaktadır.
Tarih karşısındaki bu Sünnî suskunlukla, politik çekimserlik yaklaşımını birbirlerine
karıştırmamak gerekir. Sünnî söylem, tartışmalı alanı tümüyle, olup-bitenleriyle ve aktörleriyle
birlikte idealize etmektedir. Buna göre onların hangilerinin haklı olduğunu sormak, cinayete ortak
olmakla eşdeğerdir. Sorgulayan olayın faillerinden daha suçlu duruma düşmektedir. Yine buradan
bir tarih anlayışı çıkmaktadır: En değerli zaman geçmişte kalmıştır ve tarih giderek aşağıya doğru
hareket etmektedir. Böylece, Sünnî teolojik söylemin düşünülmesi imkânsız bölgeleri ve nesneleri
oluşmuştur. Müslüman kimliğinin bundan aldığı sorunlu ders, ilke odaklı bir düşünsel
mekanizmadan çok, kişi odaklı bir düşünsel duyarlılık olmuştur. İşte Müslüman düşünce
geleneğinde yer eden politik nitelikli ve fakat dinsel görünümlü temel arketiplerden birini bir
tarafta (Ehl-i Sünnet) sahabe, diğer tarafta ise (Şia) imam kavramı üzerinde şekillenen kişilik
motifleri oluşturmaktadır. Oysa özgün İslamî öğreti, özellikle onun getirdiği risalet anlayışı ve Hz.
1
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Muhammed'e biçtiği rol açısından asgarî düzeyde kutsal barındıran bir mesaj getirmişti. Kur'anî
söylem, ilke ve misyon merkezli bir dindarlık biçimi üzerinde durmuş, kutsalın tarihte ve toplum
içinde denetimsiz dolaşımına ve istismarına engel olmuştur. Risâletin bir anlamı da Allah’ın, kendi
adına söylenen yalanların önüne geçme iradesidir:
''Şu halde din, marjinal durumları, her şeyi kuşatan kutsal realiteye uygun bir şekilde
yasallaştırmak suretiyle, toplumsal olarak tanımlanan realiteyi muhafaza eder. Bu ise marjinal
durumlara şahit olan bireye kendi toplumunun dünyasında varlığını sürdürme fırsatı-çok son
derece marjinal durumlarda psikolojik bakımdan zor olan, 'sanki hiçbir şey olmamış gibi' değil de,
bu olayların veya tecrübelerin dahi anlamlı bir evrende bir yerinin olduğunu bilerek sürdürme
fırsatı verir. İşte böyle olursa 'güzel bir ölümle' ölmek dahi mümkündür. Şöyle ki, sonunda subjektif
olarak kendi, objektif olarak da başkalarının zihninde anlamlı izler bırakıp kendi toplumunun
düzeniyle (nomos) manidar bir ilişkiye sahip olarak ölmek gibi.'' 1
Başedilmesi güç politik ve sosyal durumları izah etmek üzere ortaya atılan ve zamanla
mitosa dönüşen açıklamalar, direnç odaklarına dönüşür. Bir paradigma ne kadar marjinal ve çarpık
durumları haklılaştırıyorsa, o ölçüde de zorlamalı ve bunalımlı kimlikler üretir. Klasik İslamî
söylemlerde bu bunalımlı ve biraz da anakronik kimlik öğeyi fark etmek mümkündür.
Birey anlam arayışını dilediği düzlemlerde özgürce sürdürür. Bu nokta bireyin politik ve
teolojik özgürlüğünün kuramsal zeminidir. Ve uzunca bir dönem iktidara kanarak, bireyi hizaya
getirme politikalarına hizmet eden Kelâm'ın, kendi aslî vazifesine dönerek özgürlükçü ve eleştirel
söylemler geliştirmesi gerekmektedir. Bunun için tarihinden gelen olumsuzluklarla yüzleşirken,
günümüzün nihilist ve ibâhacı/hedonist akımlarıyla da hesaplaşmalıdır. Peki biz İslam İlahiyatçıları
gücün, erdemin ve değerlerin, iktidarlarca üretilip aşağıya salındığı değil, düşünen ve inanan
kitleler tarafından paylaşılıp-üretildiği bir dünyada Kelâm yapmaya hazır mıyız?
Değerlendirme
İnsanın kendini aldatması, irrasyonel bir tabana sahip ise de neticede düşünsel bir formda
görünürleşir. Diğer düşünce formları gibi teolojik düşünce de kurgusal olduğundan, insanın kendini
aldatmasının teolojik biçimleri de bulunmaktadır. Kur’an’ın, “O aldatıcı sizi Allah ile
aldatmasın.” 2 uyarısını hatırlayalım.
Bu noktada Kelam’da yapılan iman tanımlarını da yeniden gözden geçirmek gerekir. İmana,
sadece ilkeler ve inanılması gerekenler olarak değil öznesi yani mümin açısından da bakmak
gerekir. Bu açıdan bakıldığında imanın sadece zihinsel/kognitive bir eylem olmadığı, insanın diğer
eğilimlerini de içine alan var oluşsal bir eğilim olduğu ortaya çıkar. Yani iman sadece bilgi değil
tasdiktir de. İmanı bilgiye indirgeyen teolojik görüşler, imanın sübjektif ve ele avuca sığmaz yanını
göz ardı etmektedirler. Buna karşılık imanı sübjektif boyutunu abartanlar, onun bilgisel yönünü
zayıflatmaktadırlar.
Teolojik söylem, varlık, insan ve değerler hakkında geliştirilen bir yapıdır. O bizzat vahyin
kendisi değildir. Tarihsel ve düşünsel süreçler boyunca ortaya çıkmış bulunan bir yorumdur. Onca
çeşitliliği ve alternatif çizgileri içinde Teolojik düşünce geleneğinde, insanı gerçekliğe yaklaştıran
yollar ve yorumlar bulunduğu gibi, onu yanıltabilen ve aldatabilen yollar ve yorumlar da bulunur.
Şu halde kendini aldatmanın teolojik formunun incelenmesi bizi öncelikli olarak, teolojik söylemin
içine gömülü bulunan düşünsel, algısal ve sezgisel yapılara götürmektedir.
İnsan bir anlam evreninde yaşar ve anlamlandırmaksızın yaşayamaz. İnsanın
anlamlandırmayı bizzat kendisinin yapması gerekmez. Başkasının anlamlandırmasına da katılabilir
(taklit). Tüm bunların yanında, bir anlamlandırma edimiyle, anlamlandırma gereksinimiyle, onun
birer sonucu olan düşünce sistemleri ve algılama kalıpları arasındaki ayrımın farkında olmak
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önemli ve zorunludur. Bu ikisini yani eylem ile ürününü özdeş saymak iki sonuç doğurmaktadır:
İlki, anlam arayışının sona ermesi, nihaîlik duygusu. İkincisi ve daha önemlisi ise bir anlama
formuna sabitlenmenin/saplanıp kalmanın yol açacağı dogmatizm. Anlam arayışı sürecinde birisini
tercih etmek, zorunlu olarak diğerlerini dışarıda bırakmak anlamına gelmektedir.
Hakikate sahip olma zannından kaynaklanan dogmatizmin tuzağına karşı, bilginin göreceli
olduğunu fark etmeliyiz. Hakikatin değil insan bilgisinin göreli oluşunu vurguluyoruz.
İnsanoğlunun geliştirdiği her türden bilgi perspektivel 1 ve kurgusaldır. Bu nedenle hiçbir özne,
grup, cemaat, topluluk vb. kültürel, bilimsel, felsefî, politik hakikati tek başına temsil edemez.
Dogmatizmin karşısında yer alan ve kıskacın diğer ucunu oluşturan katı rölativizm ise
çözümlenmesi gereken diğer bir sorundur. Düşünmek, sorgulamak elbette çok önemlidir. Ancak
dogmatizme düşmemek adına rölativizmi yüceltmek, sağlıklı bir toplumun kuruluş bilgisini temin
edemez.
Kelam’dan beklenen görev öyle sanıyorum ki, Kelam Tarihini yüceltmek yerine hakikat ve
hikmet sevgisini yüceltmek; çoktan iman etmiş olanın yerine iman eden ve kendini yenileyen insan
modelini öne çıkarmak olmalıdır. Diğer yandan klasik 73 fırka söyleminin hem teolojik hem de
tarihsel olarak içerdiği yanlışlıkların farkına varılmalıdır. İslam düşüncesinde ortaya çıkan hakikat
arayışlarını hak ve batıl fırka cenderesinden okumaya çalışmak, gerçeğe karşı haksızlıktır.
Geleneksel Kelam anlayışını taklit etmek aslında hakikate ve dinin özüne dönmek değil,
dünyanın ve varlığın belirli bir yorumuna teslim olmaktır. Bu nedenle Kur’an kelamı projesi hiç
olmazsa tarihin üzerimizdeki etkisini azaltması, bizi tekrar düşünen ve sorgulayan, böylece
sorumluluk üstlenen bireyler haline getirmesi açısından önemlidir. Bu projenin bazı belirsizlikler
ve boşluklar içermesi, bize düşünme ve inşâ hakkı vermesi açısından olumlu bir durumdur.
Gerçek bir teolojinin görevi, insana karşı yine insanı savunmaktır. Bunu nasıl yapar?
Yabancılaşmış, kendini aldatan, hakikat oyunları oynayan ve sahte mutluluklarla oyalanan insana
karşı hakikati arayan insanı öne çıkararak yapar.
Hakikate inanan birinin farkına varacağı ilk gerçek, onunla kendisi arasındaki mesafedir. Bu
mesafe bilinci, dogmatizmi ve hakikat tekelciliğini önler. Allah karşısında nasıl ahlakî bir tevazuya
yol açıyorsa, bilgi konusunda da kibri kırar ve insanı alçakgönüllü yapar. Diğer yandan mesafe,
insanda umutsuzluk doğuracak derecede vurgulanmamalıdır. Aksi halde insanda arzulanan etki ve
heyecanı uyandırmaz. Yeni teşbîh ve tecsîm arayışlarına yol açar. Ya da dinî nihilizmi doğurur.
Gazzalî’nin Kelam ilmi için yaptığı tanımlama ve ardından da bu tanım üzerinden ona
yönelttiği eleştiri üzerinde durulmalıdır. Çünkü bu tanımlama bizim din ve hakikat anlayışımızı
büyük oranda belirlemiştir. Kelam ilminin temel gayesi der Gazzalî “Ehl-i Sünnet inancını
bidatçıların karıştırmalarından korumak ve onun bekçiliğini yapmaktır.” 2 Gazzalî’ye göre şeytan
bidatçıların işlerinin arasında girmiş ve onları sünnetten uzaklaştırmış onlar da Müslümanların
kafalarını karıştırmayı başarmışlardır. Bunun üzerine âlimler ortaya çıkarak sünnete sahip
çıkmışlardır. Kelam ilmi işte böyle bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. Gazzalî kelamcıların
hasımlarının kullandığı yöntemlere yöneldiklerini ve cedele daldıklarını dile getirir ve kelamcıların
yönteminin zaruriyât ilkelerine göre düşünenler için bir anlam ifade etmeyeceğini söyler. Ona göre
kelam ilmi ihtiyaçların ortaya çıkardığı bir ilaç gibidir. Her hastalığın farklı bir ilacı olduğu gibi
kelam ilmi de belirli hastalıklara iyi gelir.
Gazzalî ve onun gibi düşünenlerin gözünde Kelam ilmi, dini, sapıklara ve bidatçılara karşı
savunma aracıdır. Dolayısıyla bu ilimle uğraşanların huy ve karakter olarak hasımlarına
benzemeleri kaçınılmazdır. Bu kabul, dinî ilimler arasında yeni bir yapılandırmanın habercisi ve
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hazırlayıcısıdır. Böylece dinin özünü temsil ettiği düşüncesine dayanarak mistisizm ilimlerin
tepesine yerleştirilmiştir.
Diğer yandan İbni Rüşd’e bakacak olursak çifte hakikat 1 anlayışının bir sonucu olarak
Kelam düşük düzeyde bir hakikat diline indirgenmiş olmaktadır. Ancak onun zihninde kelamcı
algısı dine hizmet görüntüsü altında ona zarar veren ve insanların aklını karıştırarak onları hem
dinden hem de hikmetten uzaklaştıran bir kesimdir. Elbette İbni Rüşd başta Gazzalî olmak üzere
Eşarî kelamcılarını hedef almıştır.
İbni Rüşd’e göre Kelam, dinî hakikati temsil etmede yetersiz kalmanın ötesinde zararlı bile
olmuştur. Din ve felsefe aynı hakikati dile getiren farklı söylemlerdir. Bunların yöntemleri de
kendilerine özgüdür. Din ve felsefe kendine özgü söylem, ilke ve yaklaşımlarla hakikati farklı
anlayış gücünden kesimlere aktarırlar. Bunların birbirine karıştırılmaması gerekir. Oysa kelamcılar
tevil yöntemini kullanarak ağır ve anlaşılması zor konuları halka açarak onların fitneye düşmelerine
neden olmuştur. İbni Rüşd bir felsefeci olarak dinî nassların ve müteşâbihlerin tevil edilmesine
karşı çıkmaktadır. Dahası kelamcıların tevile girişmesine karşı çıkan ve bunu küfür olarak
niteleyen 2 İbni Rüşd’e göre gerçek tevil ehli, burhan sahibi olan felsefecilerdir.3 İbni Rüşd’de
felsefe, Gazzalî’de ise tasavvuf lehine bir elitizm göze çarpmaktadır. Her ikisi de dinî hakikatin
sadece kendisinin temsil ettiği kesim tarafından bilindiğini savunmaktadır.
Ancak her iki düşünürün de kendi sistemlerini temellendirmek adına kelamı çarpıttıkları ve
onun yanlış bir resmini aldıkları görülmektedir. Tevili, kelama yakıştıramayan İbni Rüşd de, onun
dinin amaçlarından uzaklaştığını söyleyen Gazzâlî de dinî düşünceyi olumsuz etkilemişlerdir.
Müslümanların dikkatini vahyin dışındaki referanslara çeken ve farklı bir hakikat algısı peşinde
koşan bu iki yaklaşım biçimi, İslam düşüncesinde dinî akılcılığın önüne set çekmiştir.
Kelamcı neyin temsilcisidir? Sorusu geçmişte olduğu gibi bugün de gündemdeki yerini
korumaktadır. Kelamcının konumunu tartışırken sofist ve trajik düşünür kategorilerine
başvurabiliriz. Sofist’in felsefe tarihinde olumsuz bir anlam vardır. Bunda sofistlerin büyük sistem
kurucusu sayılan Platon’un onlara yönelik eleştirileri etkili olmuştur. Sofistler para karşılığı ders
verip bilgilerini pazarlayan gezgin düşünürlerdir. Temel görüşleri ise kuşkuculuk ve göreliliktir.
Konuşmalarında retorik sanatını uçlara götürerek yerleşik inançları sarsmaya çalışmışlardır. Trajik
düşünür ise gerçekçidir. O, gerçeklerle yüzleşmekten korkmayan, ne kadar acı ve sarsıcı olursa
olsun gerçekle karşılaşma cesareti olan düşünürdür. Nietzsche’nin benzetmesiyle trajik insan,
“kopmadan en çok gerilen yaydır.”
Kelam’ın fonksiyonu kafa karıştırmak ve şüpheleri çoğaltmak değildir. Bu bakımdan o
sofistlerin yöntemine uzaktır. Esasen kelam eserlerinin bilgi kısımlarında eşyanın hakikati üzerine
söylenen sözlerde sofistlere yönelik itiraz vardır. Bu itirazın yeniden ele alınıp geliştirilmesi
gerekir. O halde kelamcı bir trajik düşünür müdür? Bence mevcut haliyle böyle değildir, ancak
olmalıdır. Kelamcı hakikate duyduğu bağlılıktan dolayı başta kendi tarihi olmak üzere her türlü
gerçekle yüzleşebilen insandır. Ancak geleneksel kelam anlayışı, gerçekten kaçma esası üzerine
kurulmuştur. Dinî düşüncenin canlanması için hakikati her şeyden yüksek tutan, bir dönemi ya da
kişileri meşrulaştırma ihtiyacı hissetmeyen bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu sayede tarih algısı ve
beraberinde de din ve hakikat anlayışı değişecek ve özgün yapısına kavuşacaktır.
Kelam ilmini doğuran ilk itikadî tartışmalar, iman ve İslam kavramlarını tanımlamayı
gerektirdi. İslam’ın nasıl bir kimlik yapısını öngördüğü önemli bir tartışmaydı ve pratik
nedenlerden doğmuştu. İmanı ortaya çıkaran ya da motive etkenlerin hangileri olduğunu
araştırmak, mü'minin yapısal ve anlambilimsel çözümlenmesini yapmada temel adımdır. İmanın
kökenlerini bireysel ve varoluşsal düzlemde arayan yaklaşımlar kendilerince birer ontoloji kurarak
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imanı tarih ve toplum üstü bir gerçeklik olarak temellendirirler. Buna karşın imanı ontolojik ve var
oluşsal değil de tarihsel ve toplumsal bir eylem olarak görenler, mü'mini de politik bir okumayla
tanımaya çalışmaktadırlar.
Yaşanan gerilim hakikat ile kimlik arasında yaşanan gerilimdir. Tarihsel süreçte oluşan
teolojik ekoller arasında yaşanan rekabet işin zahiridir ve görünen yüzüdür. Oysa daha derinlerde
hakikat ile hangisi olursa olsun kimlik arasında bir gerilim her zaman vardır. Farkına varılıp
varılmaması önemli olmakla birlikte gerilimin kendisini ortadan kaldırmaz. Çünkü bu gerilim
stratejik, ahlakî ya da toplumsal değil, varoluşsaldır. Dolayısıyla hiçbir zaman telafi edilemez,
aşılamaz. O nedenle sahici bir kelam perspektifinin en önemli ilkesi, işte bu gerilimli durumu daha
baştan kabul etmesidir.
Şu halde hakikat ile kimlik arasındaki gerilim göz ardı edilemez. Bu, insanın hangi yöne
gitmesini göstermesi bakımından olması gereken bir durumdur. Eğer insan hakikati içinde eriten
bir kimlik algısına kapılırsa (self deception) bunun doğuracağı şey Kur’an’ın tabiriyle şımarıklık,
tekebbür ve istiğnâ halidir. O halde kelamcının görevi bu gerilimi tasfiye etmek, ortadan kaldırmak
ve duyulan rahatsızlığı normalize etmek olmamalıdır. Aksine bu gerilimi canlı ve gündemde
tutarak insanın tarihsel durumu ile hakikat arasındaki mesafeyi ona göstermelidir.
Bu değerlendirme hakikati savunma ve ona dikkat çekme görevini kelamcının önüne
koymaktadır. Tarihsel ve toplumsal olguları ve konumları aklamaya çalışan kelamcı, aslında kimlik
politikasından başka bir şey yapmamaktadır. Şu halde o, kullandığı araçların farklı olmasına
rağmen bir ideolog sayılmalıdır.
Bir örnek olması bakımından “mukallidin imanı caiz midir?” tartışmalarına bakalım. Sünnî
çatı altında bu konudaki tartışmalarda öne sürülen deliller incelendiğinde zamanla taklidi hoş gören
ve onu tecvîz eden bir yaklaşımın hâkim olduğu görülür. Ancak ilk dönemde kelamcılar taklide
kesinlikle karşı çıkıyorlar, dini konusunda akıl yürütmeyen birinin imanından şüphe ediyorlardı.
Zira din, fıtrat üzerine gelmiştir ve fıtratın basit bir yönelimiyle iman konusunda gereken sonuca
ulaşır. Kelamcılar zamanla taklid olgusunu daha çok dikkate almaya başladılar. Önceki kararlıkları
gevşedi ve mukallidin imanının geçerli oluşuna dair deliller bulmaya başladılar. Buna göre iman iki
yolla sabit olur: İlki nazar ve istidlâl diğeri ise taklid. Her ne kadar nazar ve istidlâl ile oluşan iman
diğerinden üstün ise de taklid yoluyla da iman gerçekleşebilir, görüşü güçlendi. Kelamcıların usülü
üzere nazar ve istidlâlde bulunmak herkesin gücü dâhilinde olmadığı ileri sürülürken diğer yandan
da mukallidin aslında basit de olsa istidlâlde bulunduğu söylenmeye başlandı. 1
Tafsilî iman ve icmalî iman ayrımının hangi nedenlerle ve ihtiyaçlarla yapıldığı bu açıdan
bakıldığında açıklık kazanmaktadır. Tafsîl ederek iman yani ayrıntılı biçimde gerekçelendirerek
tahkik ederek iman etmek. Diğeri ise icmalen, toptan, ana başlıkları ve inanılması gereken ilkeleri
adıyla bilerek iman etmek. Kelamcılar bu temellendirmeyi yaparken, ircâ yöntemini uygulamış ve
Mürcie’nin mirasına sahip çıkmış oluyorlar. 2 Böylece Gazzalî’nin dediği gibi Allah’ın rahmeti
geniş tutulmuş oluyor. Bu süreçte kelamcıların toplumsal güdülere teslim oldukları, hakikat
arzusundan çok kimlik kaygısı ile hareket ettikleri söylenebilir. Eşarî’ye atfedilen ve mukallidin
imanını geçersiz sayan görüşün de tevil edildiği görülmektedir. 3
Taklide tanınan her teolojik cevaz ve ona sunulan entelektüel izin, İslam toplumlarında
dikkatin dağılmasına ve entelektüel gücün zayıflamasına neden olmuştur. Aklın taklit ile
bağlanması, inancın keyfî unsurların etkisi altına girmesi sonucunu doğurmuştur. Değerler alanı
özgür irade ve güçlü bir akıl yürütmeyle değil de otoriteye dayanarak korunmaya çalışılmış ancak
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bu tutum, benliğin realite ile değerler arasında bölünmesini doğurmuştur. Hakikat duygusunun
yerini toplumsal kaygıların almasının en büyük nedeni de yaşanan bu sürecin getirdiği gerilimdir.
Hakikat duygusunun kaybolduğu ya da zayıfladığı her yerde zorunlu olarak ahlakî gevşeklik
sorunu ortaya çıkar. Taklide dayalı kimliklerin en büyük problemi de esas olarak, o çok korumak
istediği hakikat ilkesini alıp tarihsel ve toplumsal güçlerin eline teslim etmesidir. Bu durumda
hakikat korunmuş olmamakta, aksine toplu bir yanılgı içine düşülmektedir.
Dinin hakikati hakkında yeniden düşünmek, hakikat üzerine kurulu alanlar hakkında da bir
sorgulamayı gerektirmektedir. Kelam ilmi önce bir yöntem olarak doğdu sonradan ilim halini aldı.1
Kelam’ın doğuşu ile ilgili teorileri biliyoruz. Bunlar daha çok sosyal ve tarihsel nedenler üzerinde
dururlar. Ancak kelam ilmini ortaya çıkaran daha temel nedenler vardır ve bunlar insanın
varoluşsal ihtiyaçları ile ilgilidir. Kelamı ortaya çıkaran temel neden ilahî kelamdır. Vahye
muhatap olan toplumlarda yani ehl-i kitapta kelam ilmi daha net ve sistemli biçimde geliştiği
görülmektedir. Buna karşılık bir kitap ve vahiy algısına sahip olmayan dinî topluluklarda kelam
benzeri bir harekete rastlanmamaktadır. Bunun nedeni vahyin insandaki hakikat arayışını saygıyla
karşılaması ve ona bir yön vermesidir. Bazı kelam karşıtlarının dile getirdiğinin aksine, vahyin
inişiyle akıl kenara atılmamıştır. Hakikat arayışında vahyin rolü, aklı engellemek değil onu teşvik
etmektir.
Kur’an vahiy öncesi durumu bir şaşkınlık (dalâlet) hali olarak nitelemiştir. 2 Vahyin
desteğinden bağımsız aklın metafizik konularda ulaştığı hükümlerin doğruluk derecesin tespiti
mümkün değildir. Bunun için vahye ihtiyaç duyulur. Vahiyle birlikte bir ölçü oluşur. İşte bundan
sonra akletmenin sakıncasından değil aksine gerekliliğinden söz edilmelidir. Zira artık akıl,
kendisini aşırılıklardan ve hatalardan koruyacak işaretlere ve ölçülere sahiptir. Bu durum, kelam ve
teoloji hareketlerinin vahye aşina toplumlarda neden daha sistemli ve hızlı biçimde geliştiğini
ortaya koyar.
Teoloji ve dinî düşünce bir karşılaşma ve hesaplaşma durumu olmaksızın kendini canlı
tutamaz ve geliştiremez. Karşılaşmanın akla ilk gelen anlamı, farklı din anlayışları arasındaki
rekabettir. Ancak gerçek karşılaşma hakikat önünde hissedilen bir eksiklik duygusudur. Kesinlik ve
nihaîlik iddialarının çözüldüğü ve geçersizleştiği andır bu. Bunu toplum hissetmez. Çünkü toplum
belirli bir ideoloji ve kültür ortamında kesinlik duygusuyla yaşar ve rahatsız olmaz. Bunu düşünür
hisseder. Burada kelamcının rolüne dair bir ilke ortaya çıkıyor. Kelamcı tarihe tanıklık etmede o
kadar hevesli olamaz. Aksine hakikate tanıklık etmeli ve tarihe eleştirel bir gözle bakmalıdır.
İnsanların hakikat oyunları oynadıkları ve kendilerini avuttukları gerçeğini usulünce anlatmalıdır.
İslam dininin bugün için en büyük ve temel problemi, tarihin yükünün dinin mesajını
bastıracak derecede ağırlaşmış olmasıdır. İslam ilahiyatçısının görevi, din ile tarih arasında sıkışan
bunalımlı Müslüman benliğe yeni ufuklar açması, ona özgürlüğün yollarını göstermesidir. Bu
bağlamda Müslümanlar arasındaki ayrışma ve bölünmüşlüğü bir veri olarak kabul etmemek
gerekir. Sosyologlar ve tarihçiler bu durumu bireysel ve toplumsal nedenlerle açıklayabilirler.
Ancak bir ilahiyatçı, Kur’an tarafından da kınanan bu parçalanmışlığı normalize edemez, doğal
gösteremez. Aksine kararlı biçimde dinin birleştirici temel ilke ve değerlerini insanlara hatırlatmalı
ve bunlara çağırmalıdır. Kimlik politikası yapmak yerine kimliklerin üzerinde eleştirel bir söylem
bugün en çok ihtiyacımız olan şeydir.
Kur’an kelamı ifadesi, yöntemi, programı ve felsefesi bir yana henüz kavramsal düzeyde
bile dikkat çekicidir. Tarih karşısında hakikate vurgu yapması bakımından önemlidir. Bunun
elbette başka tarihsellikleri öne çıkarma ihtimali vardır. Ancak dinin dile getirdiği mesajın kuşatıcı
ve hâlâ geçerli olduğuna inanıyorsak kimliklerin baskısına boyun eğmek yerine hakikatin peşinde
koşmak ve güncelleştirmek zorundayız. Bunun yapılabileceği en uygun zemin, Kelam’dır. Ancak
1
2
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Kelam’ın da kendi tarihi birikimi ile yüzleşmesi, ağırlıklarından ve hatalarından kurtulması, dinî
hakikat ile arasındaki ilişkiyi yeniden gözden geçirmesi gerekir. Buna karşılık Kur’an kelamı
projesine daha baştan eleştirel bakmak, bu imkândan vazgeçmek anlamına gelir.
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Müzakere
“Kimlik-Hakikat Geriliminin Kelam’a Yansımaları”
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN ∗
Öncelikle Sayın Doç. Dr. Mehmet Evkuran Bey’e bu güzel tebliğlerinden dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum. Tebliğ başlıklarına baktığımızda sempozyumun ana başlığı ile en
uyumlu tebliğin Mehmet Bey’in sunduğu “Kimlik-Hakikat Geriliminin Kelam’a Yansımaları” adlı
tebliğ olduğunu belirtmeliyim. Ben konu ile ilgili kanaatlerimi belirttikten sonra tebliğde sunulan
temel düşüncelerden bazısına katkı sağlamayı katılmadığım fikirleri de gerekçeleriyle birlikte arz
etmeye çalışacağım.
Fıtrat-Kimlik İlişkisi
He varlığın bir yaratılış gayesi ve bu gayeyi gerçekleştirecek şekilde kendisine verilmiş bir
özü/fıtratı vardır. Her hangi bir varlığın yaratıldığı fıtrat üzere varlığını sürdürmesi hakiki kimliğini
koruması demektir. İradesiz varlıklar veya tıpkı melekler gibi iradesi tek yönde işleyen varlıklar
için zaten kimlik-hakikat geriliminden bahsetmek mümkün değildir. Onlar ilahi iradenin belirlediği
özü koruyarak kimliklerinde hiçbir değişiklik olmaksızın varlıklarını sürdürmektedirler. Fakat inan
örneğinde olduğu gibi sınırlı da olsa özgür iradeye ve eylem yapma yeteneğine sahip olan varlıklar
için durum farklıdır. “(Rasulüm!) Böylece Sen batıl olan her şeyden uzaklaşarak yüzünü kararlı bir
şekilde (hak olan) dine çevir ve Allah’ın insan bünyesine nakşettiğine uygun davran (ki); Allah’ın
yarattığında bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin. Bu, sahih (bir) din(in gayesi)dir; ama
çoğu insanlar bunu bilmezler.”(Rum,30/30). Ayetteki “fıtratullah” kelimesi Nesefi, (ö.710/1310)
ve İbn Kesir (ö.774/1372)’e göre, Allah’ın insanları kendi bilgisi ve tekliğini, kendinden başka bir
ilah bulunmadığını bilme liyakati üzere yaratmış olduğu, anlamına gelmektedir.1 Kadı Beydavi
(ö.692/1293)’ye göre “fıtratullah” Hakkı kabul etme ve Onun ruha sinmesidir. Zira Allah
mükellefleri tevhid inancı ile inanmak ve O’na itaat edecek bir tabiat üzere yaratmıştır. İşte insanın
gerçek kimliği budur. İnsanın hakiki kimliğini muhafaza etmesi hak din/İslam dini üzere kalması,
özünü ve varoluşunun kumanda merkezini ve kadrosunu buna tahsis ekmesi bunu kesintiye
uğratmadan devam ettirmesidir. 2 “Her doğan fıtrat üzere doğar. Öyle iken ebeveyni onu
Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Nitekim hayvan derli toplu yavrular.
Sizin develeri ürettiğiniz gibi; onlarda hiç azası kesik bulur musunuz? Sonra onların azasını siz
kesiyorsunuz.” 3 Hadis-i şerif, insanın maddi ve manevi yapısı, sahih ve salim olduğunu ifade
ediyor. Bedendeki değişiklikler sonradan olduğu gibi, ruhi fonksiyonlar da toplumsal şartlarla
oluşan eğitim çerçevesinde, adetlerin cereyanı içinde ya bozulur ya da güzel bir gelişme ile kemâle
ulaşır. 4 İnsanın fıtrata uygun bir ortamda yetişmesi hakiki kimliğini korumasına fıtrata uygun
olmayan çevrelerde yetişmesi fıtratının bozulmasına bozuk fıtratın ikinci bir fıtrat haline gelmesine
yol açar. İnsan için hakikat-kimlik geriliminin gerisinde böyle bir süreç yaşanır. O halde insanın
tevhid akaidine göre inancını şekillendirmesi, fıtratına ve gerçek kimliğine uygun olanı seçmesidir.
Ancak bu durum fıtratın başka kimliklere kapalı olduğu anlamına gelmez.

∗
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İslâm kültürünün klasik çağında bir takım yeni kelimeler ve kavramlar üretilmiş veya bazı
kelimelere yeni anlamlar yüklenmiştir. Harici hareketlerin patlak vermesiyle başlayan bu dönemde,
müstakil yeni fikir sistemleriyle karşılaşıyoruz. Bu dönemde Müslümanların ürettiği düşünce
sistemlerinin en önemlileri, Kelâm, Fıkıh, Felsefe ve Tasavvuf alanında olmuştur. Bu ilim
dallarının her biri kendine özgü bir mana düzeni (vocabulary) oluşturmuştur. 1 Fakat Kur’an’ın
otoritesi, o kadar büyüktür ki; her sistem kendi materyalini doğrudan veya dolaylı yollardan
Kur’an’a bağlamaya yönelmiştir. İlimler içerisinde Kelâm, Kur’an içerikli kelimelere en sadık
kalan ilim olmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde Kelâm ilminin Kur’an’dan ayrı kendi başına
bağımsız bir anlam sistemi yoktur. Bu bağlamda Kur’an’ın bildirdiği Müslüman kimliğini
mütekellimlerin müdafaa ettiklerini söyleyebiliriz. Öbür taraftan Mutasavvıflar pek çok konuda
Kur’an’daki aynı kelimeyi Kelâmcılara göre daha serbest kullanmışlardır. Onlar, izafi yönden
enteresan buldukları kelimeleri, genellikle sembolik yoldan tefsir etmişlerdir. Bundan dolayı Ehl-i
Sünnet Kelâmcıları tarafından kimi mutasavvıflar Müslüman kimliğinden uzaklaştıkları iddiasıyla
zındıklıkla suçlanmışlardır.2 İslâm felsefesinde de küfür, iman, Allah, nebi, vahiy ve akıl gibi
anahtar kelimelerde daha belirgin bir semantik değişikliğin gerçekleştiğini görüyoruz. Kimi İslâm
Filozofları Arapça’da yeni kavramlar inşa etmek isterken, aynı zamanda Yunan düşüncesini
Kur’an’a uydurmaya çalışıyorlardı. Felsefede artık Allah kelimesi, Kur’an’da gayet belirgin bir
biçimde açıklanan yaratan ve vahyeden Allah manasını taşımaz oldu. O (cc) Aristo’nun kozmik
muharrik kavramıyla Eflatun’un “Bir”inden meydana gelmiş bir kavramdı. 3 Gazalî, Farabi ve İbn
Sina gibi Müslüman Filozofların Allah telakkilerinin ve yaratma anlayışlarının yanlışlığını ortaya
koymaya çalışırken, onları kendi kimliklerinden uzaklaşmakla suçlamıştır. Çünkü Gazali’ye
Müslüman kimliğin en belirleyici unsuru tevhide göre Allah’a imadır. Ona göre gerçekte Kur’an’da
belirtilen yaratıcı ve yaratma kavramı ile söz konusu Filozofların yaratıcı ve yaratma fikri arasında
derin bir fark ortaya çıkmıştır. 4
Sayın Evkuran ile İslami kimliği koruma konusunda mütekellimlerin, mutasavvıflardan ve
Müslüman filozoflardan daha hassas davrandıkları hususunda hemfikiriz. Fakat onun aşağıdaki
paragraftaki düşüncelerinde genelleyici bir yaklaşım sergilemesi isabetli gözükmemektedir:
“….Dünyadaki varoluşu tersinden romantize eden ve bir tür dram resmi çizen mistik söylemlerde,
kendini bilmek ruhu tanımaktır. Ruh-beden, öte dünya- dünya ikilemi ve zıtlığı kurulur ve birinciler
lehine ikinciler lanetlenir. Beden, dünyevî olan her şeyi içeren bir anlamda kullanılır ve aşağılanır.
Bu tarz kendini bilme; içe dönük ve çileci bir ahlâk anlayışını yüceltir. Zira ancak insanlar arası
ilişkiler yoluyla, açık toplumsal bir zeminde ortaya çıkacak deneyimleri ve bu deneyimlerin
besleyeceği değerleri, içe kapanarak bulmaya çalışmak nafiledir. Bu tutum, dinin tanımladığı
dünyaya yabancılaşmadır. Dünyadaki varoluş gurbet, varoluşsal ayrılık olarak görülür. Bu
söylemde yabancılaşma, ontolojinin derinliklerinden gelir.”
Kur’an ve sünnet çizgisinde hareket eden mutasavvıfların, öz kimliklerinden uzaklaştıkları
iddiası doğru değildir. Yukarıda ifade edilenler, ancak Hint mistisizmini ve Hıristiyanlıktaki ruhban
sınıfı için doğrudur. Bu düşüncelerin İslam dünyasındaki bazı mistik akımları etkilediği de bir
gerçektir. Fakat bunu genelleştirmek bütün mutasavvıfları aynı çizgide göstermek doğru değildir.
Mutasavvıfılar esasen dünyevileşmeye karşı durmuşlardır. Kur’an da zaten en derin sapkınlığın
ahreti unutarak dünya metaına tapmaktan kaynaklandığını bildirmektedir. Ayrıca İslam’ın
dünyanın farklı bölgelerinde yayılmasında ve özellikle azınlık konumunda olan Müslümanların
Müslüman kimliğini korumada tasavvuf çevrelerinin etkisi azımsanamaz.
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“…'İnsanlar ölümlü olduklarının farkında olmasalardı,' der Bauman, 'büyük olasılıkla
kültür de olmazdı.' Kültür, insanların farkında oldukları temel gerçek olan ölümü unutturmaya
yönelik incelikli bir araçtır. Ölüm karşısında, insan hayatının tüm renkleri soluk, eylemlerimiz
dayanıksız görünür. Bu nedenle, sürekli ölüm tehlikesinin, kültürün temeli olduğu söylenir.
İnsanoğlunun tüm kültürel, sanatsal ve politik etkinliklerinde ölümle baş etme, onu unutmuş gibi
yapma oyunu gizlidir.”
Sayın Evkuran, yukarıdaki paragrafta insanlığın ortaya koyduğu uygarlığı ve bu uğraşla
ortaya çıkan kimliği bütünüyle ölüm korkusundan kaçış duygusuna bağlamaktadır. Bu tespiti de
isabetli değildir. İslami kimliğe sahip kişiler, dünyaya geliş amacının Allaha kulluk merkezinde
yeryüzünü imar etmek olduğunun bilincindedirler. Kaldı ki Allah Teala insan psikolojisini hayata
bağlayan ve insanı çalışmaya yönelten duygularla donatmıştır. Bu duygular bir şekilde insanı bir
şekilde düşünmeye, araştırmaya ve çalışmaya sevk etmektedir. Hz. Peygamber bir hadisinde
yeryüzünün imarı bağlamında arkasından hayırlı bir müessese, kendisine dua eden bir evlat ve
istifade edilen ilim bırakanların öldükten sonra da sevap kazanmaya devam edeceklerini bildiriyor.1
Bunlar Müslüman kimliğine sahip kişilerin ölüm korkusundan kaçış olarak bir şeyler yaptıklarını
değil; bilakis Allahın rızasına ermek ve vaat edilen ahret nimetlerine kavuşmak için dünya hayatını
en iyi şekilde değerlendirdiklerini göstermektedir.
“….Müslüman dünyada geleneksel dinî otoriteler, dinî geleneklerin ve tarihî sürecin
eleştirilmesini engellemektedir. İslam dünyasında gelenek ve geçmiş, ahlakî ve entelektüel bir
değerlendirmeye tâbi tutulamamaktadır. Bu nedenle de akılcı ve gelişmeye açık bir tarih anlayışı
bir türlü oluşamamaktadır.”
Sayın Evkuran yukarıdaki paragrafta ifade ettiği düşüncesinde de isabetli gözükmemektedir.
İslam’daki geleneksel dini otoritelerin eleştirel bakış açısına müsaade edip etmediklerinin
anlaşılması diğer düşünce sistemleriyle karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılır. Her şeyden önce
İslam’da ruhban sınıfın olmaması zaten böyle bir yapıya fırsat vermemiştir. Onun içindir ki İslam
tarihinde farklı düşüncelerin yargılandığı engizisyon mahkemeleri olmamıştır. İstisna kabilinden
bazı olayları gözümüzde büyüterek geçmişimize haksızlık etmemeliyiz.
Son olarak ben tebliğde olması gereken bir konuya değinerek sözlerimi bitireceğim.
İslami kimliğin korunmasında İslami ilimler içerisinde kelam birinci sırada olsa da klasik
kelami ekollerden bilgi, varlık ve değer konusunda dayandığı temel düşünceler ve buna bağlı
olarak yapılan yorumlar ve ortaya çıkan Müslüman kimliği, Kur’an’ın tanıttığı Müslüman’ın
kimliğini tam olarak yansıtmamaktadır. Mütekellimler, nefiy-ispat karşıtlığı içinde kişinin özne
olma yeteneğini büyük ölçüde zayıflatmışlardır. Ancak insanın mükellef olduğunu açıkça bildiren
Kur’an ayetleri karşısında kesb kavramı ile onu yeniden muhatap kılma gayretine girmişlerdir. Bu
durum daha çok gaibin (Allah) şahide (insan) kıyas edilerek, insanın ilmi, iradesi ve kudreti ile
Allah’ın ilmi, iradesi ve kudretinin karşılaştırılmasından kaynaklanmıştır. Ne yazık ki böyle bir
karşılaştırma, insanın eylem alanının büyük bir bölümünün önemsiz kılınmasına Kur’an’ın
bildirdiği insan tipinden oldukça uzak kalmaya sebep olmuştur. Bu bakımdan üretkenliğin, insan
hak ve özgürlüklerinin ön planda olduğu günümüzde yeniden Müslümanlar’ın öz kimliklerine
kavuşabilmeleri için klasik kelami anlayıştaki bazı görüş ve düşünceleri yeniden değerlendirmek
gerekmektedir.
Sayın Evkuran’ın tebliğin sonunda genişçe sunduğu değerlendirme kısmındaki tespitlerine
ve çözüm önerilerine genel olarak katıldığımı ifade eder, kendisine, siz değerli hocalarıma ve
kıymetli meslektaşlarıma saygılar sunarım.
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Kelam İlminin Bir Bölümü Olarak Kur’an Kelamı
Prof. Dr. Erkan YAR ∗
Kelam ilminin bireysel zihinde ve toplumsal bilinçte bir işlev görmesi, onun işlevsel
yapısının oluşturulmasıyla mümkündür. Günümüz Müslüman topluluklarında kelam ilminin bu
özellikteki bir yapısından söz etmek mümkün değildir. Bunun nedeni, tarihsel ve güncel olarak bir
kelam mantığı oluşmamasıdır. Bir şeyi tanımlamak/tahdîd, bütünden parçaya gitmek ve bölümlere
ayırmak/taksîm da parçadan bütüne gitmek anlamındadır. Bu durum, ilimler için de geçerlidir.
Kelam ilminin alt elamanlarını doğru bir şekilde belirlemek, bu ilmin tanımının, tanımın ilkelerine
göre oluşturulmasını gerektirir. Çünkü ancak bu tanım aracılığıyla, bu ilmin araştırma alanını
belirleme imkanına sahip olmaktayız. Kelam ilminin bölümlerinin belirlenmesi de, bu parçalar
vasıtasıyla kelam ilmini anlmamıza etki edecektir. Bu nedenle, bu tebliğ, kelam ilminin bir bölümü
olarak Kur’an Kelamı olarak isimlendirilmiş ve Kur’an kelamının genel kelam anlayışı
oluşturulmasında katkısı irdelenmiştir. Türkiye’deki kelam çalışmalarında, kelam ilminin bölümü
olarak sistematik kelam ve kelam tarihi mevcuttur. Bu bölümlere ait isimler, Hıristiyan
teolojisinden alınmış olmasına rağmen, yine bu teolojide var olan “Biblical Theology”nin karşılığı
olarak “Kur’an Kelamı” gelişmemiştir. Bunun nedeninin, Müslümanların zihninde, Kur’an’ı kendi
tarihsel bağlamında incelemenin olumsuz bir anlama sahip olması olduğu söylenebilir.
Kelam ilmi, Bölümleri ve Kur’an Kelamının Yeri
Kelam ilminin tanımı sorunlu olsa da, son tahlilde sınırları belirli bir bilim alana gönderme
yapmaktadır. Bu ismin Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki polemiklerin konusunu oluşturan,
sözün yani İsa’nın ezeliliği tartışmalarından sonra oluşmuş olması muhtemeldir. Bu tartışmalarda,
Hıristiyan doktrini, İsa’nın/sözün ezeliliğini ifade etmekteyken, Müslüman öğretisi sözün
yaratılmışlığını ifade etmekteydi. Buna ek olarak, bu ilme kelam denmsinin nedenini, fıkıh ilmi
hakkında yapılan tanımlardan çıkarılabilir. Ebu Hanife’nin fıkhı “kişinin leyh ve aleyhinde olanları
bilmesi” olarak tanımladığı belirtilmektedir. Sonraki dönemlerde bu tanıma eklenen “amel
bakımından” ifadesi, kelam ilminin tanımlanmasında bir dayanak oluşturabilir. Bu durumda kelam
ilmi; “teorik alanda/kelâmen kişinin leyh ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi” olarak tanımlanabilir.
Bu ismin ilk ortaya çıkışına ilişkin teoriler hangi gerekçelere dayanırsa dayansın, son tahlilde
kelam olarak isimlendirilen bir ilimden söz etmekteyiz. Kelam ilmi, Allah-alem ilişkisi inceleyen
bir ilimken, alemin varlık nedeninin insan olmasından ötürü Allah-insan ilişkisini inceleyen bir
bilim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda Kur’an kelamı; Allah-insan ilişkisini Kur’an’ın kendi
tarihsel bağlamında inceleyen bir ilim olarak tanımlanabilir.
Kelam ilmini; sistematik kelam, kelam tarihi ve Kur’an kelamı şeklinde alt bölümlere
ayırmak mümkündür. Sistematik kelam; Allah insan ilişkisini bir sistem içerisinde inceler. Sistem;
bir öğretinin bütününü ifade eder ve kendi içerisinde alt elemanlardan oluşur ki, ilimler söz konusu
olduğunda bunlara bu ilmin bölümleri deriz. Bir şeyin sistem oluşturabilmesi için, elemanlarının
birbiriyle ilişkili olması esastır. Bu ilişki, öğretinin tutarlı olması ve çelişik olmaması demektir.
Geleneksel kelam ilminde iki temel sitemden söz edilebilir. Bunlar da; Mutezilenin tevhit ilkesiyle
ilişkili sistemi ve bazı Ehl-i Sünnet ekollerinin konuların akıl ve nakle dayalı olmasına göre
oluşturdukları sistemdir. Ancak bu sistemler, ortaya çıktıkları dönemin özelliklerini taşırlar.
Günümüzün inançsal, sosyal, siyasal vs. özelliklerini dikkate alarak yeni bir kelam sistemi inşa
edilmelidir. Çünkü sistematik kelam, yatay olarak işlev görmektedir. Buna ek olarak sistematik
kelamın, tarihsel söz ve metinlerden, evrensel ilkelerin çıkarılması gibi etkin bir görevi de vardır.
∗
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Kelam tarihi, kelam ilminin doğuşu, gelişimi, belirli görüşler odağındaki oluşumları/fırak, bu
oluşumların temel inançları ve bu inançların oynadıkları tarihsel rolleri inceler. Kelam tarihinin
bunlardan daha önemli görevi, fırkaların inançlarının sosyal temellerini incelemektir. Bununla
bağıntılı olarak fırkanın iktidar ve muhalefete oluşuna uygun olarak ürettiği inançlar, bu ilmin
alanında kabul edilmelidir. Kelamın tarih olarak nitelenmesi, bu ilmin geçmişi incelemesi anlamına
gelmeyecektir. Çeşitli topluluklar, tarihsel olanı güncel anlamda canlı olarak yaşamaktadır.
Bununla bağıntılı olarak mezhep olarak isimlendirilmese ve akım olarak isimlendirilse de,
çağımızdaki ortaya çıkan akımlar da bu ilmin alanında kabul edilmelidir. Türkiye’de gelişen
“mezhepler tarihi” araştırma alanı da, bu ilmin alnını oluşturmaktadır.
Hıristiyan teolojisinin bir bölümü olarak biblical theology, teolojiyi kilisenin tekelinden
kurtarma işlevi gördüyse, Müslüman teolojisinde de, teolojiyi fırkalar teolojisinden çıkarma işlevi
görür. Ancak Müslüman dünyada kilise benzeri bir kurum olmadığından, tarihsel ve güncel fırkalar
teolojisi, siyasal yapıların bir parçası olarak devam ettirilmektedir. Fırkalar teolojisi ile, herhangi
tarihsel bir fırkanın kendi sosyal şartlarında ürettiği teolojiyi kast ediyorum. Fırkaların teolojileri,
üretildikleri sosyal, siyasal, ekonomik vs. şartların etkisini taşırlar. Müslümanların oluşturdukları
bu fırkaların inançlarını incelemek için başlangıç noktası olarak herhangi bir fırkanın iktidar veya
muhalefette oluşu belirlenebilir. Bu durumda fırkalar teolojisi ile iktidar veya muhalefetteki bir
fırkanın inançlarından söz etmekteyiz.
Kur’an kelamı, sistematik kelamdan ayrı bir bilimdir. Sistematik kelam; Allah insan
ilişkisini yatay düzlemde inceler ve kendi döneminin verilerini kullanır. Konular/mesâil ve
araçlar/vesâil yer ve zamana göre değiştiğinden, sistematik kelam da bölümleri bakımından olmasa
da bu değişime uygun olarak farklılık içerir. Bazı kelamcılar kelam ilminin bu özelliğine dikkat
çekmektedirler. Sözgelimi Îcî, şüphelerin geçmiş dönemlerden birikerek geldiğini, inançları
korumak ve şüpheleri gidermek için kelam ilminin tedvin edilmesine ihtiyacın ortaya çıktığını
belirtmekte, 1 Harputi de, kelamın tedvininin yer ve zamanın gereklerine göre olduğunu
vurgulamaktadır. 2 Türkiye’de, günümüz veya çağdaş kelam problemleri şeklinde bir alanın
üretilmesi, asıl olarak sistematik kelam çalışmalarının fırkalar teolojisinden kurtarılamamış
olmasından ve sistematik kelam anlayışının gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu
problemler zamansal olarak günümüze ait ise, sistematik kelam içerisinde bu problemler bir sitsem
içerisinde incelenmek durumundadır. Günümüzde ortaya çıkan problemlerin bir sistem içerisinde
çözümlenmemesi nedeniyle de, bu alanda sistematik düşünceler geliştirilememektedir.
Türkiye’deki sistematik kelam eserlerinde bu özelliğin olmamasından ötürü, sistematik kelamın bir
bilim olarak geliştiği söylenemez. Bu isimde veya farklı isimlerde yazılan eserlerin kendi içerisinde
sistematik olmamaları bir yana, fırkalar teolojisinin ötesinde bir anlama da sahip olmadıkları da
söylenebilir. Sözgelimi geleneksel sistematik kelam yazarları kendi dönemlerinde var olan varlık
anlayışına ait cevher-i fert, madde, suret, cisim vs. terimleri kullanmışlardır. Ancak varlık
kuramlarının tarihsel süreçte farklılaştığı görülmektedir. Günümüzde sistematik kelam yapan bir
kelamcı, fizik, kimya, astronomi, biyoloji vs. ilimlerin güncel verilerini ve ulaştıkları sonuçları
Tanrı’nın varlığı ve birliği lehinde kullanabilir. Belki de bu bilimlerin kanunlaşmış sonuçlarını
kullanmak zorundadır da. Ancak Kur’an kelamı yapan bir kelamcının, Kur’an’ın bu bilimlerin
alanına giren anlatımlarının, asıl amaçlarını ve tarihsel anlamını sorgulama görevi vardır.
Güncel çalışmalarda ortaya çıkan bir sorun olarak Kur’an merkezli araştırmaların
isimlendirilmesi, Kur’an Kelamı öğretisiyle aşılabilir. Bu yönelimler, günümüzde azımsanmayacak
derecede fazladır. Bu sorun, genel olarak konuların özelleştirilmesinde kullanılan “Kur’an’a
1
2

Îcî, Abdurrahmân b. Ahmet, el-Mevâkıf fi Ilmi'l Kelâm, thk. Abdurrahmân Umeyra, Beyrut 1997, 1/258.
Harputi, Abdullatif, Lütfi, Tenkıhu’l-Kelâm fi Akâid-i Ehli’l İslam, İstanbul, h.1330, 5; Bu ifadeden, genel olarak
sözün yer ve zamanın gereklerine göre oluşturulmasının gereği de anlaşılabilir. Ancak kelamı yani sözü, genel olarak
söz anlamında aldığımız gibi, özel olarak bu ilimi içeren bir anlamda kullanmayı da amaç edindik.
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göre…” veya “Kur’an’da…” gibi sözcüklerin kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. Bu kullanımlar,
incelemeyi yapanın nesnelliği yönünden eleştirilmektedir. Halbuki bu özelleştirici ifadeleri
kullanan zihin, asıl olarak konuyu salt Kur’an’ın sınırları içerisinde çözümleme arzusundadır ve
mümkün olduğu oranda da nesnellik iddiasındadır. Bu çözümleme; etimoloji, semantik, hermenötik
gibi dilbilimlerine gereksinim duyduğu gibi, asıl olarak Kur’an kelamına gereksinim duyacaktır.
Her dilin sözcüklerinin türetilmesine ilişkin kurallar vardır ki bu kurallar toplumların yaşam tarzları
ile ilişkilidir. Eş zamanlı ve art zamanlı anlam bilim incelemeleri, anlamı ve bir süreç içerisinde
ortaya çıkan anlam kaymalarını belirlememize katkı yapacaktır. Yorum bilim ise, bütün bu
bilimlerle ilişkili olarak, metinden kastedilen anlamı açığa çıkaracaktır. Yöntemi, alanı ve amaçları
belirlenmiş bir Kur’an Kelamı, bu çalışmaların sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır. Bu durumda
salt Kur’an üzerindeki bu incelemeleri “Kur’an kelamı açısından…” veya “Kur’an Kelamına
göre…” şeklinde isimlendirmek mümkün olacaktır. 1
Kur’an kelamının bölümlerinin sistematik kelamın bölümleriyle paralellik göstermesi
doğaldır. Buna bağlı olarak Kur’an kelamı şu alt bölümlere ayrılabilir ki bunların da kendi
içerisinde bir ilim olarak isimlendirilmesi mümkündür. Çünkü bu alt bölümler de bağımsız bir konu
olarak incelenebilir özelliktedir. Bu bölümleri de, her birinin diğerinin nedeni olması yani nedensel
sıralama ilkesine bağlı olarak şu şekilde sıralayabiliriz.
Tanrı İlmi: Evrenin kendisi nedeniyle var olduğu bir ilke olması nedeniyle, diğer bütün
konular bir yönden Tanrı ile ilişkilidir. Varlıklara kendi özelliklerini veren 2 ve onların varlıksal ve
niteliksel olarak devamını sağlayan kanunları var eden, 3 bu varlıklar içerisinde insanı yükümlülük
kabul eden bir varlık olarak yaratan ve ona görev yükleyen, 4 toplumların kendi iç dinamikleriyle
gerçeği bulmada ve onunla toplumu yönetmede güçsüz kaldıkları veya ilahi nitelikler yükledikleri
çeşitli beşeri ilkelerle toplumu yönetme arzularının oluştuğu dönemlerde onlar arasından elçiler
seçen ve görevlendiren, 5 insanlar arasında seçtiği elçilere iletilerini gönderen, son olarak da onları
bilmedikleri bir biçimde ve yerde var eden6 nedendir. Ancak Tanrı, bütün bunların ötesinde yüce
modeldir. 7 Onun yüce model oluşu, düşünen insana düşünsel, eylemsel ve duygusal yol
göstericiliğinde ortaya çıkmakta ve O, varlıksal olarak cisimsel olandan başka iken, beşeri
niteliklere bürünerek olgun insan olarak ortaya çıkmaktadır.
Kanunlar İlmi/melek ilmi: Yaratılış özellikleri ile evreni oluşturan varlıklar tashîrîyeti kabul
etme niteliğinde yaratılmıştır. Bu varlıkları maddi niteliklerini dikkate alarak cansızlar ve canlılar
olarak sınıflandırıldıktan sonra, canlılar da bitkiler, hayvanlar ve insan olarak sınıflandırılmaktadır.
Bilinen varlıklar içerisinde gerçek anlamda istençli fiiller yapan varlık olarak insan yer almaktadır.
İnsan da bir yönüyle tashiriyeti kabul etmekte ve diğer yönüyle iradi fiiller gerçekleştirmektedir.
Evrenin düzeninin ve varlığının devamının kendisine dayandığı kanunları melek sözcüğü ile ifade
etmek, asıl olarak bu kavramın anlamlarında mevcuttur. Müslümanların geleneğinde “tabiat
kanunları” kavramının gelişmemiş olması, her şeyi Allah’ın fiili olarak görme eğiliminden
kaynaklandığı söylenebilir. Allah, bu konunlar aracılığıyla alemdeki düzeni devam ettirmektedir.
Halbuki bu kanunları tabiata nispet etmek, onları var eden ve devamını sağlayan neden olarak
Tanrı’yı ortadan kaldırmak anlamında değildir. Tanrı’nın evrene ilişkin iki fiili olan yaratma/halk
ve düzenlemenin/emr 8 kendisine dayandığı kanunlar da, son tahlilde Tanrı tarafından var edilmiştir.
1

2
3
4
5
6
7
8

Rahman’ın, Ana Konularıyla Kur’an adlı eseri Kur’an kelamına bir model olarak gösterilebilir. Bkz. Rahman,
Fazlur, Ana Konularıyla Kur’an, trc. Alpaslan Açıkgenç, Ankara 1996.
Haşr 59/24; Rahmân 565/2-3 vd.
Enbiyâ 21/22;
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Vâkıa 56/61.
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İnsan İlmi: Evrende kendisine verilen istençli fiiller yapma yetkinliğine uygun olarak insanı
konu edinmek, Kur’an kelamının en temel görevlerinden birisidir. İnsan bir varlık olması nedeniyle
bu ilmin konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla onun varlığının başlangıcı ve sonu bu ilmin
alanına girdiği gibi, fiilleri ve bu fiilleriyle bağıntılı isimleri de bu ilmin konusunu oluşturur.
Kur’an’ın tür ve birey olarak insanın başlangıcına ait anlatımlarının amacını çözümlemek insan
ilminin konusu iken, sonuna ilişkin anlatımlar diriliş ilminin konusudur. Çünkü diriliş, evrenin
bozulması ve var edilmesi gibi tanrısal bir eylemle ilişkilidir. Kur’an’ın tür olarak insanın var
edilmesine ilişkin anlatımlarını, yine insan tarafından üretilen yaratılış mitlerinden bağımsız olarak
incelemek mümkün değildir. İnsanın, kendi bilgi birikimi ve anlatılara uygun olarak ürettiği veya
kurguladığı yaratılış mitlerini kurgusal anlatımlar olarak değerlendirmek mümkün olduğu gibi,
Kur’an’ın anlatımlarını da kurgusal anlatımlar olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü ilk
yaratılışın bilimsel açıklaması insana aittir ve onu açıklamak da insanın görevidir. İnsan fiillerinin
doğasını çözümlemek ve bu fiillerle bağıntılı olarak kazandığı mümin, kafir, müşrik gibi isimlerin
teorik ve pratik alanda çözümlemesini yapmak da, insan ilminin konusudur.
Elçilik İlmi: Allah’ın emirlerini vahy etmek için elçiler seçtiği, Kur’an’ın ana temalarından
birisidir. Elçinin görevleri ve nitelikleri gibi geleneksel konularla birlikte, tarihsel veya güncel
karizmatik kişilerin tanrısal ilişki iddiaları da bu ilmin konusunu oluşturacaktır. Kur’an’ın
anlatımlarında dile getirilen elçilerden ortaya çıkan olağandışı fiiller, bu anlatımların ilişkili olduğu
elçinin yaşadığı toplumun karizmatik kişilere atfettiği nitelemelerden ayrı düşünülemez. İnsan,
kendisine iman ettiği elçiyi kendisinden olağandışı fiillerin gerçekleştiği beşer olarak kabullenmek
istemektedir. Asıl olarak elçilerin olağandışı fiiller gösteren beşer olarak algılayan beşeri psikoloji
çözümlenmelidir. Tanrı, elçinin zihninde kendi sözlerini yaratması nedeniyle, vahyin mahiyeti ve
çeşitli düzlemlerde ortaya çıkışı da, bu ilmin konusudur. Vahyin ortaya çıktığı düzlemler ise iniş
düzlemi, zihinde varoluş düzlemi, elçinin zihninden toplumsal zihne geçiş düzlemi ve son aşamada
da sınırları belirli bir kitap olarak ortaya çıkış düzlemidir.
Kitap İlmi: Vahiy, beşeri dilde bir yazılı olsun veya olmasın bir kitap olarak ortaya çıkınca,
bu kitap bir ilmin konusunu oluşturacaktır. İman esasları içerisinde kitaplara iman bir iman nesnesi
olarak kabul edilmesine rağmen, geleneksel kelam ilminin bir konusu olarak dikkate alınmaması ve
bağımsız bir konu olarak incelenememesi şaşılacak bir durumdur. Kitabın içeriği, anlaşılabilirliği,
uygulanabilirliği, anlatım özellikleri, zamansal olarak sonra olanın öncekilerin hükümlerini
kaldırması/nesh veya toplumsal bilinçte yokluğu/insâ nedeniyle yenilemesi, 1 bu ilmin konularından
bazılardır.
Diriliş İlmi: Evrendeki kurulu düzenin/en-neşetu’l-ûlâ bozulmasından sonra kurulacak
ikinci düzen/en-neşetu’l-âhira hakkındaki anlatımlar, Kur’an’ın odak kavramlarından birisidir.
İkinci oluş da, bilmediğimiz yer, zaman ve biçimde yeniden varoluştur. Bu anlatımların amacını
çözümlemek, kurulacak bu ikinci düzenin dünyaya ait amaçlarını öne çıkarmak anlamına gelecektir
ki, bu da ahretin insan fiillerine olumlu katkısının belirlenmesi olacaktır. Sistematik kelam, dirilişin
mahiyeti ile ilişkili çeşitli kuramları inceleyebilir ve bunlar arasında bir tercihte bulunabilir. Ancak
Kur’an kelamının dirilişin mahiyetinin Kur’an’da anlatılmamış olmasından ötürü, asıl olarak bu
anlatımların ilk muhatapların zihnindeki anlamlarını ve tarihsel atıflarını inceler.
Kur’an Kelamının Diğer Dinsel İlimlerle İlişkisi
Kur’an kelamı; inançları Kur’an özelinde açıklamayı hedefleyince, ilk olarak Kur’an
ayetlerinin anlamlarını açıklamayı hedefleyen tefsir ilmi ile ilişkisi incelenmelidir. Bu ilmin tevil
değil de tefsir olarak isimlendirilmesi, tefsir sözcüğünün anlamına dayanmaktadır. Tefsir; Bir şeyi
iyice açıklamak, keşfetmek anlamında “el-Fesr” mastarından tef'il babında bir kelimedir. Istılâhta
beşerî takat oranında, Allah Teâla'nın muradına delâlet etmesi yönünden Kur'an-ı Kerim'i inceleyen
1
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bir ilimdir. Konusu, Kur'an ayetleridir. 1 Kur’an Kelamı ve tefsir, konuları yönünden örtüşürler.
Çünkü her ikisinin konusu da Kur’an ayetleridir. Ancak fıkıh, kelam, ahlak vs. diğer dinsel
disiplinler de Kur’an ayetlerini konu edinmektedir. Kur’an ayetleri içerisinde, bu disiplinlerin
konularıyla bağıntılı ayetlerin olması, bu ilimlerin de ayetlerin anlamlarıyla ilgilenmesini gerektirir.
Kur’an kelamı ve tefsir ilmi arasındaki ayrım, Kur’an kelamının Kur’an’ı tarihsel bağlamıyla
ilişkili olarak açıklamada ortaya çıkmaktadır. Tefsir ilmi ise, ayetlerin tarihsel bağlamının ötesinde
evrensel yorumlar geliştirme çabasındadır.
Kur’an kelamının ilişkili olduğu bir diğer dinsel disiplin, iniş sebepleri ilmidir/ilm’u
esbâbi’n-nüzûl. Bu ilmin, ayetlerin iniş nedenlerini incelemesi nedeniyle tarihsel bağlamı ortaya
koymada etkin rol oynar. Ancak her ayetin inişini bir nedene bağlamak, bu nedenlerin toplamının
bir öğreti oluşturmaması nedeniyle mümkün değildir. Herhangi bir nedene bağlı olmaksızın ilahi
iradenin ayetleri indirmesi, bir hikmete bağlı olarak gerçekleşmektedir. Buradaki hikmet ise,
ayetlerin çeşitli alanlarla ilişkili olarak bütüncül bir yapı oluşturmasıdır. Nüzül sebepleri ilminin
olumsuz yönü, ayetlerin iniş nedenlerini açıklayan sözlerin, hadis ilminde olduğu gibi nesilden
nesle rivayet edilerek gelmiş olmasıdır. Bu rivayetlerin, hadisleri toplayan eserlerin bir bölümü
olması da bunu göstermektedir. Hadislerin, belirli dönemlerin din anlayışı yansıtan sözler oldukları
yargımız, ayetlerin iniş nedenleri hakkındaki rivayetler için de geçerlidir. Çünkü bu rivayetler,
ayetlerin olaylarla ilişkili olarak anlamlarının açığa çıkmasına yardımcı olmamakta, aksine
ayetlerin anlamlarını mezhepsel anlayışa göre yönlendirmektedir. Diğer bir deyişle, ayetin anlamını
yorumlayanın zihnindeki anlama doğru yönlendirmektedir.
Hadis ilmi; Hz. Muhammed’in söz, fiil ve takrirlerini konu almaktadır. Ancak bu ilim; onun
söz, fiil ve takrirlerini incelemek yerine, onları nakleden raviler ilmine dönüşmüştür. Bununla
bağıntılı olarak bu ilmin usulü de, ravileri adalet ve zabt yönünden değerlendiren kriterleri
içermektedir. Belirli dönemlerde oluşturulan hadis külliyatları incelendiğinde, bu hadislerin her
fırkanın kendi inançlarını ifade eden hadisler olduğu görülecektir. Fırkaların inançlarının sosyal
temele dayalı ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiği düşünüldüğünde, hadislerin, ayetlerin anlamını
yönlendirmede, özelleştirmede, genelleştirmede ve hatta bazı anlayışlara göre nesh etmede rol
oynadığı söylenebilir. İnançlar söz konusu olduğunda hadisler, sosyal temele bağlı olarak gelişen
inançların oluşumunda ve biçimlendirilmesinde rol oynamaktadırlar. Bu inançlar, Hz.
Muhammed’in vefatından sonraki dönemlerin sosyal yapıları ile ilişkili olduğundan, hadisler de
üretildikleri yer ve zamanın din anlayışını ifade etmeye yardımcı olurlar. Bu nedenle sistematik
kelam ve Kur’an kelamı çalışmalarında hadislerin delil olarak kullanılması, doğru bir yöntem
değildir.
Fıkıh ilmi; Kur’an’da açıklanan ibadetleri konu edinmekte, ibadetlerin biçimlerini, şart ve
rükunlarını açıklamaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin ikili ilişkileri ve bunlara ilişkin kurallar
da bu ilmin konuları arasındadır. Buna bağlı olarak bu ilim cezalar, infaz, haklar vs. konularını
incelemektedir. Kur’an kelamı da bu konuları inceler. Ancak Kur’an kelamı ibadetlerin biçim, şart
ve rükunlarıyla ilgilenmez; ibadetlerin hikmetini tarihsel bağlamında ortaya koymayı hedefler.
Mirasın paylaşılmasında varislerin kimliği alacakları payın miktarı fıkıh ilminin konusuyken,
mirasın paylaşılmasına ilişkin hikmet de Kur’an kelamının konusudur. Bununla birlikte Kur’an
kelamı bu paylaşıma etki eden tarihsel etkileri çözümler.
Kur’an’a Yaklaşımlar

1

İsfehânî’ye göre tefsir ve tevil arasında fark vardır. Tefsir, söz ile kast edileni açığa çıkarmaktır. Tevil ise; söz ve
fiilin hakikatinin zahirinin gerektirmediği ilk aslına döndürmektir. Tefsir tevilden daha geneldir. Zor olan bir şeyin,
muhatabın anlayacağı şekilde kolay olarak açıklamak tefsirdir, fakat tevil değildir. Tevil ancak tekil sözcükler için
değil de bileşikler için kullanılır. Tefsir ise her ikisi için de kullanılır. Bkz. İsfehâni, el-İtikâdât, 178-179.
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Kur’an’ın Allah tarafından indirildiğine inanan bir kimsenin, Kur’an’a yaklaşımı
belirlemede akli ve nasslara dayalı ilkeler geliştirmek mümkündür. Ancak bundan daha önemlisi,
tarihsel ve güncel yaklaşımları çözümlemektir. Bu yaklaşımların bir kısmı lafızla ilişkiliyken, bir
kısmı da anlamla ilişkilidir. Şifreci okuma, mucize merkezli okuma ve sevap kazanma amacıyla
okuma tamamen lafızlarla ilişkilidir. Anlamla ilişkili olarak ise bilimsel okuma ve siyasal okuma
biçimlerinden söz edebiliriz.
Şifreci okuma; Kur’an’ı oluşturan harflerin ve sözcüklerin anlamlarını dikkate almaksızın
sayı, konum ve dizilişlerinden anlam üretmenin genel adıdır. Güncel olarak şifrecilik olarak ortaya
çıkan bu ekol, tarihsel olarak Hurufilik biçimde ortaya çıkmıştır. Bu yöntem açısından sözcükler,
zahiri ve olgusal anlamlarının ötesinde bir anlama sahiptirler ve evrenin geleceğini ve geçmişini
bilen Tanrı, bazı gerçeklikleri Kur’an’ın lafızlarında gizlemiştir. Tanrısal sözler, zahiri anlamlarının
dışında gizli ve gizemli anlamlara sahiptirler. Şifreci okumalar tarihsel ve güncel olarak amaç
yönünden değişmektedir. Tarihsel anlamda Müslüman kelam ekolleri ve özellikle muhalefet
ekolleri, kendi taraftarlarına iktidarı ele geçirmek için anlamlar çıkarmaktayken, güncel olarak
diğer din mensuplarının kutsal kitaplarına göre Kur’an’ın üstünlüğünü vurgulamada
kullanılmaktadır.
Mucizevi okuma; Kur’an’ın metin yapısından ve anlatımlarında olguda açıklanmayan
anlamlar üretmeyi hedeflenmektedir. Bu okuma biçimi, asıl olarak Kur’an’ın “Allah sözü”
olduğunda odaklaşmaktadır. Kelamcıların geleneksel tavırları arasında Kur’an’ı lafzî ve manevî
mucize olarak kabul etmeleri ve onun bu özelliği ile elçinin doğrulayıcısı görmeleri, Kur’an’ın
amaçları açısından tarihsel bir sapmadır. Lafızsal olarak onun insanı güçsüz bırakması, onun
muhatapların diliyle indirilmiş olması nedeniyle imkansızdır. Çünkü onda, Tanrı beşeri sözleri
alıntılamakta ve onun kullandığı lafızları kullanmaktadır. Anlam bakımından icaz ise, muciz
anlamların beşeri düzlemde yani güçsüz insan tarafından anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliği
açısından önemli bir sorundur. Çünkü insan, ancak kendi gücü içerisinde olan anlamları
kavrayabilir ve uygulayabilir.
Sevap kazanma amacıyla okuma biçimi, önemli güncel ve popüler okuma biçimlerinden
birisidir. Bu okumada, asıl amaç anlama olmaksızın salt lafızların ve hatta harflerin sözlü olarak
ifade edilmesi, sevap kazandıran bir eylem olarak nitelenmektedir. Bununla bağıntılı olarak
Kur’an’ın bütününün ve bir kısmının okunması bir ibadet olarak nitelenmekte ve bu okuma biçimi
destekleyen hadislere atıfta bulunulmaktadır. Ancak Kur’an’da bu şekilde bir okuma biçimini
emreden veya faziletli bir eylem olduğunu anlatan herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bu okuma
biçiminin asıl olarak siyasal otoriteler tarafından biçimlendiği söylenebilir. Çünkü Kur’an’ın
siyasal otorite tarafından yapılan yorumlarının toplumsal zeminde benimsenmesi ve yaygınlaşması,
toplumun Kur’an’ın anlamlarından uzaklaştırarak salt lafızsal okumaya yönlendirilmesi ile
mümkün olmaktadır. Gazâlî’nin seleften gelen haberler konusunda avam için belirlediği tutumlar
da, 1 bunun siyasal bir istek olduğuna işaret etmektedir. Çünkü seleften gelen haberler konusunda
avama belirlenen tavır, son tahlilde bilgi ehline teslim olmaktır. Bilgi ehli ise, bu haberler
konusunda tevil yapanlar değil, siyasal tutumlara uygun olarak avam için tavır belirleyenlerdir.
Tarihsel ve güncel bir sorun olarak inanmış insanın Kur’an’a yaklaşımları, Kur’an
kelamının gelişiminin önünden engel oluşturmaktadır. Gerçekte Kur’an Tanrısal sözlere bakışımız
konusunda bazı yönlendirmelerde bulunmaktadır. Salt lafızsal okuma, Kur’an okumanın yararlı bir
eylem olduğu anlayışından hareket etmektedir. Bu anlayışı, belirli surelerin veya bölümlerin ve
hatta tekil olarak harflerin lafızsal okunmasının sevap kazandıran bir eylem olarak tanımlayan
hadisler veya sahabe sözleri desteklemekte ve güçlendirmektedir. Eğer bu şekildeki rivayetler
doğru olarak kabul edilecekse, Hz. Muhammed’in bu sözleri Arap dilini bilen ve en azından

1

Gazâlî, Ebû Hâmid, İlcâmu’l-Avâm an İlmi’l-Kelâm, (Mecmûat-i Resâl’i İmâm Gazâlî), 320.
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mefhum olarak anlayan bir topluluğa söylediği kesindir. Dolayısıyla bu okuma biçiminin lafızların
anlamlarından arındırılmış bir okumayı teşvik ettiği söylenemez.
Kur’an’da, okuma anlamında tertil ve kıraât sözcükleri kullanılmaktadır. Tertil; bir şeyin
doğrusal dizilişi anlamına gelmekte ve dişleri düzgün olan insan için raculu’n rettelu’l-esnân
denilmektedir. 1 Kur’an, onun toptan indirilmesi temennisinde bulunan inkarcılara karşı, onun
elçinin gönlüne yerleşmesi ve bir düzen içinde uygulanması için parça parça indirildiğine vurgu
yapmakta 2 ve Hz. Muhammed’den de onu bir düzen içerisinde okumasını emretmektedir. 3
Kur’an’ın parçalar şeklinde indirilmesinin temel nedeni, kabul edilebilir ve uygulanabilir toplumsal
yapının oluşması içindir. Vahyin, elçinin zihninde yerleşmesiyle birlikte, asıl olarak toplumsal
zihinde yerleşmesine gereksinim vardır. Kur’an, bu indiriliş biçiminin, insanların elçiye karşı
tavırlarına göre şekillendiğini göstermektedir. Bununla birlikte Kur’an’da yer alan “sana …
soruyorlar?” şeklindeki ifadeler de, açık bir şekilde vahyin metin yapısının istekler doğrultusunda
oluştuğunu göstermektedir. Bu durumda metnin tarihsel öğeleri içermesi, bu anlatımların hikmetini
oluşturan evrensel ilkelerin göz ardı edilmesi anlamına gelmemektedir. Kıraat ise, asıl olarak lafzın
anlamdan arınmış olarak dilde söylenmesi değil; düşünülen ve uygulanan olması için topluma
iletilmesidir.4 Bu anlamda kıraat, Tanrısal sözlerin olguyu düzenleyen bir veri olarak son alıcısı
olan insana iletilmesi olarak tebliğ ile aynı anlamdadır.
İnsanın, Allah ile ilişki biçimini anlatan “Rabb’inin adını an ve bütün benliğinle ona yönel” 5
ayeti, Kur’an’a yaklaşım için de bir model oluşturabilir. Bu ayette bir fiili ifade eden tebettele
sözcüğünün aslı olan betelenin mastarı betül sözcüğü, nikahsız yani bakire olmayı ifade eder ve
Meryem için de Betül sözcüğü kullanılır.6 Bu ayet, evlilikleri yasaklayan bir anlama sahip değildir
ve asıl olarak Allah’a samimiyetle yani herhangi bir şeyi ortak koşmaksızın yaklaşmayı ifade eder.
İnsanın zihninde başka bir varlığı ortak koşarak yani zihnini onunla nikahlayarak Allah’a
yönelmesi uygun olmadığı gibi, insanın zihnini başka bir düşünce ile nikahlayarak Kur’an’a
yönelmesi de uygun değildir. Bu nedenle bakire zihinler, Kur’an’ın asıl anlamlarını ortaya
çıkarmak için incelemekteyken, düşünce ve inançları kesin olarak benimsemiş zihinler de, bu
düşünce ve inançları Kur’an’da işaretler bulmak için onu incelemektedirler. Öyleyse Kur’an’a
yaklaşımda temel ilkelerden birisi olarak, Kur’an’ı kendi tarihsel yapısında incelemek olduğu
söylenebilir.
Kur’an’ın İçeriği/Kur’an Kelamının Alanı: Kur’an’ın içeriğini akli olarak belirlemek, bir
kutsal kitapta bulunması gerekli bilgileri belirlemek anlamına gelmektedir. İnsanın yeryüzündeki
üretme görevi, asıl olarak onun yeryüzündeki varoluşunun ve üretim görevinin devamını sağlayan
gerekli kuralları koymasını da gerekli kılmaktadır. Ancak insanın beşeri olanı, etkisini arttırmak
için ilahileştirmesi veya karizmatik kişiliklerin sözlerini etkisini arttırmak için ilahi sözler olarak
yansıtması, belirli dönemlerde Tanrı’nın müdahalesini gerekli kılmıştır. Dolayısıyla vahiy indirmek
insanların fiilleriyle bağıntılı olarak gerçekleşmektedir. Diğer bir deyişle insan, Tanrı’yı vahiy
indirmeye zorlamıştır.
Kur’an’ın anlatımlarında da, onun içeriğine gönderme yapan ifadeler bulunmaktadır. Bu
ifadeleri; Kur’an’ın içerik olarak olgunluğu, bu olgunluğu ifade eden nitelikler ve işlerin Kur’an’a
götürülmesi şeklinde sıralamak mümkündür.
1
2
3
4
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İsfehânî, el-Müfredat, 373.
Furkân 25/32.
Müzzemmil 73/4.
İsfehânî, kıratın, düzgün okumada harflerin ve kelimelerin birbirine eklenmesi anlamına geldiğini belirtmekte,
Kur’an’ın bu isimle isimlendirilmesine ilişkin ise Kur’an’ın indirilen diğer kitapların özü/meyvesi olması nedeniyle
olduğuna ilişkin rivayetlere yer vermektedir. Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 606.
Müzzemmil, 73/8.
Betül sözcüğünün bu anlamları için bkz. İsfehânî, el-Müfredât, 48;
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Kur’an’da yer alan kendisinde hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı kitap, 1 her şeyin açıklandığı
kitap, her şeyin açıklayıcı imamda sayıldığı 3 vs. nitelemeleri Kur’an olarak anlaşılması
durumunda Kur’an’ın içeriğinin var olan her şey olduğu yargısına ulaşılmaktadır. Rağıb İsfehânî,
Kur’an’ın her şeyi içermesini açıklamanın çok zor olduğunu ifade etmektedir. 4 Bu anlatımlarda
ortak unsur, “her şey” sözcüğüdür. İlk anlatımda ve diğerlerinde yer alan hiçbir şeyin eksik
bırakılmadığı kitap ile elçilere indirilen kitabın kast edilmediğini söylemek mümkündür.
Kur’an’daki bazı anlatımlarda varlıkların kendisine dayandığı ilkelerin var olduğu korunmuş ve
gizlenmiş nitelikleriyle kitaptan ve levhadan bahsedilmektedir. Buna ek olarak “açıklayıcı imam”
ifadesinin de yer aldığı görülmektedir. Bu ifadelerin, yeryüzündeki otoritelerin yönetim ilkelerini
yazdıkları ve belirledikleri, diğer insanlardan gizlenmiş ilkelerinin olduğu kitaplarına benzetilerek,
varlıkların dayandığı ilkelerin ilahi hafızada belirlenmiş ilkelerine gönderme yapması mümkündür.
İndirilen kitaplarda her şeyin var olmasının anlamı ise, ancak vahyin alanına giren her şey olarak
anlaşılabilir. Çünkü Kur’an’da ve indirilen diğer kitaplarda evrende var olan her şeyin yer almadığı
bilinmektedir. Bu anlatımları, varlıklar hakkındaki genel ilkelerin indirilen kitaplarda yer alması
şeklinde anlamak da mümkündür. Sözgelimi her varlığın bir yaratıcının var etmesiyle varlık
bulduğu şeklindeki genel bir ilke, bütün varlıkları kapsamaktadır.
Bununla birlikte Kur’an hakkında kullanılan hakim gibi nitelikler, onda hikmetli şeylerin
varlığına işaret etmektedir. Hakîm; bütün ilimleri ve hikmete dayalı amelleri içeren 5 olarak
tanımlanmaktadır. Ancak bu nitelik, Kur’an’ın alanının hikmete dayalı bütün şeyler olduğu
anlamına gelmemektedir. Bu niteliğin, Kur’an’ın açıklamalarının bir hikmet ve nedene dayandığı
şeklinde açıklanması mümkündür.
Hakkında ihtilaf edilen veya tartışılan şeylerin Kur’an’a götürülmesi şeklinde Kur’an’da yer
alan emirler, Kur’an’ın içeriğinin bilinen her şey olduğu anlamında değildir. 6 Anlaşmazlığa
düşünülen ve tartışılan konuların vahyin alanına girmesi durumunda bu fiilin bir anlamı vardır. İlk
muhatapların, anlaşmazlığa düştükleri konuları Hz. Muhammed’e götürmeleri durumunda, konuyla
ilişkili herhangi bir ayetin inmesi mümkündü. Ancak Kur’an’ın tamamlanmasından sonra bu eylem
imkan dahilinden çıkmıştır. Bu nedenle bu ifadelerin vahyin alanıyla ilişkili konuların Kur’an’a
götürülmesi şeklinde anlaşılması mümkündür.
Kur’an’ın anlatımları içerisinde tarihsel olaylar, ekonomi, astronomi, uluslar arası hukuk,
sosyal yapı alanlarıyla ilişkili düzenlemeler yer almaktadır. Kur’an’ın tarihsel olaylarla ilgili
anlatımlarının elçiler odaklı anlatımlar olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle Kur’an, elçilerden
bağımsız olarak tarihsel olayları anlatmamaktadır. Belki de bunun tek istisnası Kur’an’da anlatılan
mağara arkadaşları/ashab-ı kehf olayıdır ki, bu anlatımda da, inan bir topluluğun, inançlarından
ötürü siyasal baskılara maruz kalmaları nedeniyle yurtlarını terk etmeleri ve belirli bir zaman sonra
tekrar yurtlarına dönmeleri ana temadır. Bu anlatım, her ne kadar bir elçiyle ilişkili olmasa da,
inanların inançlarından ötürü karşılaştıkları tarihsel bir olayı konu etmesi nedeniyle, vahyin de
konusu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte insanlık tarihi elçilerin ilişkili olduğu olaylardan
2
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En’âm 6/38.
Bu anlamda ( ﺗﺒﯿﺎنNahl 16/89) ve ( ﺗﻔﺼﯿﻞYusûf 12/111) sözcükleri kullanılmaktadır.
Yâsin 36/12.
İsfehânî, el-İtikâdât, 176.
İsfehânî, el-İtikâdât, 176; Bu sıfatın Kur’an hakkında kullanıldığı ayetler için bkz. Âlû İmrân 3/58; Lukmân 31/2;
Yâsin 36/2 vd. Hakîm sözcüğü Allah’ın bir ismi olarak da kullanılmaktadır. Bu isim, onun hikmetli fiiller işlemesi
anlamındadır. Bkz. Bakara 2/32, 129; Âlû İmrân 3/6 vd.
“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine de. Herhangi bir
hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne
arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir” (Nisâ 4/59) ve “Hakkında ayrılığa düştüğünüz
herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na
yöneliyorum” (Şûrâ 42/10) ayetleri bu durumu ifade etmektedir.
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ibaret olmadığı da bilinmektedir. Tarih ilmi ise yer ve zaman belirterek olayları anlatmaktadır.
Ancak tarih ilminin günümüze dönük çıkarımlarda bulunması için, tarih felsefesi yapması
zorunludur. Kur’an kıssalarının ana teması da, elçilerin tebliğ sürecinde karşılaştıkları sıkıntılı
olaylar ve bu olayların sonucunda elçilerin üstün gelmesidir. Bu ana temanın dışında, Yahudilerin
Allah’ın gönderdiği elçileri öldürdükleri belirilmekte ve öldürülen elçilerin yaşamları konu
edinilmemektedir. 1 Dolayısıyla Kur’an Kelamı, bu olayları incelerken anlatımların ana temasını ve
sonucunu dikkate almak ve bununla bağlantılı olarak tarihsel işlevlerini belirlemek zorundadır.
Kur’an’ın içeriğini oluşturan gök cisimleri ile ilgili anlatımların, muhataplarının bilgi
birikiminin ötesinde bir anlama sahip olmadığı söylenebilir. İlk muhataplarının gök cisimleri
hakkındaki bilgilerine uygun olarak gök cisimlerinden güneş, ay ve yıldızlardan söz edilmektedir.
İnsanın üzerinde yaşadığı yerin yapısı hakkındaki anlatımlar da bu şekildedir. Sözgelimi Kur’an’da
deprem konu edinilmekte, ancak depremlerin nedenlerine ilişkin bir bilgi yer almamakta, sadece
deprem anında insanın psikolojisinden söz edilmektedir. Kur’an’da gök cisimleri ile ilgili
anlatımların ana teması, insanların onlarla ilişkili olarak edindiği faydalar ve Allah’ın bu cisimlerin
varlıklarının oluşumunda ve devamındaki otoritesidir. Buna bağlı olarak bu cisimlerin gerçek
mahiyetleri anlatılmamış, insanların bilgilerine uygun olarak anlatılmıştır. Kur’an’daki bu
anlatımları esas alarak astronomi ilmi geliştirmek veya an azından bu ilmin genel ilkelerini
Kur’an’dan üretmek, Kur’an’ın bu anlatımlarının amacını oluşturmamaktadır. Buna ek olarak
dünyada gerçekleşen fiziksel olayların anlatımında da, aynı amacın geçerli olduğu söylenebilir. İlk
muhataplarının algıladığı bulutların hareketleri, rüzgar, yağmur gibi fiziksel olaylar ve bunların
Tanrı tarafından belirlenmiş kanunlara göre gerçekleştiği zikredilmekte, fakat onların bilgisinde
olmayan kar, dolu, sis, kıyı dalgaları/tsunami gibi olaylardan söz edilmemektedir.
Kur’an’ın gök cisimlerine ilişkin anlatımlarında ana temanın bu cisimlerin gerçek
mahiyetlerini bildirmek olmadığına dair, gök taşları hakkındaki anlatımına değinmek yeterli
olacaktır. Kur’an, Allah’ın gökte burçlar var ettiğini, bakanlar için onların süslendiğini, göğün
kovulmuş her şeytandan korunduğunu, kulak hırsızlığı yapanları da parlak bir ateşin izlediğini
anlatmaktadır. 2 Günümüzde gök bilimleri, gök taşlarının atmosfere hızla girmesi ile sürtünme
nedeniyle tutuştuğu ve küçük parçalar halinde dünya yüzeyine indiğini söylemektedir ki bu bilgi
çağımızda en alt seviyede bilgi birikimine sahip olanlar tarafından da kavranılmaktadır. Çağımız
insanına gök taşlarının nedeni olarak Kur’an’da belirtilen nedenlerin anlatılması, ikna edici
olmanın da ötesinde bilimsel gerçeklere ters düşen bir açıklama olarak kabul edilecektir. Çünkü
korunan asıl olarak gök değil, dünyadır. Bu anlatımlardan bilimsel veriler çıkarma tavrı yanlış
olduğu gibi, bu anlatımların tarihsel algılara uygun olarak amaçlarını görmemek de yanlış bir
tavırdır.
Her ne kadar önceleri fıkıh, sonraları İslam Hukuku olarak isimlendirilen bu ilim,
Müslümanların muamelatını İslam ilkelerine göre düzenlemeyi hedeflese de, asıl olarak bu
isimlendirme doğru değildir ve beşeri olan hukukun İslamileştirilmesini ima etmektedir. Bu durum,
İslam’ın sıfat olarak kullanıldığı diğer ilimler için de aynıdır. Bu durumda belirli tarihsel kesitlerde
oluşturulan fıkhın “Müslümanların fıkhı” olarak isimlendirilmesi ve diğer bilimlerin isimlerinin de
bu şekilde biçimlendirilmesi önerilebilir. Kur’an’da yer alan haklar, suçlar ve bunlara ilişkin
cezaların da tarihsel olduğu söylenebilir. Tarihin belirli bir dönemindeki sosyal yaşama ilişkin
düzenlemeler, o dönemin tarihsel şartları ile ilişkilidir. O dönemde temel haklar yaşama, beslenme
ve barınma ise, günümüzde bunlara ilaveten doğuştan eşitlik, düşüncesini ifade etme, özel hayatın
dokunmazlığı, iletişim ve bilişim, çalışma, örgütlenme, eğitim vs. haklarını vardır. O dönemde
suçlar; yol kesme, adam öldürme, hırsızlık, otoriteye başkaldırma vs. şeklinde temel suçlar ise,
1
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Öldürülen elçiler hakkında bkz. Bakara 2/91.
Hicr 15/16-18; Diğer bir bağlamda da melekler topluluğunu dinlemek isteyenlerin kovulmaları için her taraftan taşa
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günümüzde suçlar bunlara ilaveten düşünceyi ifade etmeyi engelleme, özgürlükleri engelleme,
bilişim suçları vs. şeklindedir.
Kur’an’ın bu genel tarihsel anlatımları yanında özel olarak uluslar arası hukuka ilişkin
düzenlemelerinden söz etmek istiyorum. Kur’an’ın bu bağlamda en çok söz konusu ettiği şey,
savaş hukukudur. Bu düzenlemeler içerisinde savaş açmanın gerekçeleri, savaşa katılacakların
kimliği, fethedilen ülkenin mal varlıklarına el konulması, insanlarının köleleştirilmesi, ele geçirilen
malların/ganimet dağıtılması, ganimetlerden hak sahipleri ve alacakları paylar, savaşmaksızın ele
geçirilen beldelerin mal varlıklarına el konulması ve bunların dağıtılması vs. yer almaktadır. Bütün
bu düzenlemelerin, savaşılan ülkelerin hukukunda da var olduğu görülmektedir. Öyleyse bu
düzenlemelerde temel ilkenin karşıtlık esası olduğu söylenebilir. Aynı şekilde Hz. Muhammed’e
İskenderiye mukavkısı tarafından gönderilen cariye, kılıç ve bineği kabul etmesinin de, kendi
döneminin uluslar arası düzenlemelerine göre açıklamak da tutarlıdır. Bununla birlikte köleliğe ait
hükümlerin Kur’an’da yer alması ve Hz. Muhammed’in de bunları uygulaması, savaşılan ülkelerin
bireylerini köleleştirmeyi uygun görmemize delil teşkil etmez.
Kur’an’ın ekonomik yaşamla ilgili anlatımların tarihsel öğeleri içerdiğinde şüphe yoktur.
Genel olarak bu anlatımlar, ekonominin ilk muhataplar nezdinde ihtiva ettiği anlamla ilişkilidir. O
günkü ekonomik yaşam, üretilen malların değişimi ilkesine dayanmakta, ticari yaşam da üretilen
malların kervanlarla başka ülkelerde satılması veya tüketilen malların da dışarıdan getirilmesi
yöntemine dayanmaktaydı. Kur’an’ın ekonomik yaşamla ilgili anlatımlarından hareketle bir
ekonomi sistemi geliştirmek mümkün değildir. Bu anlatımlarda ancak alışverişte dürüstlük,
aldatmama gibi genel ilkeler bulmak mümkündür. Bu ilaveten, “Allah’ın, köylerin ahalisinden
savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah’a, peygambere, onun yakınlarına,
yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında
dolaşan bir servet hâline gelmesin diye. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak
ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir” 1
ayetinde yer alan servetin sosyal tabana yayılması ilkesinin de bir ekonomik sistemin temel ilkesi
olduğu da söylenemez. Çünkü bu ayette dönemim uluslar arası hukukuna uygun olarak, fethedilen
beldelerde ele geçirilen malların dağıtılması söz konusudur. Servetin toplumsal zeminde
dağıtılması ise ahlaki bir temelde yürütülmektedir.
Kur’an’ın tevilinde İlimde Derinleşmiş Olanların Rolü: Kur’an’ın noktalanması,
harekelenmesi ve okuma/kıraat usullerinin belirlenmesi evresinde, bazı ayetlerle ilişkili olarak
inananların zihninde bazı anlamların zorunlu olarak oluşturulduğu ve Tanrısal kastın
yönlendirildiği görülmektedir. Kur’an’da, onun iskeletini oluşturan ve alimlerin anlamı konusunda
bir yargıda bulunduğu muhkem ayetler ile birlikte, olgusal karşılıklarını alimlerin ortaya çıkardığı
müteşâbih ayetler de bulunmaktadır. Bu durum, “O, sana Kitab’ı indirendir. Onun bazı ayetleri
muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne
çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa
onun gerçek manasını ancak Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir. “Onlar da ona inandık,
hepsi Rabbimiz katındandır” derler. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar” 2 ayetinde dile
getirilmiştir. Bu ayette ilimde derinleşmiş olanların tavrı, ayetlerin tevilini yapmak olduğu halde,
inanların genelinin tavrı ise onların genelinin Allah’tan tarafından indirildiğini doğrulamak
şeklinde belirtildiği söylenebilir. Bu ifadelerin yorumu, ilimde derinleşmiş olanlar tarafından
açıklandıktan ve toplumsal bilinçte var edildikten sonra, insanların genelinin onlar hakkında bilgi
sahibi olmaları mümkündür. İlimde derinleşmiş olanlar ifadesi, “Fakat onlardan ilimde derinleşmiş
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olanlar ve inananlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler” 1 ayetinde yer
almaktadır. Bu ayette, ilimde derinleşmiş olanlara biçimlenen tavrın inanlara biçimlenen tavırla
aynılığı, bağlamın iman etmeyi gerektirmesi ve iman etme fiilinde de iki bilgisel sınıf arasında
ayrımın olmamasına dayanmaktadır. Bağlamı dikkate aldığımızda, bu anlatımda yer alan “ilimde
derinleşmiş olanlar” ifadesinin, Yahudi din bilginlerine işaret ettiği açıktır. Yahudiliğe iman etmiş
inanların da, İslam olarak isimlendirilen ve biçimlendirilen bir dinin gelmesini kabullenmekte
zorlanmayacaklarına vurgu yapılmaktadır. Ancak Yahudiler içerisinde ilimde derinleşmiş olanlar
olduğu gibi, her din mensupları içerisinde ilimde derinleşmiş olanların var olacağı da açıktır.
Kur’an’da, alimler için tevilinin gizli olduğu ayetlerin varlığı veya yokluğu konusundaki
geleneksel tavırlar, bu nitelikteki ayetlerin Kur’an’da var olması durumunda ayetlerin
indirilmesinin anlamsızlığı şeklinde akli delillere dayalı tavır ve herhangi bir anlama
indirgenmemiş olsa da bu nitelikteki ayetlerin var olabileceği şeklindeki tavırdır.2 Birinci tavır,
Kur’an’ın anlatımlarının ve olgunun akli temellerini inşa etmeye çalışan kelamcıların tavrıyken,
ikinci tavır vahiyde ve olguda hikmet aramayan gelenekçilerin tavrıdır. Tanrı tarafından indirilen
ayetlerin bir amacı içermesi ve bu amacın da bazı ayetlerde açık olarak belirtilmesi, ayrıca
Kur’an’ın amacını niteleyen ayetlerin varlığı birinci tavrı desteklemektedir. Birinci tavır açısından
söz konusu ayetteki  اﻟﺮاﺳﺨﻮنifadesi  ﷲlafzına atıftır ve  وﯾﻘﻮﻟﻮنifadesi de haldir. 3 Bu durumda
ayetin anlamı “Onun tevilini Allah ve onların hepsinin Allah’tan olduğuna iman ettik diyen ilimde
derinleşmiş olanlar bilir” şeklindedir. İbn Abbas’ın “Onun tevilini Allah ve iman ettik diyen ilimde
derinleşmiş olanlar bilir” 4 şeklinde yorumladığına ilişkin rivayetler var olmasına rağmen, bu
okuyuşların şaz olarak değerlendirilmesi 5 ve Kur’an’ın bazı kıraatlere göre okuyuşunu sağlamak
için belirli harflerle işaretlenmesinden sonra da, okuma sırasında durmayı zorunlu kılan özel
işaretlerin konulması, tevilini sadece Allah’ın bildiği ayetlerin Kur’an’da varlığının olabilirliğine
ilişkin yorumları güçlendirmiştir.
İlimde derinleşmiş olanların Kur’an’daki rolü, ayetlerin
tevil ve tefsiridir. Tevil, anlam ile olgu arasında ilişki kurmaktır. Çünkü bu sözcüğün anlamı bir
şeyi döndürmek, yani ilkine çevirmektir. Sözcüklerin ilk anlamları da olguda ortaya çıkar.
Sözcükler ilk olarak bir nesneye veya eyleme isim olarak verilir ki bu onun gerçek anlamıdır.
Sözcüğün bu anlamın dışında taşması ve gerçek anlamıyla ilişkili bir anlam kazanması ise
sözcüğün mecazi anlamdır. Kur’an’da kullanılan sözcüklerin gerçek anlamlarının ve mecazi
anlamlarının ilk muhatapların zihinlerinde var olan anlamlar olduğunda şüphe yoktur. İşte
Kur’an’ın Arapça olarak indirildiğini 6 ifade eden Kur’an ayetlerinin anlamı da, onun sözcüklerinin
Arap dilini oluşturan sözcükler olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Bu anlam da; Kur’an’ın
anlatımlarının kendi dilleriyle indirildiği Arap toplumun düşünme ve ifade etme biçimlerini
taşımasıdır.
Sonuç olarak Kur’an kelamı; kitabı tarihsel bağlamında okumak suretiyle Tanrısal sözlerin
anlam ve amaçlarını belirlemek için geliştirilmesi zorunlu bir ilim olduğu söylenebilir. Bu durum
kitap konusunun sistematik kelamın konusu olmaktan çıkarılması anlamına gelmeyecektir.
Sistematik kelam kitabı, tanrısal sözlerin toplamı olarak inceler ve kitap hakkında genel ilkeler
belirler. Kur’an kelamı ise; salt Kur’an’ı konu edinir. Kur’an’dan genel ilkeler çıkarmak ve bunları
günümüzde etkin olarak kullanmak, Kur’an kelamının değil, sistematik kelamın görevidir. Ancak
bütün bunlardan sonra okuyucunun Kur’an’da tarihsel olanın ötesinde ne olduğunu sorma hakkı
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vardır. Kur’an; tarihsel anlatımında evrensel ilkeleri barındıran ilahi bir kitaptır. O, saf aklın
ilkelerini zaman ve mekanla sınırlı bir metinde ifade etmektedir.
Prof. Dr. Süleyman TOPRAK:
Erkan Bey’e teşekkür ediyoruz, bu zihinsel egzersizi için ama kendi içinde bir takım
tutarsızlıkların varlığı da bir hakikat. Önyargısız Kur’an’a yaklaşmak gerekir derken tarihselci
yaklaşım önyargısıyla yaklaştığı için Kur’an’da bir şey bırakmıyor. İbadetler noktasında öncelikle
kendisine uyulması gereken zamanın, mekanın, çağın değişmesiyle, değişmemesi gereken
konularda bile değişiklik teklif edilmesi yeni bir şey değil. Zaman içerisinde bunlar, hatta bu
ülkenin meclisine kadar getirilip, tartışma konusu yapılmış meselelerdir. Ama sonu alınamayan
tartışmalar. Bence Kur’an’a sadece tarihsel değil de semantik yaklaşmak suretiyle, ki kendisi de
ifade ettiler, sözün mevkiini tespit etmek için semantik bir yaklaşımla Kur’an-ı Kerim’i anlarsak
hem uluhiyet noktasında, hem melekler noktasında, hem nübüvvet ve kitap noktasında hem de
ahiret noktasında hakikaten Kur’an’ın semiyyat konularında yahut, bize göre onlar gaybiyyat
konularında anlattığı şeylerin sembolik olduğunu söyleyebiliriz ama sözün mevkiini saptırmak
suretiyle bir kelam yapmak zannediyorum, kelam ilminin temelini teşkil eden Kur’an’ı Kerim’i
tamamen devre dışı bırakmak anlamına gelir. Bu manada tabi Erkan Bey’in görüşlerine katılma
imkanımız yok.
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Müzakere
“Biblical Theology Çalışmaları Kur'an Kelâmına Model Olabilir mi?”
Doç. Dr. Hatice KELPETİN ARPAGUŞ ∗
Öncelikle sayın tebliğciye emeğinden dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tebliğ
çerçevesinde müzakereye gelince tebliğcinin “Biblical Theology”nin karşılığı olarak “Kur’an
kelâmı” gelişmemiştir şeklindeki kanaatinden hareketle başlamak uygun olacaktır. Ancak Erkan
Bey herhangi bir örneklemeye gitmeksizin doğrudan böyle bir sonuçtan hareketle tezini
temellendirmeye gitmiştir ki bu durum söz konusu esas üzerinde durmayı kaçınılmaz kılmaktadır.
Dolayısıyla Kur'an kelâmına gitmek için örnek ve model gösterilen Biblical theology
çalışmalarının amacı ve tarihi yanında Kitab-ı Mukaddes’in kaynağı ve yazımı gibi hususlara
bakmak gereklidir. Ancak her ne kadar böyle bir yaklaşım gerekli olsa da müzakere çerçevesinde
bu meselenin tüm boyutlarıyla incelenmesi mümkün değildir. Özellikle bir çok isim ve yaklaşımın
gündeme alınması ve üzerinde durulması gerekir ki bir müzakerenin böyle bir girişimde bulunması
imkânı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Kur'an kelâmına alt yapı oluşturması açısından belli
noktalara işaret etmek uygun olacaktır.
Biblical theology çalışmalarının geçmişine bakıldığından teolojinin bir alt dalı olması 1787
yılına ve Alman teolog J.P. Gabler’in “on the Proper Distiction between Biblical and Dogmatic
Theology” adlı dersine dayandığı görülmektedir. Gabler söz konusu çalışmasında Biblical theology
ile tarihi Hıristiyanlık arasındaki deskriptif ve aynı zamanda normatif ayrıma gitmekte ve
bunlardan doğru ve pure olanı ayrıştırmaktadır. Doğru tekste dayanır, Hıristiyan öğretiyi tanımlar
ve sistemli hale getirir. Pure ise Bible’den çıkan bir öz ve ilke olup zamana bağlı olmaksızın geçerli
olanı ortaya koyar. Kitab-ı Mukaddes’in doğru olmayan elementlerinin çözümüyle ilgili Gabler’in
bu tarz rasyonalist yorumu, dogmatiğe boyun eğen Biblical biliminden özgür bir yapıya
kavuşmasına zemin hazırlayacak bir sürecin başlamasına vesile olmuştur.
Biblical teoloji çalışmalarıyla ilgili diğer bir yaklaşım da 1796’ya varan G. L. Bauer’in Yeni
ve Eski Ahidin her birinin farklı olduğunu ortaya koyan yaklaşım şeklinde ortaya çıkmaktadır.
XIX. yüzyılın ortalarında iki ahidin birliğine izin veren çalışmalar yapılmış olsa da kritikçi
âlimlerin çoğunluğu bunu desteklememişlerdir. 1
Konuyla ilgili diğer bir isim de Hegel’dir (1770-1831). O da yaşadığı çağdaki Hıristiyanlık
ile kutsal kitaplardaki Hıristiyanlık arasındaki farkı ortaya koyabilmek için Yeni Ahid üzerine
incelemeler yapmış ve Hıristiyanlığa giren fetiş dinine ait kavramları ayıklayarak açıktan açığa
kilisenin temsil ettiği Hıristiyanlığa itiraz etmiştir. Yani o, kilisenin temsil ettiği Hıristiyanlık ile
Biblical din arasındaki mesafenin oldukça geniş olduğu tespitinde bulunmuştur
Bu süreçte yine aynı bağlamın bir uzantısı olarak tarihsel kritisizm metodu kullanılarak
tarihsel Îsâ ve gerçek Îsâ ayrımına gidilmiş ve İsâ’nın tarihsel yorumlardan ayrı kişiliğinin tespitine
gidilmeye çalışılmıştır. Bunlardan tarihsel İsâ kutsal kitabın Katolik yorumuna gerçek İsâ da
Protestan yorumuna tekabül etmektedir. Bu yaklaşım aslında dinin rasyonelleştirilmesi ve
demitolojizasyonunu öngörmektedir. 2
Konuyu daha fazla uzatmadan özetle şunu belirtmek uygun olacaktır. Protestanlığın tabiî bir
sonucu ve ürünü olan “Biblical teoloji” ve” Biblical kritisizm” 3 Katolik kilisesinin aksine papalık
∗
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ve kilisenin değil kutsal metnin otoritesini ortaya çıkarmak isteyen bir anlayıştır. Protestan öğretimi
temelinde de sadece kutsal metin yani “sola scriptura” vardır. Katolik kilisesi ve papalığın
yetkilerinin reddedilmesi de Hıristiyanlığın en önemli kurumlarından biri olan kilise konsillerinin
hükümlerinin geçersiz kılınması sonucunu ortaya koymuştur. Görüldüğü üzere çaba metnin
orijinalitesini ortaya koyma temeli üzerinde gelişmektedir.
Kitab-ı mukaddesle ilgili yukarıda zikredilen ayrım ve tanımlamalar onun insanî, diğer bir
ifadeyle ilham yoluyla yazılmış olduğu varsayımına dayanmaktadır. Nitekim Bible’nın tamamı
belli zamanlarda yazıldığından her bir bölümü farklı mekânlara tekabül etmektedir. Bu durum
Biblical theology çalışmalarının temelde kutsal kitabın yazımı ve kaynağı meselesini de gündeme
aldığını göstermektedir. Nitekim onun yazılarının tamamının Kutsal Ruh tarafından ilham edilmiş
Tanrı kelâmı olduğu kabul edilmektedir. Bu durum kutsal kitap yazarının yalnızca nakleden değil
dilin ve üslubun kullanıcısı, metnin kompozisyonu yapan, hatta çeşitli kaynaklarla tamamlanmasını
üstlenen kimse olduğunu göstermektedir. Aslında XVIII. yüzyıla kadar metin yazarının rolü
üzerinde durulmadığı bilinmektedir. Bu tarihten itibaren filoloji ve tarihî bilgilerin gelişmesi, ilmî
araştırma ve keşifler sonucunda elde edilen yeni anlayışlar, Kitab-ı mukaddesle ilgili yukarıda
örneği verilen türde bir takım değişikliklerin yapılmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum da Kitabı
mukaddesin Kutsal Ruh tarafından yazdırılan bir inanç olduğu tezini derinden sarsmıştır. 1
İsâ aleyhisselam, Hz. Peygamber gibi ardında herhangi bir kitap bırakmamıştır. Dolayısıyla
Hıristiyanlığa göre Tanrı, insanlarla birtakım sözleri iletmek suretiyle iletişim kurmak yerine
Kelamı insan kimliğine bürünerek İsa Mesih olarak ortaya çıkarmış, böylece vahiy yaşayan bir
gerçeklik haline gelmiştir. Bu şekildeki gelişim Hıristiyanlıkta Tanrı’nın Kutsal Yazıların yegâne
yazarı olmadığını ortaya koymaktadır. Kutsal Ruh yazarlara, hazır sözleri ve ifade kalıplarını
nakletmediğinden Kutsal Kitabın şekil ve yapısı yazarların eseridir. İlham da muhataba bir şey
dikte ettirmek manasına gelmediğinden yazarların aldığı bilgileri otomatik olarak yazdıklarının
düşünülmesi mümkün değildir. 2 Bütün bunlardan hareketle Hıristiyan teolojisinde ilhamın, vahyin
diğer insanlara ve nesillere nakledilmesi süreciyle ilgili bir kavram olduğu anlaşılmaktadır.
Vahiy ve ilham arasındaki bağlantı ve farka gelince vahiy Tanrı’nın, başkalarının bilmesine
imkân olmayan şeyleri seçilmiş insanlara bildirme süreci, ilham ise, vahyi alan kişilerin, görüp
duydukları şeyleri, gerek sözlü gerekse yazılı olarak başkalarına aktarırken Tanrı tarafından
korunmaları anlamına gelmektedir. İşte kutsal kitapla ilgili bu durum bazen “Kutsal Kitabın
tamamı ilham edilmiştir; ancak pek çok bölümü herhangi bir vahyi içermez” şeklinde iddiaların
dile getirilmesine sebebiyet vermektedir. 3 Aynı bağlamda Kutsal Kitapta bulunan her şeyin vahiy
olmadığı da düşünülmektedir. Dolayısıyla Kutsal Yazılar, belirli insanların Tanrı anlayışını ortaya
koymaktadır. İlham ile vahiy arasında çok yakın bir ilişki bulunduğundan ilham alanlar, Tanrı’ya
yaklaştıklarını hissetmektedir ve bu tecrübe onları, bir şeyler yapmaya sevk etmektedir. Fakat
bütün bunlara rağmen ilham alan kişilerin yaptıkları ve yazdıkları ile vahiy arasında tam bir
eşitliğin olduğu söylenemez. 4 Hıristiyan teolojisinde vahiy ile ilham arasındaki diğer bir fark da,
vahyin Oğul, ilhamın ise Kutsal Ruhla ilişkili olmasıdır. Ancak hem ilhamda hem de vahiyde
Tanrı, seçilmiş ve sorumlu insanlara kendisini açıklayıp onlarla konuşmuştur. Bu nedenle ilham ve
vahiy, Kutsal Kitabın ilâhî tabiatında birbirini tamamlayan paralel iki kavramdır. 5
1
2

3

4
5

Hikmet Tanyu, Ahd-i cedîd”, DİA, I, 507.
Tanyu, a.g.m., I, 506-507. Nitekim birinci Vatikan konsilinde yazımda Kutsal ruhun sevki üzerinde durulmuştur
)geniş bilgi için bk. Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, Ankara 2002, s. 38.
Moran, Gabriel, Theology of Revelation, London 1966, s.102; Muhammed Tarakçı, “Hıristiyanlıkta Vahiy Anlayışı”,
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XII, sy. 2, s.196.
Tarakçı, a.g.m., s. 197.
Tarakçı, a.g.m., s. 196. Ancak Roma Katoliklerine göre ilham yalnızca Kutsal Kitap yazarlarına hasredilmiş bir
durum değildir. Kitabın oluşumuna katkıda bulunan herkes ilham kapsamı içine girmektedir. Dolayısıyla iham İsrail
ulusuna ve Kilise’ye yönelik ilâhî bir mevhibedir. Yahudi ve Hıristiyan toplumları, “Tanrı’nın, Kutsal Kitapla ilgili

62

Bundan başka yine Hıristiyanlıkta vahyin kaynağına yönelik Tanrı veya İsâ şeklindeki iki
yaklaşımın varlığı kabul edilmektedir. Yuhanna ve Sinoptik İncillere göre vahyin kaynağı Hz.
İsâdır. 1 Dolayısıyla Hıristiyan teolojisine göre İsâ hem vahyeden yani vahyin kaynağı hem de
vahyedilen yani vahyin konusu konumundadır. Ancak Yeni Ahitte vahiy sadece İsâ ile
sınırlandırılmamış, havarilerin, Meryem’in, Zekeriya’nın ve hatta bazı çobanların bile vahye
muhatap oldukları kabul edilmiştir.2 Katolik Kilisesi’ne göre ise vahyin bir kaynağı, iki iletim şekli
vardır. Buna göre vahyin kaynağı Tanrı, iletim şekilleri ise Kutsal Metinler ve Kilisedir.3 Yine
Hıristiyan Kutsal Kitabı vahiy ile ilgili olarak üç unsuru dikkate almaktadır ki bunlar İsâ Mesih,
havariler ve Kutsal Ruhtur. Tanrı’nın Kelâmı, Oğlu ve hatta bizzat Tanrı olan İsâ, en son ve en
mükemmel vahiydir. Havariler ve Kutsal Kitap yazarları, İsâ Mesih’te görüp duydukları şeyleri,
Kutsal Ruhun gözetimi ve rehberliği ile sonraki nesillere, yanlışsız olarak nakletmişlerdir. 4
Hıristiyanlığın temel öğretisinde Hz. İsa’nın kurtarıcılığı esastır ve dünyada kurtuluşa
ulaşabilmek için Hz. İsâ’nın temel öğretilerine ve yeryüzünde onun bedenini temsil eden kiliseye
intisap etmek gerekmektedir. Kiliseye tabi olmak Tanrının krallığına girmek anlamına gelmektedir
ve kurtuluşun temel vasfı olan vaftiz de inanç esasları arasında yer almaktadır. Katolik Kilisesi’ni
böyle bir fikri benimsemeye iten şey, kendi teolojisinin, Kutsal Metinlerden ziyade kilise
geleneğine ve konsillere dayandırmış olmasından kaynaklanmaktadır. Kilise meşruiyetini, vahyin
iki iletim şeklinden biri olma vasfıyla sağlamaya çalıştığından vahyi açıklama ve öğretme
yetkisinin kendisine has bir durum olduğunu iddia etmektedir. Bu husus, II. Vatikan konsilinde
açık bir şekilde gündeme getirilmiştir. Bu konsile göre gelenek, yetkili kişiler tarafından
yönlendirilen Tanrı ulusunun dinamik yaşamıdır. Böyle bir yaşam olmaksızın vahiy, boş bir sözden
başka bir şey olamaz; yaşam ise, kendisini yorumlayacak bir vahiy olmaksızın hiçbir anlam ifade
etmez. Dolayısıyla Kutsal Metinler ve gelenek, Tanrı’nın insanlara gönderdiği vahyin
anlaşılabilmesi için birbirinden ayrılamaz iki unsurdur. 5
Kutsal Metinlerin ilhamla yazılması meselesi, XIX. yüzyılda metin tenkidi usûlünün
gelişimine kadar ciddî olarak ele alınmamıştır. Bu yüzyıla kadar genel temayül, Kutsal Kitabın
ilâhî karakteri üzerinde yoğunlaşıp insanî yönün ihmal edilmesi şeklindedir. Bu anlayış da Kutsal
Kitabın literal olarak, yani kelimesi kelimesine ve harfi harfine ilham edilmiş olduğu görüşünü
öngörmektedir. Literal ilham anlayışında yazar, otomatik olarak kayıt yapan bir makine
konumundadır. Bu manadaki literal ilham anlayışı Yahudilikte ve Hıristiyanlıktaki Kutsal Kitapta
hiçbir hata ve çelişkinin bulunmadığını ileri sürmüştür. Bu düşünce çerçevesinde St. Augustine
(354-430), Kutsal Kitap yazarını Tanrı’nın kâtibi olarak değerlendirmektedir. Thomas Aquinas
(1225-1274) da aynı bağlamda “Tanrı’nın kelâmına inanmak, Kelâmda hata olabileceği ihtimalini
ortadan kaldırır” demektedir. 6
Literal ilham düşüncesinin on dokuzuncu yüzyılda sarsılmasının ardından, Hıristiyan
teolojisi, Kutsal Kitabın beşerî yönü üzerinde de durmaya başlamıştır. Bu anlayışa göre Kutsal
Kitap hem ilâhî hem de beşerîdir; ilâhî olmasına rağmen beşerî, beşerîliği aracılığıyla ilâhîdir. Bu
iki unsur, ne birbiriyle karışmakta ne de birbirinden ayrılmaktadır. 7 Yine Tanrı Kutsal Kitabın
gerçek yazarı ise, bu yazılarda herhangi bir yanlışın bulunmaması doğal olarak beklenilen bir
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bilgilerini, yazıya geçirilinceye kadar yaşatmak için seçtiği kişiler” olarak nitelendirilmektedirler. Toplumun her bir
üyesi vahyin alınmasına, nakledilmesine ve içeriğinin zenginleştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Kutsal Kitabı
yazanlar toplumun temsilcileri olduğuna göre, bu durumda gerçek yazarını toplum olarak gösterilmesi mümkündür.
Matta 5/21, 27, 31, 33, 38, 43, 24/35; Markos 13/31; Luka 21/ 3; Yuhanna 1/1.
Geniş bilgi için Tarakçı, a.g.m. s. 190-193.
Albert M. Besnard, “Katolik Mezhebi”, Din Fenomeni, Konya 1993, s. 154.
Tarakçı, a.g.m., s. 200-201.
Tarakçı, a.g.m., s. 198.
Tarakçı, a.g.m., s. 193-194.
Tarakçı, a.g.m., 195.
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sonuçtur. Ancak Hıristiyan teolojisine göre Kutsal Kitapta ezelî ve ebedî hakikat beşerî ifadelerle
açıklanmış ve zorunlu olarak dilin eksiklikleri ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca Kutsal Kitap ifadeleri,
tarihsel ve kültürel şartların etkisi altında oluşmuştur. Bundan ötürü Kutsal Kitap değerlendirilirken
bu gerçeğin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Augustine bu konuda şöyle bir ölçü
koymaktadır: “Harflerin ve hecelerin zâhirî anlamları değil, bunların gösterdikleri hakikat
önemlidir.” 1
Konunun bu şekilde ortaya konması kaçınılmaz olarak hermonetik, tarihsel yorum ve
tarihsel kritisizm gibi kavramları ve bunların Kutsal Kitaba uygulanmalarının yolunu açmıştır.
Dolayısıyla tarihsel kritisizm Kutsal kitabın ve Hz. İsâ’nın gerçekliğini ve otantikliğini arama
çabası içerirken tarihsel yorum ise metnin insanın yaşadığı çağa hitap etmesi ve orada anlaşılır
olması gibi öncüllerden hareket etmektedir. Bu yaklaşımla yorumcu metinle dil vasıtasıyla diyaloga
geçmekte, kendi ufku ile metnin ufkunu birleştirerek metne ve kendi dünyasına yenilik getirmeye
çalışmaktadır. Aslında Kitab-ı Mukaddesten farklı olarak Kur’an’ın tefsiri ve özellikle âyetin indiği
ortam, yani Hz. Peygamber ve ashabın uygulamalarını konu edinen nüzûl sebebi, Kur'an’ın bu
ilişkileri kurabilme imkânını sağladığını ve tarihsel yorumun yapılabilirliğinin önünü açtığını
göstermektedir. Bu vasıtayla Kur'an yorumunda, tarihsel öğelerin içindeki prensiplerin başka
tarihselliklerde uygulanabilmesi temin edilmiştir. Bu amaçla, nüzûl sebebi konusunda “sebebin
hususiliği, mananın umumiliğine engel değildir” prensibiyle, bugünkü tarihsel yoruma yakın bir
anlama yönteminin Kur'an’a uygulandığı ortaya çıkmaktadır.
Ancak Erkan Yar beyin de ifade ettiği üzere Müslüman dünyada kilise benzeri bir kurum
olmadığından böyle bir yaklaşımı referans almak veya böyle bir zeminden kelâm çalışmalarına
yönelmek sağlıklı bir yaklaşım tarzı oluşturmayacaktır. Nitekim sayın tebliğci kilise konusunda
farklılaşmadan bahsetmekle birlikte kilisenin Hıristiyanlık açısından vazgeçilmez bir rolü olduğu
gerçeğini dikkate almamıştır. Nitekim vahyin açıklanması ve yorumlanması kilisenin uhdesinde
olduğundan Katolik düşüncesine göre kilisenin devre dışı bırakılması vahyi yalın ve ifadesiz
bırakmadan başka bir şey değildir. Ancak tebliğci Hıristiyanlıktaki kilisenin Hıristiyanlık için
oluşturduğu açmazın benzeri durumu İslâm’da mezheplerin dinî yorumlarında ortaya çıktığını ileri
sürmekte ve çözüm için Kur'an’a dönülmesini önermektedir. Ancak yukarıda kilisenin konum ve
fonksiyonu ile din içindeki konumunun vazgeçilmezliğine karşı İslâm’daki mezhepleri koymak tabî
olarak temelsiz bir çabayı ve çözüm adına problem üretecek bir yaklaşımı ortaya koymaktadır.
Bu konuda mezhepler açısından İslâm düşünce tarihi incelendiğinde mezhepleşmenin hem
kaçınılmaz bir gelişim olduğu hem de beraberinde taassubun geldiği bir yaklaşım olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir ki bu yalnız bugünün ya da modern dönemin bir problemi olmayıp
başta Gazzâlî (v. 505/1111) olmak üzere birçok İslâm düşünürü tarafından tespit edilmiş tarihî bir
realitedir. Nitekim Gazzâlî bu konuyu, kendi hakikat arayışının İslâmî ilimlere bakışını yansıtan
eseri el-Munkiz yanında Faysalu’t-tefrikâ’da da gündeme getirmiş ve ulema da olsa kişinin bu
durumdan kurtuluşunun reçetesinin taklitten uzaklaşmada yattığının altını çizmiştir.2 Yani
tebliğcinin bu duruma sebebiyet veren şeyin Kur'an kelâmı yapılmamış olmasında değil geçmişin
taklidinde bulunduğunu ifade etmek daha uygun olacaktır.
Ancak Batı dünyasının kendi içinde yaşadığı bu tecrübe ister istemez İslâm dünyasında da
etkili olmuş ve Kitab-ı Mukaddese karşı tarihselci yaklaşımın benzeri teşebbüsler İslâm’a ve ana
kaynaklarına uygulanmıştır. Mesela Gabler’in İncil’deki doğru ve pure olanı birbirinden ayırma ve
bulma çabası ile pure şeklindeki Kutsal kitaptaki öz ve ilkeyi çıkarması, başta Fazlur Rahman
1
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Bkz. Dom Celestin Charlier, The Christian Approach to the Bible, London 1958, s.208. 210-216; Alister E.,
McGrath, The Christian Theology Reader, Oxford 1997, s. 75; Tarakçı, a.g.m., s. 196.
Geniş bilgi için bk. Hatice K. Arpaguş, “Gazzâlî’nin Penceresinden Akıl ve Taklid”, 900. Vefat Yılında Gazzâlî
Sempozyumu, İstanbul 2011; Richard M. Frank, “Al-Ghazàlì on Taqlìd. Scholars, Theologians, and Philosophers”,
Zeitschrift für die Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 7 (1991/92), 207–252.
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(1919-1988) olmak üzere birçok modern düşünür tarafından Kur'an ve hadise uygulanmıştır. Fazlur
Rahman her iki ana kaynağın bugün geçerli ve gerekli tek realite olması yerine onlardan çıkarılan
ilkelerin bugüne getirilerek bugüne hitap edebilecek şekilde yeniden lafza dönüştürülmelerini
gerekli görmüştür. Nitekim o, Hristiyan teolojisindeki tarihsel kritisizm metodunu Allah ile
peygamber arasındaki vahyin nasıllığına uygulayarak geçmişte düşünülüp kabul görmeyen lafzın
peygambere ait olduğu görüşünü yeniden gündeme getirmiştir. Bu amaçla o, Kur'an’ın lafız ve
manası üzerinde durarak mananın ilahî olmakla birlikte lafzın tarihî olduğunu ve Peygamber
tarafından kompoze edildiğini mütereddit bir edayla dile getirmiştir. Bu çerçeveden Kur'an kelâmı
tarzında Major Themes of Qur’an/Ana Konularıyla Kur'an adlı eserini de kaleme almıştır. 1
Fazlur Rahman’ın vahye uygulamış olduğu tarihselci kritisizm metodu yanında tarihsel
yorumuna paralel hareket etmek isteyen tebliğcinin Kur'an’a yaklaşırken zihnin boşaltılarak mutlak
gerçeğe ulaşılması şeklindeki yaklaşımdan hareketle yorumun imkânı üzerinde durmak uygun
olacaktır. Böyle bir yaklaşım imkân açısından mümkün görünse de zaman ve mekân içinde hareket
eden insan gerçeği dikkate alındığında, bunun hayata geçirilmesi zor, hatta imkânsızdır.
Yorumu yapanın insan olması ve belli bir zaman ve mekân dilimini paylaşmış olması onun
kaçınılmaz vasfının tarihsel olması sonucunu doğurmaktadır. Diğer bir ifadeyle yorumcu kendi
tarihsel ve kültürel şartlarından hareketle metinle diyaloga girmektedir. Bu da onun anlama
teşebbüsünün yaşadığı coğrafya ile kendini çevreleyen zamanın bir ürünü olduğunu ve onun
yapacağı yoruma rengini verdiğini göstermektedir. İnsanın bu açmazı asgariye indirgemesi
mümkünse de dünya şartları çerçevesinde yaşayan bir varlık olması bu durumu kaçınılmaz
kılmaktadır. Yani varoluşun sınırlarının ötesine geçme, nesnel sınırları aşma çabasına karşı tarihe
ve mekâna ait olma durumu insanın yakasını bırakmamaktadır. Bu açıdan yorumların mutlak
bilgiyi ve nihaliği dolayısıyla tam anlamıyla Allah’ın iradesini yansıtma iddiası bulunmamalıdır.
Çünkü insan için var olma, düşünme ve yorum yapma nitelikleri tarihsel zeminde hayata
geçtiğinden yorumun da tarihsel olması tabiidir. Bu açıdan insanla ilgili tüm anlama ve algılamalar
insanın öznel durumuyla sınırlı, içinde bulunduğu şartlara bağlı, göreli ve tarihseldir. Dolayısıyla
insanın varlığından ve kendi gerçekliğinden koparak nihaî bir yoruma gitmesi imkânsızdır. Ancak
bütün bu sınırlamaya rağmen yine de zaman anlama ve yorumlama için kaçınılmaz bir fırsattır. O
geçmiş tecrübe ve anın adet ve gelenekleriyle dolu verimli bir zemindir.
Sonuç olarak Kur'an kelâmı bağlamındaki çalışmaların -her ne kadar tebliğci bu konuya
girmemiş olsa da- Kur’an’ın tarihsel yorumu ile kutsal kitabı anlama faaliyeti olma dışında ortak
bir noktası bulunmamaktadır. Zira Hıristiyan dünyasında Kutsal Kitabın kaynağıyla ilgili bir
zafiyet söz konusu iken Kur’an metninin, ilâhî vahyin korunmuş ve yazılmış hali olması konusunda
hiçbir şüphe söz konusu değildir. Ayrıca Kur’an, diğer kutsal kitaplardan muhteva ve üslûp
yönünden de köklü bir şekilde ayrılmaktadır. En temel ayrılık ise üç ilahî din arasındaki vahiy
anlayışlarında ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri sebepler, söz konusu tarihsel kritik metodunun
Kur’an’a uygulanmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim
Allah ve insan arasındaki sözlü bir iletişim şeklini oluşturan İslâm vahyinin Hz. Peygamber
hayattayken yazıya geçirilmiş olması, onun Kitab-ı Mukaddesteki şekliyle tarihsel kritisizmden
geçmeyeceğini ve bunun imkânsızlığını göstermektedir. Buna sebebiyet veren şey de kutsal kitap
kritisisminin metnin otantikliğini belirlemeyi esas almasında yattığı söylenebilir. Nitekim Semlerin,
bu tarzdaki çalışması, Eski Ahidin “Neşîdeler Neşîdesi” gibi bazı kısımlarının Tanrı kelâmı
olmadığı sonucuna ulaşmasına sebebiyet vermiştir. 2 İslâm dünyasında bu tarz bir çalışma ya da
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Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Hatice K. Arpaguş, Fazlur Tahman’a Göre Allah ve İnsan, İstanbul 2010, s. 165179.
Jeanrond, Theological Hermeneutics, s. 40; İshak Özgel, “Tarihselcilik Düşüncesi Bağlamında Kur’an’ın Tarihsel
Yorumu”, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, Ankara 2010, s. 279.
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talepten bahsetme imkânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla tebliğcinin kendine temel aldığı modelin
İslâm’a uygulanma imkânının bulunmadığının ifade edilmesi gerekmektedir.
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II. Oturum

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR:
Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde 16. Anabilim dalı toplantısını, koordinasyon
toplantısını ve bunların ardından gerçekleşen geleneksel sempozyumumuzun bu yılki konusu
bilindiği üzere “Kur’an kelamı ve hakikat olarak İslam” başlığını taşıyor. Öncelikle bu
sempozyumu, böyle güzel bir mekanda, siz güzide iştirakçilerle, Isparta’mızda Fakültemizin ev
sahipliğinde gerçekleştirmiş olmasından dolayı, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
Kelam Anabilim Dalına ve Dekanlığına huzurlarınızda hepiniz adına teşekkür ediyorum. Allah nice
toplantıları diğer fakültelerde yapmayı nasip etsin. Bu arada bir hatırlatma olsun belki kulis yapılır,
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Kur’ân’ı Anlamada Tarihselci Yaklaşım ve Tarihsellik Sorunu
Doç. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ ∗
1. Giriş
Tebliğ metninde, Giriş’te tarihsellik, tarihselcilik ve tarihsicilik kavramlarının anlam ayrılığı
orta konacaktır. Metin oluşturulurken, İslam düşüncesinde Kur’ân’ı anlamada tarihsellik ve
evrensellik yaklaşımları arasında münasebet kurulup, bu yaklaşımların temelde ayrılık noktalarına
ve ana eğilimlerine örneklerle işaret edilecektir.
Konunun Batı düşünce tarihindeki gelişimine ve algılanışına kısaca yer verdikten sonra,
İslâm düşüncesindeki yaklaşımlar ortaya konarak tarihselci yaklaşımın sorunları ele alınacaktır. Bu
bağlamda iman esasları ve ahlâkî esaslar yanında vucûb ifadeden bildirimler ile faizi yasaklayan,
cinayete kısas cezası, hırsızlığa el kesme cezasını kanun olarak koyan ayetler gibi uygulamaya
ilişkin bildirimler, kıssalar, kevnî ayetler ve ahiret hayatından söz eden uygulamaya ilişkin olmayan
âyetlerin anlama ve yorumlama ışığında ele alınması düşünülmektedir. Ayrıca Kur’ân’ı anlamada
farklı yaklaşımların temelinde yatan bu sosyal değişme ve din olgusuna da değinilmeye
çalışılacaktır.
Lukretius’a göre, eşyanın doğasını gözler görmez. Tanımak, olan şeyi düşünmektir: Bilgi,
ruh ile dünya arasında, özne ile nesne arasında bir tür ilişkidir, uygunluk, benzerlik, tamlık ilişkisi.
Dostlar, mahalle, ev böyle tanınır: Bunları düşündüğümüz zaman, aklımızda olan şey az çok
gerçekte var olan şeye tekabül etmektedir. 1.
Bilgiyi hakikatten ayıran şey de, az çok budur. Çünkü dostlarımız hakkında yanılabiliriz.
Mahallemiz hakkında asla her şeyi bilmeyiz. Hatta kendi evimiz hakkında bile, gözden
kaçırdığımız şeyler olabilir. Mutlak bir bilgi, mükemmel bir bilgi yoktur. Eşyayı tamamen tanımak
için, eksiksiz bir bilim ve sonsuz bir akıl gerekir. Ne birine, ne de diğerine gücümüz yeter. Bununla
birlikte bu, hiçbir şey bilmediğimiz göstermez. Hakikat, var olan şey (varlığın hakikati) ya da var
olana tam olarak tekabül eden şeydir. Bu yüzden hiçbir bilgi hakikat değildir; çünkü asla ne olan
şeyi; ne de olan şeyin tümünü mutlak olarak tanımaktayız. Söz konusu olan ne olursa olsun,
yalnızca duyularımızla, aklımızla, kuramlarımızla tanıyabiliriz. Bütün bilgi, doğal olarak
dolayımlılıksa doğrudan bilgi (dolaysız) nasıl olur? En ufak bir düşüncemiz bile, vücudumuzun,
ruhumuzun, kültürümüzün izini taşır. Bizdeki bütün fikirler insani, öznel, sınırlıdır ve o halde
gerçeğin bitmez tükenmez karmaşıklığı ile mutlak olarak bağdaşamaz. 2
Bilgi ve hakikat iki farklı kavramdır. Ama yanı zamanda birbirleriyle dayanışma
içindedirler. Hiçbir bilgi hakikat değildir; ama hiçbir şekilde doğru olmayan bir bilgi de artık bilgi
değildir (bir coşkunluk, bir yanlış, bir yanılsama olabilir). Hiçbir bilgi mutlak değildir; ama ancak
içerdiği ya da varlığına izin verdiği kadarıyla, basit bir inanç ya da fikir değil de, bir bilgi olabilir. 3
İslam düşüncesinde hakikat, hem epistemik ve ontik hem de aksiyolojik olmak üzere çok
yönlü bir karakter taşımaktadır. Biz, burada daha ziyade tarihsellik bağlamında epistemik yönü ve
buna bağlı olarak yorumsama çabaları üzerinde durmaya çalışacağız. Yorumcu, anlamada
genellikle Kutsal Metnin hakikati üzerine eğilir, Kutsal metnin doğasını, mesajın anlamını ve
amacını aydınlatmaya koyulur. Onun için yorumcunun karşısında, bir yandan dış âlem (tecrübî),
öte yandan kutsal metin vardır. Bu, bir açıdan işin ontolojik yönüdür. Ama, öte yandan mesaiyi ve
∗
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çabayı kutsal metnin hakikatlerini anlamaya çevirdiğimizde anlama ve yorumlama çabası devreye
girer. Dış dünya, zihin ve dil arasında yakın bir ilişki olduğu gibi, herhangi bir söylem oluşturmada,
metin, zihin ve dilsel kalıplar da önemli bir rol oynar. Çünkü insan, belli bir kültürün ürünü olan bir
varlıktır. Zaten dil ile kültür arasında yakın bir münasebet vardır. Söyleme dayalı yorumlar,
öznellik ve nesnellik arasında savrulup gider. Kur’ân metni üzerine geliştirilen söylemler, hakikati
anlama çabasında, epistemik açıdan nesnelliği temsil ederler. Çünkü Allah, yorumlama
ameliyesinde heva, heves ve boş tutkuların peşinden sürüklenilmediği sürece, insanoğlunu
aldatmaz ve onların gerçeği kavramalarına yardımcı olur, yani onlara tevfikini gösterir. Sözgelimi,
E. Betti’nin temel düşüncesi de bu doğrultudadır. Çağdaş tefsir nazariyesinde nesnelci okulun
temsilcilerinden E. Betti’ye göre, şu anda anlamaya ve tefsir etmeye, yani yorumlamaya
çalıştığımız manalar, bizi eseri üreten ve aslında bu manaların ait olduğu düşünceye götürmelidir;
ama birbirinden kopuk fikirler olarak değil, belki tutarlı bir bütünlük arz ederek ve anlamaya
çalışan kişinin zihninde tekrar yaşatılacak şekilde bizi yönlendirmelidir. Burada işaret edilen mana
bütünlüğü, sadece düşünceyi üreten kişiye atfedilemez. Çünkü bu düşüncenin cevap olarak geldiği
durumu da göz önünde tutmak zorundayız. Fazlur Rahman’a göre, Kur’an’ın anlaşılması için, onun
nesnel ortamı, hiç kuşkusuz zorunlu bir unsurdur. Oysa Hans Georg Gadamer, bu yorumların
öznelliğini savunmaktadır. Anlayan şahıs olarak beni, önşartlayan, Gadamer’in etkin tarih dediği
şeydir; yani o, sadece araştırma konusu olan nesnenin tarihî etkisi değil, aynı zamanda benim
varlığımın bizzat bünyesini oluşturan diğer bütün etkinliklerin hepsidir. O halde nesnel anlama diye
bir şey yoktur. Fazlur Rahman’a göre, bu anlayışın Kur’ân tefsiri olarak anlatılmaya çalışılan
görüşe ters düştüğü açıktır. 1
Bir vahiy bütünlüğü içinde Kur’ân’ı ana kaynak alan din, bu yönü itibariyle belirlidir.
Ancak dinin bu karakterinin aksine, ona muhatap olan insanın, içinde bulunduğu toplumda
karşılaştığı problemler, cevabını aradığı sorular, zaman ve zemin boyutunda mahdut bir alana
sıkıştırılamayacak kadar geniş, bir rakamla ifade dilemeyecek kadar sonsuzdur. Bu durumda
kendisini vahyin ortaya koyduğu ilkelerle bağlı hissederek vahyin aydınlığında yürümek isteyen
insanın, ilâhî ve öz olan ile; beşerî ve çok olan arasında akışı sağlayan bir bağ kurmasının
zorunluluğu açıktır. Tefsir, tefsire göre şümulu daha geniş olan içtihad çabaları bu zorunluluğun
tabii sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dinin temel kaynakları, yani Kur’ân üzerinde yapılan
yorumda, klâsik terimlerle tespit etmek ve tatbik olarak adlandırılabilecek iki aşamalı bir hareketin
varlığı görülmektedir: Yorumun ilk aşaması olan tespitle dinde ilâhî olanın ne olduğu ortaya
çıkarılıp belirlenir. İkinci aşaması olan tatbikle de anlaşılan, idrak edilen din ferdin hayatına
uygulanır. Hayatın durağan olmayıp devamlı değiştiği ve geliştiği görülmektedir, bu olgu
düşünüldüğünde, özellikle bu ikinci aşamanın hayatla birlikte sürekli olarak yenilenmesi ve
değişmesi gerekir. Din tek olduğu halde ondan beslenen yorumlar, anlayışlar tek olamayacak,
farklılaşacaktır, ki durum bir realitedir. Farklılık, zamanın ve mekanın değişimiyle, sosyopsikolojik, sosyo-ekonomik, sosyo-demografik şartların değişimi sonucu da gerçekleşir. Yorumun
karakteri, hayatın içinden, hayatla birlikte, hayata paralel, ampirik, realist ve hatta materyalist bir
yaklaşımla gerçekleştirilebilir. 2
Kur’ân’da, sabit ile değişken, evrensel ile tarihsel (mevziî/yerel), mutlak ile göreli olan
birbirine içine geçmiş bir vaziyette bulunmaktadır. Özellikle Kur’an metni ile ilgili muhkemmüteşâbih, mahlûk (zamansal ve yerel)-gayr-ı mahlûk (ezelî) ikilemleri etrafında oluşturulan
tartışmalar bu gerçeği yansıtmaktadır. Aslında bu konuda ilâhî hitabın tabiatını ve buna bağlı
olarak yorumcularca geliştirilen metin anlayışını iyi görmek gerekmektedir. Bu bağlamda metin1
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kültür ilişkisi önem kazanmaktadır. Kur’ân metninin kültür içi oluşum ve kültürü oluşturma
süreçlerine bakıldığında, bir iletişim biçimi olarak vahiy, Kur’ân’ın ilk alıcısı (Hz. Muhammed ve
Haniflik), Mekkî-Medenî ayrımına ilişkin kriterler, lafzın umûmîliği ve sebebin husûsîliği
durumunda anlam, esbâb-ı nüzûl, Kur’ân’ın peyderpey iniş sebebi ve keyfiyeti, nüzûl sebeplerinin
belirlenmesi, vahiy ve gerçeklik (olgusal olan, vahiy ortamı), nass ve maslahat, nâsih-mensûh
kavramları, nesh ve Kur’ân’ın ezelîliği gibi birtakım hususlarla karşılaşmaktayız. 1
2. Tarihsellik, Tarihselcilik ve Tarihsicilik
Tarih sözcüğü, hem insani varoluşumuzu belirleyebilmekte olan insani olup-bitmeleri
tanımlar; hem de biz aynı sözcüğü geçmişte kalmış olan bu olup bitmeleri haber veren bir uğraş
anlamında kullanmaktayız. Buna göre tarih felsefesi, insani olup-bitmelerle ilgilenen bir düşünce
uğraşı olabileceği gibi; o, daha da ileri giderek, dünya tarihine yönelik felsefi bir üst-bakış da
olabilir. Ama o aynı zamanda, tarihçinin etkinliğine de yönelip, tarihsel bilginin olabilirliğini,
niteliğini de sorgulayabilir. Öyleyse tarih felsefesi, hem insani olup bitmelerin felsefi anlamına,
hem de geçmişte olup bitenler hakkındaki bilgilerimizin eleştirel yoldan çözümlenmesine
yönelebilir. Dar anlamda tarih felsefesi (insani olup bitmelerin felsefi anlamına yönelen tarih
felsefesi) ile tarihsel bilgi eleştirisi birbirlerinden açıkça farklı, ama buna karşılık birbirlerine yine
açıkça bağlı iki disiplindir. Dar anlamda tarih felsefesi, tarihteki akıl’ın bilinebilirliğine
inanmaktadır; öyle ki, bu, tüm insani olup bitmelerin ne anlam ifade ettiğini kavramamızı mümkün
kılan koşul sayılır. Buna karşılık, böyle bir bilginin olabilirliğinden eleştirel bakımdan kuşku
durulması halinde, tarihin felsefi anlamının ne olduğu tasarlanamaz bir şey olarak kabul edilir.
Günümüzde, bütün olarak tarihin felsefi anlamı üzerine yapılagelmiş olan yorumların her zaman
için problematik kaldığı artık iyice kabul edilmektedir; ama bun karşılık, yine de, insanlığı kökeni
ve eğer varsa yöneldiği hedefin ne olduğuna ilişkin problem ve sorular, dinmeksizin ortaya
atılagelir. 2
Humboldt’a göre, tarih, insanlığı insani varoluş biçimlerinin birikimsel toplamı olarak hem
barındıran, hem de bunlarca belirlenen süreçtir. Bu bakımdan insani olan her şey aynı zamanda
tarihseldi. Homboldt’a göre, gerçek tarihçi, ister ulusal, isterse evrensel düzeyde olsun, konusunu
böyle bir kültürel donanım ve bu donanımın kendisine sağladığı tarihselci (historist) bakışla
eğilecektir. 3
Rickert’e göre, tarih kavramı, sözcüğün sağın anlamında, kendine özgülüğü ve tekilliği
içindeki bir defalık oluşun kavramıdır… Tarih ancak tekilleştirici bir bilim olarak kalabilir; o,
yasalar peşinde olan genelleştirici bir bilim haline asla gelemez ve gelmemelidir. 4
Tarihsellik kavramı, ontolojik sorunsala ilişkin olduğu halde, diğer iki kavram, tarihselcilik
ve tarihsicilik, daha çok epistemolojik sorunsallara ilişkindirler. 5
Hegel, insanı hem özne hem nesne kılarak, aynı zamanda tarihsellik kavramının belirleyici
öznesi olmuştur. Her ne kadar tarihsellik kavramı adını, tarihte isimi kaydedilmemiş, bilinmeyen
bir düşünürden almış olsa ve felsefî kökenini Hegel’e borçlu bulunsa da, kavramın beşerî bilimler
metodolojisinde temeli bir yer alışı hiç kuşkusuz Dilthey’a dayanmaktadır. Dilthey’a göre insanın
en büyük yanlışı tarihe mutlak manada bir anlam vermeye çalılmasıdır; aslında tarihsellik hayatla
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ilgili devamlı değişime uğraya bir kavramdır. Dilthey, Hegelist bir anlayışla insanı tarihin taşıyıcı
öznesi yapar ve bu noktadan yola çıkarak hayatı önce tinselilk ve dolayısıyla tarihle özdeş kılar.
İnsanın kendisini ancak tarihte tanımlayabileceğinden söz eden Dilthey, insanların kendilerini
tanımaları için “tarihsel aklın eleştirisi”ni öngörür.1
Tarihsellik (historicity) kavramı, bir konunun tarihe ilişkin olduğu, bir olayın tarih içerisinde
meydana geldiği, o olayın zamansallığı ve bir tarihte ortaya çıkan fikir, düşünce ve değerlerin söz
konusu tarihe aidiyeti ve dolayısıyla geçerliliklerinin de dönemsel ve yerel olduğu gibi anlamları
içermektedir. Heidegger’in bu kavramı ontolojik bir içerik olarak tanımlamasından itibaren
tarihsellik, daha çok insan var oluşunun özsel yanını ifade etmek için kullanılır hale gelmiştir. 2
Tarihselcilik (Alm. Historismus) sözcüğü, ilk kez Romantiklerden Novalis tarafından XIX.
yüzyılın ilk yarısında kullanılmış ve özellikle de yüzyılın ortalarından sonra yaygınlaşmıştır. Şu
kadar var ki, sözcük, özellikle Hegel sisteminin parçalanmasından sonra çok çeşitli ve hatta
birbirine karşıt anlamları içeren çok karmaşık bir anlam içeriği ile karşımıza çıkmaktadır.3
Tarihselcilik (historcism) kavramı, tarih yazıcılığının metodolojik ve epistemolojik ön
kabullerinden hareketle, insan doğasını ve toplumu tarih dışı bir perspektiften anlamanın olanaksız
olduğunu, insanî durum ve meselelere dair bilginin tarihsel bir karakter arz ettiğini ifade etmek için
kullanılmaktadır. Bununla beraber, bir kültürün, bir dinin, bir ahlâk sisteminin vb. ancak kendi
tarihsel bağlamı içinde anlaşılabileceğini dile getiren tarihselcilik, aynı zamanda değişmez, zaman
dışı ve evrensel rasyonalite ve ahlâk standartlarının var olmadığını, tarihsel birer hadise olarak
bunların evrensel kategoriler olarak görülemeyeceğini savunmaktadır. 4
P. Tillich, 1924’de, olumlu olarak kullanılmasına özen gösterilse de, tarihselcilik
sözcüğünün kötü yan anlamlarından sıyrılamayacağını belirtmektedir. Çünkü tarihselcilik, Tillich’e
göre, Dilthey’in “tarihsel görecilik”i olarak olumlu anlamıyla da kalsa, her şeyin tinsel bir kökeni
olduğu gibi bir metafiziksel varsayımı daima içerecektir. Tillich’in saptaması ışığında kavram,
böylece, günümüze kadar gelen ve günümüzde de devam eden çift anlamlılık içinde
kullanılmaktadır. Yani, tarihselcilik, hem tarihsel görecilik, hem de her şeyi tarihselleştiren aşkınca
bakışın, bir tür tarih metafiziğinin de adı olarak karşımıza çıkmaktadır. 5
Tarihsicilik (historism) kavramı, tarihsel işleyişe dair bir yasanın varlığı fikrini temel alarak,
tarihte bir bütünlük, tek anlamlılık ve genel geçerlilik olduğunu kabul eden bütün tarih felsefelerini
ve tarihsel seyrin sabit ve değişmez yasaları olduğunu savunarak tarihi bilimselleştirmeyi
amaçlayan tarih yorumlarını ve bu anlayıştan hareketle geliştirilen kuramları ifade etmek için
kullanılmaktadır. Bu tür bir tarih anlayışlarını kehânet olarak değerlendirerek eleştiren İngiliz
filozof Popper, Hegel’in idealist tarih felsefesi yanında,
Marx’ın tarihsel materyalizmini de
“tarihsici felsefeler” olmaları hasebiyle yadsımaktadır.6 Popper, tamamen mantıkî olan sebeplerden
hareketle, bizim için, tarihin gelecekteki akışını haber vermenin imkansız olduğunu göstermiştir.
Onun kanıtlaması, hiçbir bilimsel öndeyicinin bilimsel metotlarla kendisine ait gelecekteki
sonuçları önceden haber vermesinin mümkün olmadığını göstermekten ibarettir. 7
Yüzyılımızın ortalarında ve ikinci yarısında K. R. Popper, tarihsicilik kavramını değişik bir
boyutta yeniden tanımlar. Ona göre, tarihsicilik, tarihte genel eğilimler, yasalar olduğu ve bunlara
dayanılarak gelecek hakkında kehanetlerde bulunulabileceği inancını taşıyan sistemleri niteleyen
bir kavramdır. Popper’a göre, bu anlamıyla tarihsicilik, natüralizme karşıt bir natüralizmdir. Çünkü
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tarihsiciler, bir yandan tinsel olayların doğal olaylardan farklılığını ileri süren anti-natüralistlerdir;
ama öbür yandan bu farklı alanda pro-natüralistler olarak görünürler. 1
Popper, tarihte bir bütünlük, tekanlamlılık, genelgeçerlik olduğunu ileri süren tüm tarih
felsefelerini tarihsici (historisist) olarak nitelendirir. Pooper’e göre, bu teorilerin tek derdi, tarihi
bütün olarak kendi yasallığı içinde kavramaktır. Oysa böyle bir şey, bilgisel düzlemde olanaksızdır.
Öte yandan Popper, bu gibi tarih felsefelerinde, totaliter eğilimler de bulur. Ona göre bu
totalitarizm, düşünce düzeyin kaldığı sürece, her şeyi açıklama sevdasındaki metafiziklere yataklık
eder. Ama düşüncedeki bu totalitarizm, aynı zamanda toplumsal bir totalitarizmi de besler. Çünkü
düşünce düzleminde her şeyi açıkladığına inanan insanlar, toplumsal düzlemde bu inançlarının
herkesçe paylaşılmasını da isterler. İşte Popper’a göre, özellikle bu nitelikleriyle tarih felsefeleri,
ana örnekler olarak Hegel ve Marx’ınkiler, her şeyden önce özgürlükçü-demokratik toplumlar
olarak açık toplumların yadsınmasını da kendi içlerinde barındırlar. 2
Popper’a göre, gelecek bize dayanır ve biz herhangi bir tarihsel zorunluluğa dayanmayız.
Bununla beraber, karşıt görüşü tutan etkili toplum felsefeleri vardır. Bunlar, herkesin gelecek
olayları önceden kestirmek için aklını kullanmaya çalıştığını; bir stratejist için bir savaşın bir
savaşın sonucunu önceden görmenin besbelli yasal olduğunu ve böylece bir öndeyi ile daha geniş
tarihsel kehanetler arasındaki sınırların esnek olduğunu iddia etmektedirler. Genellikle bilimin
görevinin öndeyiler yapmak ya da daha doğrusu, bizim günlük öndeyilerimiz gitgide düzeltmek ve
onları daha sağlam bir temele oturtmak olduğunu; özellikle toplum bilimlerinin bize uzun-dönemli
tarihsel kehanetler sağlamak göreviyle yükümlü bulunduğunu söylemektedirler. Bunlar, tarihsel
olayların gelişimi üztüne kâhilik etmelerini olanaklı kılan tarih yasalarını keşfetmiş olduklarına da
inanırlar. Popper, bu çeşit savlar ileri süren toplum felsefelerini, tarihsicilik (historicism) adı altında
toplamıştır. Popper, bu savların, bilimin metodu üstüne büyük bir yanlış anlamaya ve özellikle
bilimsel öndeyi ile tarihsel kehânet arasında ayrım yapmanın ihmal edilmesine dayandığını
göstermeye çalışmıştır. Popper, kâhince bilgeliğin zararlı olduğunu, tarih metafiziğinin sosyal
reform meselelerine bilimin bölük-pörçük metotlarının uygulanmasını engellediğini göstermeye ve
bunun ilerisinde, kendi kaderimizin yapıcıları olabileceğimizi de göstermeye çalışmaktadır. 3
Seçilmiş halk öğretisinin faydası, başlıca niteliklerinin -iki modern tarihsicilik çeşidi, bir
(sağ) yanda ırkçılığın ya da faşizmin tarih felsefesi ve öte (sol) yanda Marksçı tarih felsefesidir.
Seçilmiş halkın yerine, ırkçılık, sonunda yeryüzünün kendisine kalacağı, kaderin aracı olarak
belirlenen, seçilmiş (yani Gobineau’nun seçtiği) ırkı koyar. Marx’ın tarih felsefesi ise, onun yerine,
sınıfsız toplumun yaradılışının aracı ve aynı zamanda yeryüzünün kendisine kalması alnına yazılı
seçilmiş sınıfı getirmektedir. Her iki teori de, tarihsel öndeyilerini, tarihin (gelişiminin yasasını
keşfetmeye götüren) bir yorumuna dayandırırlar. Irkçılıkta, bu bir çeşit doğa kanunu olarak
düşünülür; seçilmiş ırkın biyolojik üstünlüğü, tarihin gelmiş geçmiş ve gelecek gelişlim çizgisini
açıklar; bu, ırkların üstünlük için mücadelesinden başka bir şey değildir. Marx’ın tarih felsefesinde,
kanun iktisadîdir; bütün tarihi, sınıfların ekonomik üstünlük için bir savaşı diye yorumlamak
gerekir. 4 Hegel’in tarih felsefesine koşut bir tarih felsefesi, Auguste Comte (1798-1857) tarafından,
doğabilimlerindeki ilerlemeye duyulan bir inançla tarihe yönelmenin ürünü olan pozitivist tarih
felsefesidir. Bu felsefenin özünü, Comte’un üçlü gelişme yasası oluşturmaktadır. Comt’e göre
insanlığın tinsel gelişlimi üç hal göstermektedir: Teolojik, metafizik ve pozitif. Comte ve Marx’ın
tarih felsefeleri, tarihi tek ve belli bir hedefe, tanrıdaki birlikteliğe yönlenmiş bir süreç olarak
kavrayan anlayışa büyük bir darbe indirmişlerdir. Ama bu tarih felsefeleri de, XIX. yüzyılın
sarsılmaz ilerleme inancına uygun felsefelerdir. Olsa olsa XIX. yüzyılın özellikle ikinci yarısından
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sonra, teknik ağırlıklı uygulamaların ve büyük endüstri devletlerinin ortaya iyice çıkmalarıyla
birlikte, bu ilerleme inancı, XVIII. yüzyılın yarı dinsel Aydınlanmacı ilerlemeciliğinden farklı
olarak, laik-teknik ilerleme inancıydı. Sözgelimi, dönemin en laik, daha doğrusu din-dışı tarih
felsefesi olarak Marksist öğreti, baştan sona kadar, naif bir ilerleme iyimserciliğiyle donanmıştı.1
Popper’a göre, her ne kadar tarihin bir amacı yoksa da, ona kendi amaçlarımızı kabul
ettirebiliriz ve her ne kadar tarihin bir anlamı yoksa da, ona bir anlam kazandırabiliriz.Ne doğa ne
de tarih bize ne yapmamız gerektiğini söyleyebilir. Gerçekler, ister tarih, ister doğa gerçekleri
olsunlar, bizim yerimize karar vermezler, seçeceğimiz amaçları belirleyemezler. Doğaya ve tarihe
amaçları getiren ve onlara anlam veren biziz. İnsanlar eşit değildirler, ama eşit haklar uğruna
savaşmaya karar verebiliriz. 2
Tarihsellik kavramı her şeyden önce temporalliğe işaret ettiğine göre her zaman ve zamanda
geçerli ve değerli olduğuna inanılan Kur’ân mesajı, zamandan ve zamansal sınırlılıktan bağımsız
oluş anlamındaki tarih-üstülük vasfıyla nitelendirilmelidir.3
Tarih üstü tabiri, tarihsel tecrübeye ve bu anlamda bilgiye konu olamayan, iddiası ve
mahiyeti gereği tarihsel bilgi ve tecrübe alanının ötesinde kalan bazı dinî, metafiziksel ve mitolojik
söylemlere işaret etmektedir.
3. Batı Düşüncesinde Hermenötik Bağlamında Tarihselcilik ve Tarihsellik
Tartışmaları
Grek dünyasında hermeneutik, daima bir başka evrene ait anlamaları bu evrene göre
çevirme ve anlama, yani yorumlama sanatı sayılmıştır. Bu yorumlama da daima alegorik çalışır.
Çünkü burada “Tanrı sözündeki hakikat” olarak hikmeti (sophoneia) açımlamak, yani sözcüğün
ardındaki anlamak söz konusudur. Böylece Grek dünyasında adına sofistik denen bir yorumlama
sanatı görülmektedir.
Ortaçağda Origenes ve Augustinus Hıristiyan teolojisine bağımlı bir hermeneutik
geliştirirler. Onlar, İncil’in sözlerinden kutsal anlamlar çıkarmak isterler. Yeniçağda da Luther ve
Melanchton, aynı teolojik hermeneutik’i yeniden canlandırmaya çalışırlar.
Dilthey’e göre, ilk kez Augustinus’la ortaya çıkan tarih bilinci, tarihe bir Tanrısal açımlama
süreci olarak bakmak yoluyla teheoria-historia karşıtlığını aşmak istemiştir. Tarihin belli bir sona
doğru (Eskaton) gittiğini öne süren Augustinusçu tarih bilinci, XIX. yüzyılın sistemci tarih
felsefelerine de geçmiş ve Hegel ve Marx bu sonu özgürlük olarak vasıflandırmışlardır.4
Modern dönemde hermenutik sözcüğünü lk kez 1654’te J. Dannhauser’in kullandığı
görülmektedir. O hermeneutikten sadece teolojik hermeneutik’i değil, birer yorum sanatı olarak,
filolojik hermeneutik ile hukuksal hermeneutik’i de anlamaktadır. XVIII. yüzyıl sonlarına kadar da
hermeneutik böyle üç türü olan bir yorumlama sanatı olarak anlaşılagelir. 5
Bu bağlamda ele aldığımız konuya ışık tutması açısından özellikle J. G. Herder, Hegel,
Friedrich Scleiermacher, Wilhelm Dilthey, Erich Rothacker, Heidegger, Gadamer ve Betti’nin
yorumsama çerçevesinde tarihselcilik anlayışlarına yer vermenin uygun olacağı kanaatini
taşımaktayız.
Bir XVIII. yüzyıl filozofu olarak J.G. Herder (144-1803), gençlik yıllarında Aydınlanmanın
ilerleme ve mekanist doğabilimi anlayışının etkisinde kalmıştır. Ama daha sonra o kendi tarih
felsefesini geliştirirken, pek çok Aydınlanmacı eğilime ve özellikle ilerleme ülkücülüğüne karşı
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çıkacak ve onun tarih felsefesi, bu nedenle, çağının etos’u ile pek çok noktada karşıtlıklar
içerecektir. 1
Herder, her çağın geçmişe kendi ölçütleriyle eğilmekten başka bir çaresi olmadığını, ama
bununla geçmişi tam olarak kavradığını iddia etmenin yanlış olacağını belirtir. Ona göre, aslında
her çağ, her dönem, her kuşak, geçmişi kendi ölçütleri altında yorumlamaktan, geçmişi kendi
aklına/tinine göre kavramaktan başka bir şey yapmamaktadır. Bu görüşleriyle Herder, daha sonra
Alman Tarih Okulu’nda ve Dilthey’de karşımıza çıkacak olan “tarihsel görecilik” anlayışının da
temellendiricisi olmaktadır. Ama Herder, yine de bu tarihsel görecilikte kalmak istemez. O burada,
“tarih labirenti”ne girmemizi sağlayacak ve bu labirentte yolumuzu yitirmememize yardım edecek
bir ipucu olduğunu dile getirir. Ona göre, insanlık tarihine “bütün” olarak yönelmemizi sağlayacak
olan bu ipucu da, bu “Ariadne ipi”, bu gösterge, hümanite’dir. Herder için tarih bir iniş çıkışlar
sürecidir. Yani o, tek çizgili bir akış, üstelik hep ilerleyen bir süreç olarak telakki edilemez. Iselin
gibi Herder için de tarihte yükselişler kadar düşüşler de göze çarpmaktadır. Tarihi hep ilerleyen bir
süreç olarak görmek, bir Aydınlanmacı iyimserlik ürünüdür. Ona göre tarih filozofu, hümanite’yi,
yükselen ve ilerleyen düz çizgili bir tarih sürecinin sonul hedefi, bir telos haline getiremez.
Hümatite, tarih filozofu için, her türlü tarihsel oluşuma ve duruma yönelirken kendisine yol
gösteren bir ipucudur; o halde o, bütün tarihe yayılmış bir şey olarak görülemez. 2
Herder’de tarih felsefesi, betimleyici ve yorumlayıcı bir uğraş olarak görülür. O, geleneksel
theoria-historia karşıtlığını da bu açıdan gidermeye çalışmaktadır. O, tarihsel olayların doğal
olaylar gibi kesin bir yasalılık ve nedensellik taşımadığını vurgular. Yani tarih, theoria etkinliğine
elverişli bir alan değildir. tam aksine, tarihe şekil veren en önemli şey, onun genelliği değil,
bireyselliğidir. Ama Herder, bu bireyselliğin/tekilliğin de bir kavranılış tarzının olduğunu belirtir.
Ona göre, tarih biliminin de tarih felsefesinin de başvuracağı bu kavrayış tarzı, anlama
(verstehen)’dır. Çünkü tarih felsefesi de tarih bilimi de tarihsel olayları, bu olayların yönlendiricisi
ve güdümleyicisi olarak kabul ettiği ide, norm türünden motifler altında tanımaya çalışmaktadır. Bu
motifler ise, her şeyden önce insanın kendi tininden çıkan, doğada karşılığı bulunmayan şeyledir.
Bu nedenle tarihsel olayların kavranabilmesi için, insan kaynaklı motifler ile bunların güdümlediği
insan eylemleri arasında bağıntının anlaşılması gerekmektedir. Tarihçi, öncelikle bir ulusun
yaşamına ya da bir çağa damgasını vuran ideleri, o ulus ya da çağa sinmiş ahlâkî, hukûkî, politik
normları vb. kendinde duymak, onları anlayıcı bir sezgi ve empati (Einfühlung) yoluyla kendi
düşüncesinde ve hayal gücünde yeniden kurmak zorundadır. 3
Hegel’e göre, tarihe tanrının aklı egemendir. Daha da doğrusu, akıl ile tanrısal akıl bir ve
aynı şeydirler. Böylece Hegel, tarih felsefesinde dindışı gelenek ile Hıristiyan geleneğini birleştirir.
Filozofun tanrısı ile Hıristiyanlığın tanrısı, yani “tarihin efendis”, aynı işlevleri yüklenen özdeş
şeyler olurlar. Hegel, tarihin öznesi olarak tanrıya “dünya tini” (Weltgeist) de der. Bu dünya tini,
Hegel’e göre belli ulusların tininde tecessüm eder (Inkarnation). Hegel, dünya tininin belli
zamanlarda belli ulusların tinine sokulmuş olduğunu, kendi özel ilkesini bu ulusların tini içinde
“gerçekleştirdiğini” belirtir. Dünya tarihine mal olmuş olan bu uluslar, Grekler, Romalılar ve
Hıristiyan-Cermen Uluslarıdır. Ama Hegel, dünya tininin kendini dünya tarihinde
gerçekleştirmesinde, önceliği, dünya tarihine mal olmuş uluslardan çok, dünya tarihine mal olmuş
bireylere vermektedir. Bu bireyler, dünya tarihinin kendileri aracılığıyla yeni bir çağa yön verdiği,
onların bilincinde yeni bir gelişim basamağına sıçradığı kişilerdir. Bu dünya tini, kendi amacın
ulaşmak için, tüm insani motiflere hileli bir biçimde yerleşmiştir (“aklın hilesi”, List der
Vernunft). 4
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Alman İdealistleri içinde özellikle Schelling’in romantizminden ve din felsefesinden
etkilendiğine tanık olunan Fr. Schleiermacher (1768-1864)’e göre, tarih, Hegel’de olduğu gibi bir
akılsallık taşır ve tarihte de akıl bilgisi vardır. Ne var ki bu akıl bilgisine tarihsel olaylara
gözlemleyici bilme ile eğilerek ulaşılamaz. Yine bu akıl bilgisi, salt theoria ile de elde edilemez.
Scleiermacher’e göre, tarih hakkındaki akıl bilgisini bize verecek olan şey, doğa bilimlerindeki
theoria etkinliğine karşılık olarak, ahlâk öğretisidir. Ona göre, tarih ancak bir ahlâk öğretisinden
çıkartılmış akıl ilkeleri altında yorumlanabilir. Öyle ki tarihte ancak her döneme damgasını vuran
ahlâkî ilkeleri öne çıkarıp, bu ilkeleri yorum gereçleri, “hermeneutik maksimler” olarak kullanmak
yoluyla bir bilgiye ulaşabiliriz. Bu ahlâk ilkeleri ise, gözlemleyici bilmenin değil, ancak anlayıcıkavrayıcı bilmenin konusu olabilirler. Tarih spekülatif-kavrayıcı bilmenin de konusu olamaz;
çünkü tinsel alanda kavranacak olan şey doğal zorunluluk türünden bir şey değil, tam aksine
“ahlâksal motivasyon”dur. Bu motivasyon ise, ancak eyleyen insanın kendisi hakkındaki “empiri”si
olarak anlama yoluyla kavranabilir. Schleiermacher’in tarihsel empiri adını da verdiği anlama
sayesinde ise, tarihçinin empirik malzemesini daima her dönemin yazılı yapıtları ve bu yapıtların
dili oluşturacaktır. Çünkü o dönemde egemen olan ahlâksal ölçütler, o dönemin yazılı yapıtlarının
dili filolojik yoldan çözümlenerek açığa çıkartılabilir ve o dönem için geçerli “genel anlamlar” bu
yolla saptanabilir. 1
Wilhelm Dilthey’e göre, insanlar, her zaman, insanlara özgü inanç, eğilim, değer, norm, ide,
kural, tasarım türünden şeylerin, yani yine yaşamalarının ürünleri olan bu şeylerin yönlendirdiği bir
insanî ilişkiler bütünü içindedirler ve her şeye bu yaşamanın içinden bakarlar. Bu her zaman, yani
insanlar toplu halde yaşamaya başladıklarından beri böyledir; zaten bu yaşama tarihsel olarak
oluşan bir şeydir ve insani-toplumsal olan her şeyi içermesi bakımından aynı yaşama, tarihsellik ve
doğadan farklı bir oluşum olarak tinsellikten başka bir şey değildir. İşte Dilthey’e göre, insanlar,
kendi yaratıları olan bu “tinsellik”e öylesine gömülürler ki bu tinsellik, onların tüm yaşantılarını ve
evrene bakış biçimlerini de belirler. Bu tinsellik, kuşkusuz tarihin ürünüdür ve hatta tinsellik, bizzat
tarihselliktir. Dilthey için insan, işte bu tarihsellik içinde tutukludur. Sonuçta Dilthey için tin,
tarihsellikten başka bir şey değildir. zaten o, tarihsellik kavramını tinsellik ile eş anlamlı olarak
geliştirmeye öçalışmaktadır. 2
Dilthey, bilmenin ancak ve ancak belli bir tarihsel perspektiften olabileceğini vurgulamıştır,
çünkü kendimizin de tarihsel varlıklar olduğumuzu düşünmekteydi. Tam da bilincimizin bu tarihsel
var olma biçimi nüfuz edilemez bir sınır oluşturmaktaydı. Dilthey’in sorgulamalarının amacı tam
da, tarih tarafından koşullandırılmış olanın bilimsel bilgisini nesenel bilim olarak meşrulaştırmaktı.
Keni merkezinden fışkıran bir birlik olarak kurulan yapı fikrinin ona çok yardımı dokundu.
Dilthey’in şeması çok esnek bir şemaydı: Sonsuz derecede karmaşık tarihsel ilişkilerin bilgisi artık
kavranabilir bir hâle gelmekte, hatta evrensel tarihsel bilgiyi içerecek bir kapsayıcılık
kazanmaktaydı. Bu yapısal ilişkinin kendi merkezi yoluyla anlaşılır hale gelebilmesi düşüncesi,
hem eski hermeneutik ilkeye uygundu, hem de aynı zamanda tarihsel düşüncenin gerekli
koşullarını karşılıyordu. Bu koşullara göre, her tarihsel moment kendi içinde anlaşılmalıydı. Ne var
ki, bu şemanın uygulanması, tarihçinin kendini, kendi tarihsel durumundan koparabileceğini
varsaymaktadır. Dilthey için tarih bilincinin işlevi, kendi göreliliğine karşı kazanılmış bir zaferi
gerçekleştirmek ve nesnel bilgiyi bu alanda meşru hâle getirmektir. Dilthey’in insan bilimlerini
temellendirmesindeki (Grundlegung) hermenötik, tarih bilincinin telosu / ereğidir. Bu hermenötik,
gerçeğin bilgisi olarak tek bir tür tanır: İfadeyi anlayan ve gerçeği ifade içinde anlayan bilgi türü.
Tarihte hiçbir şey anlaşılmaz değildir. Her şey anlaşılır; çünkü her şey bir metne benzer. Dilthey,
“Sözcüklerdeki harfler gibi, yaşam ve tarihin de anlamı vardır” der. Bu nedenle, tarihsel gelişimin
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incelenmesi, bir tarihsel deneyim olarak değil, bir deşifre olarak görülmelidir. Bu da, Dilthey’in
görüşleriyle Romantik hermenötikçilerin yaklaşımı arasında önemli bir fark oluşturmaktadır. 1
Dilthey Herder’le başlayan ve büyük bölümüyle Alman Tarih Okulu’na da sinmiş olan tarih
bilincinin mirasçısıdır. O, Antikçağın hem empeiria hem de historia, Yeniçağın ise sadece historia
karşısına koyduğu theoria’nın bizzat kendisini historik bir şey olarak görmüş, theoria etkinliğinin
de temeline historia’yı yerleştirmiştir.2
Rothacker’e göre, tinbilimleri, insan eserlerinin anlam içerikleriyle ilgilenir. Ama insan
eserlerinin kendileri, birilerinin bir şeylere anlam vermeleri sayesinde meydana gelirler. İşte, bu
eserlerdeki anlamların filolojik-tarihsel yorumlarla yeniden keşfi, bu nedenle bir bilimsel görev
olarak ortaya çıkmaktadır ve bu, tinbilimlerinin büyük bir bölümünün görevi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bir yaratıcı sanatçı veya bir din kurucusu, eserlerine bir anlam sokarlar. Bu anlam,
onlar için genellikle tek, biricik ve genelgeçer sayılan bir anlamdır. Onlar bu anlamı, tinbilimcinin
yeniden bilme / keşfetme kaygısından tamamen bağımsız olarak ortaya koyarlar. 3
Yaratıcı ilgiler, yaratıcı ilham ve telkinler somuttur; çünkü onlar yaşamanın içinde yer
alırlar. Onlara bağlı olarak geliştirilen her hukuk, her sanat, her bilim ve her felsefe, bir “stil”e
sahip olmak zorundadır. Dolayısıyla, yaşama nüfuz etmeyi denediği sürece, felsefe, belirli bir stile
sahip bir dogmatiktir. 4
Doğabiliminin yaratıcı buluşu ve ana tasarımı şudur: Algı içeriklerini nicel yoldan
rasyonelleştirmek İşte doğabilimine öngelen yaşama ilgisi buydu. Doğabiliminin zaferi, duyusal
verilerin nicelleştirilmesi ile tamamlanır. Doğabilimin bakış tarzı, yaratıcı ve edimseldir; aynı
doğabiliminin yapılabilirliği ise, olguların saptanmasına ve olgusal ilişkilerin yasa halinde
belirtilmesine bağlıdır. Buna karşılık sanat, kendi yapılabilirliğini, duyusal dünyaya, verili olgulara
bilişsel (cognitiv) bir tarzda eğilmede bulamaz; tam aksine, o, bu duyusal dünyaya kendinden
çıkardığı bir imlem ve anlam boyutu katar. Sanatın dünyası fantezi dünyasıdır. Olgulara ilişkin
olarak geliştirilmiş doğabilimsel hipotez ve kuramların “doğrulabilirlik”i öne sürülerek,
tinbilimlerinin “bilimsellik”i tartışma konusu edilmektedir. Tinbilimleri tarihsel-filolojik yoldan
verili olan anlam içeriklerini yorumlarlar. Bir başka söyleyişle, tinbilimleri de yorumlarını
doğrulayabilecek verilere sahiptirler. Dolayısıyla onların bilimsellikleri güvencedir. Doğabilimleri
olgulara kendi dogmatik öncülleriyle yönelirler. Öbür edimsel-yaratıcı kültür etkinlikleri ise,
yalnızca, yaratıcı insan fantezisinin ürünü olan yaşama tasarımlarına yönelirler. 5
E. Husserl’in fenomenolojik bilinç çözümlemesinden hareket eden M. Heidegger, varoluşun
dışavurumu olarak tarihin ontolojik sorununa eğilir. Heidegger’e göre, insani varoluş, tarih denen
olup bitmeler içinde ve tarihsellik damgası ile ortaya çıkar. Tarih, insanın içinde bulunduğu varoluş
ortamıdır; onun bu-dünyada-olma (Inder-Welf-Sein) halidir. Ama insanın kendini tarih içinde
hissetmesi için kaygı gereklidir. Kendini bulunduğu ortam içinde sorgulamayan, böyle bir kaygısı
olmayan insan için bir tarihsellik duygusu oluşamaz. Böyle bir kaygı ile tarihselliğinin farkına
varan için, “Tarih, özgür varoluşun tüm olgusal olanaklarını içerir. “ ve insanın ekzistens olma
olanağını sağlayan ortam olarak görülür. Öyle ki tarih, insanın içine atıldığı koşullar toplamıdır;
onun bu-dünyada-olma ortamıdır. İnsanın ekzistens olma ortamı olarak tarih, bu yüzden insanın
kendi kendisini yapma olanağının bulunduğu yerdir. 6
Heidegger, tarihselliğin “Dasein”in varoluş biçimlerinden birisi olduğunu öne sürerek
yepyeni bir belirleme yapmıştır. Dasein, bu tarihselliği sayesinde geçmişi canlandırma yeteneğine
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sahip olduğu gibi, kendini hep gelecek olanaklara doğru aşmaya çalışır, yani hiç bitmeyen bir
bekleme ve unutma sürecini yaşamaktadır. Dasein geleceğe doğru atılmıştır ve bu atılmışlık
konumunu aşmak için sürekli projeler yapma durumundadır. Bu bakımdan anlama, dünya-içinde
varlık olarak Dasein’in varlığının temel bir biçimidir, varoluşsaldır. 1
Geç döneminde Heidegger, tarihi, gelenekle gelen şey, insanın varoluşunu saran ağ olarak
tanımlar ve bu her şeyin tümüyle farkında olan bir tarihsel bilinç olamayacağını, böyle bir bilincin,
ancak kendisi tarihsel olmayan bir bilinç olabileceğini öne sürer. Ona göre tarih kavramına
geleneksel metafiziğin örttüğü bu her şeyi kavrayan tarihsel bilinç örtüsünü kaldırmak gerekir.
Çünkü tarih, ekzistensin kendini özgürce açtığı yerde anlam kazanır. 2
Gadamer, empatik anlama iddiasını eleştirerek bunun ve Dilthey yöntemciliğinin yerine bir
tarih bilinci önermektedir. Anlama, zaten varoluşsal olarak kendiliğinden olmaktadır, o halde
insanın yapacağı şey, kendi tarihselliğinin ve anlama olanaklarının bilincinde olmasıdır. Çünkü
“dünyada bir varlık“ olarak insan, içinde yaşamakta olduğu dünyadan soyut bir varlık olarak ele
alınamaz. İnsan, “orada” bir varlıktır; bu yüzden doğa ve tarihle olan ilişkisi ontolojiktir. Bu
belirleme, özne-nesne ayırımını ortadan kaldırmakta, anlamanın her zaman nesneye ilişkin olduğu
kadar, kaçınılmaz olarak özneye de ilişkin olduğunu ortaya koymaktadır. “Anlama”nın
varoluşssallığı, anlamaya dair bilimsel yöntemleri geçersiz hale sokmaktadır. 3
Gadamer, içine gömülü olduğumuz gelenekten, kökten kopma iddiamıza ve ısrarımıza
rağmen bunun nasıl imkânsız olduğunu, önyargının -Aydınlanmacıların bizi şartlandırdığı gibikötü olmadığını, tümden atılamayacağını, fakat rehabilite edilebileceğini, farkında olunabileceğini,
sonuç olarak da anlamanın ön şartının ön yargı olduğunu öne sürmemektedir. 4
Gadamer, ontolojik hermenötik olarak da nitelendirilebilecek tarihselciliğinde aradığı şey,
bütün anlama edimlerinde ortak/evrensel olanın tespit edilmesidir. Yani o, bir bakıma anlamanın
mahiyeti hakkında bir tefekkürden ibaret bir çabanın içerisindedir. 5
Heidegger’e dayanan H. -G. Gadamer’e göre, bütünü anlamak için dogmatik bir tutumun
gerekli olduğunu vurgulayıp, hermeneutiği, anlamın anlamı üzerine bir felsefi refleksiyon olarak
tanımlamaktadır. Ona göre tarih, bizi daima önceden koşullayan şeydir. Tarih olmuş ve olmakta
olduğumuz şeydir; o kaderimizin bağlayıcısıdır. Gadamer, hermeneutikteki dogmatizmi şu
görüşleriyle onaylar: Biz, bizi sarıp çevreleyen tinsellik içinde gerçi tarihten bağımsız bir süje gibi
hareket edemeyiz; ama yine de her şeyi anlayabilen ve kavrayabilen bir süjeden hareket etmek ve
bu tinselliğin bütününe yönelik bir açıklama, yani bir tarihsel açıklama yapmak, bir tarihsel olarak
karşımızda bulunmaktadır. İnsan bu dogmatik olanağa başvurmadan tarihin bütünü hakkında
konuşamaz. İşte Gadamer’e göre, felsefi hermeneutik, bu dogmatik kalkış noktasından hareketle,
insanın (anlayanın) kendine özgü bir oyun uzayı, bir anlamlar dünyası içinde yaşadığından ve bu
uzayın, ancak bir refleksiyonlu anlama yoluyla bilinebileceğinden hareket eder. Felsefi
hermeneutik, çağların, kültürlerin, sınıfların, toplumların, ancak bu özne-üstü anlamlarla, yani bir
çağın ya toplumun dildeki sözlere verdikleri ortak anlamlarla şekillenen yaşam biçimlerinin
bütünlüğünün ve bu bütünlüğü sağlayan şeyin peşindedir. Kısacası felsefi hermeneutik tarihi
anlamak ister. 6
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Gadamer’e göre, insan bilimleri, doğa bilimlerinin kesinlik ve nesnelliğine yaklaşamadıkları
halde, insanın öz-bilincine katkıda bulunurlar, çünkü kendileri insanın öz-bilincinden
kaynaklanmaktadır. 1
Gadamer’e göre, aslında hermenötik daire, yorumcu ile metnini bir süreç bütünlüğü içinde
birliğe kavuşturan, içeriksel olarak tamamlanan bir dairedir. Anlama her zaman bir ön-anlamayı
gerektirir, ki o da yorumcunun içinde yaşadığı ve önyargılarını biçimlendiren belli bşr geleneği
gerektirir. Bu yüzden başkalarıyla karşı karşıya geliş, kişinin kendi önyargılarını “askıya alması”
demektir. İster kişiye kendi doğasını ya da sınırlarını gösteren başka insan söz konusu olsun, ister
bir sanat yapıtıyla ya da bir metinle karşılaşma söz konusu olsun, bu böyledir: Hepsinde de “ötekini
anlamak”tan daha geniş bir talep söz konusudur. Yani ötekinin anlam-iddiasında içkin tutarlılığın
görülebilmesi ve teslim edilmesi. Hep daha ileriye doğru bir çağrı ima edilmektedir. 2
Betti’nin varoluşçu hermeneutiğe karşı itirazının temelinde “yorumlamanın nesnelliği”
yatar. Betti, varoluşçu hermeneutiği, yorumlamanın yöntemsel ihtiyaçlarını reddetmek ve yorumun
nesnelliğini ve güvenilirliğini tehdit etmekle suçlamaktadır. 3
Emilo Betti’nin çalışması, yorumsamacı kuramın, yani bir yöntem olarak yorumsamanın en
sofistike, çağdaş anlamını oluşturmaktadır. Daha çok Dilthey’in kavramlarını kullanan; kuramını
Edmund Husserl’e ve Yeni-Kantçı Nicolai Hatman’a dayandıran Betti, kendisine amaç olarak
Dilthey’in çalışmasındaki psikolojik kalıntıları temizlemeyi seçmiştir. Betti için Dilthey’in anlama
(verstehen) dediği şeyi yöntemsel olarak geçerlenebilir bir bilgi formu şeklinde kurmak olanaklıdır.
Bu yüzden dikkati yorumun nesnelliğine çevrilmiştir. Neredeyse tüm yorumsamacılar tarafından
benimsenen ve Kant’ın Kopernik Devrimi olarak anılan tezini, Dilthey gibi Betti de tartışmasız
benimsemiştir. Bilgi gerçekliğin edilgen bir aynası değildir; bilginin nesneleri bizim onu kavrama
biçimimizce belirlenir. Betti’ye göre aklın özerkliği, çift taraflı baskı altındadır. Bir yandan
Hume’dan köken alan duyumculuk ve psikolojism, öte yandan varoluşçuların görüngüsel
(phenomanal) ve ideal nesnellik arasındaki ayrımı çökertmelerine neden olan entelektüel ve etik
değerleri sorun edinen öznelcilik ve görecilik (relativism), aklın zerkliğini sıkıştırmaktadır. Betti,
değerler dünyasının ne başlı başına görüngüsel ne de öznel olduğunu düşünmektedir. Ona göre
değerlerin kendi yasaları gereğince işleyen ideal bir nesnellikleri vardır, ancak özne bu kendine
özgü bir özü ve varlığı bulunan değerleri kendi zihinsel aygıtı aracılıyla bilincine ulaştırılabilir ve
bu yeni değerlerin katılmasıyla ampirik kendilik (empirical self) aşkınlaşır,
toplumsal yaşama
aktarılan değerler başkalarınca paylaşıldığında, bu kez daha yüksek bir evrene sokulmuş olur.
Değerlere özerklik atfeden Betti, kendisini bu değerlerin nasıl bilinç tarafından ilk halleriyle
keşfedilebileceğini ortaya koymakla yükümlü tutar. 4
4. Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’ân Metnini Anlamaya Yönelik Tarihselci
Yaklaşımlar
İslam tarihselcileri olarak özellikle Fazlur Rahman, R Garaudy, Hasan Hanefi, Nasr Hâmid
Ebû Zeyd ve Muhammed Arkoun’un yaklaşımlarını ve düşüncelerini ele almayı ve tahlil etmeyi
düşünmekteyiz.
Kur’ân’ın tarihselliği düşüncesi, onun evrensel olmadığını değil, ilk muhataplarının algı ve
anlayışlarını göz ardı edecek bir tarzda tarih üstü bir karakterde olmadığını ifade etmektedir.
Kur’ân’ın tarihsel oluşunu, Arapça indirilişi, konuları ve ilk muhatapları tarafından anlaşılır oluşu
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çerçevesinde ele almak mümkündür… Tarihsel yorumun nihaî amacı, hangi dönemde olursa olsun,
metne yönelen ve sorununu arz eden, yani onunla diyaloga giren muhatabın onun anlam dünyasına
girmesini sağlamaktır… Kur’an, indiği toplumun tarihselliği içinde onlara hitap eden ilâhî bir
kitaptır. Göndereni Allah olması yönüyle aşkın olan Kur’ân, muhatapları insan olduğu için beşerî
ilimlerin alanına girmektedir. 1
Tarihselcilere göre, tarihsel tikel hükümlerin evrensel olduğu esasına dayanan görüş, vahyin
inişinden sonraki bütün bireylerin ve nesillerin tarihselliğini dikkatten kaçırma tehlikesiyle karşı
karşıya bulunur. Çünkü bu görüş, belli tarihî bir döneme ait hükümleri bütün zamanlara taşımakta
ve onları bütün toplumlara dayatmaktadır. Buna karşın evrenselci yaklaşım, bu hükümlerin tarihin
belli bir dönemine kapatılamayacağını, zira onların bütün zamanlara hitap ettiğini ve tarihselciliğin
bizi getireceği noktanın, Kur’ân’ı indiği dönemin tarihselliğine hapsetmek olacağını dile
getirmektedirler. Tarihselciliği benimseyenler, insanın İslâm’ın kaynaklarını anlama sürecine daha
çok ve daha etkin girmesini ve böylece onu yaşadığı yeni durumlara uygulamasını öngörmekle,
İslâm medeniyetini tekrar işlevsel hâle getirmeye çalıştıklarını öne sürmektedirler. Buradaki temel
kalkış noktası, Allah’ın vahyini beşer bir elçi vasıtasıyla gönderdiği, Arapça konuşan bir topluluğa
tarihin belli bir kesitinde, zaman ve mekâna, yani tarihe müdahelede bulunarak insanî şartlar içinde
konuştuğu ve Kurân’ı, yani Kelâm’ını tenzil buyurduğudur. Bu bakımdan O’nun Kelâm’ını
anlarken ve onu kendi durumlarımıza taşırken ve uygularken bu tarihî ve beşerî şartları göz önüne
almak gerekliliği bulunmaktadır. Kur’ân’ın tarihselliği tartışması, aslında sanıldığı gibi ithal ve
patolojik bir eksende değil, bize ait bir eksende Hanefî, Malikî-Şafiî, Hanbelî, reyci-hadisçi
tartışması ekseninde sürüp gitmektedir. 2
Tarihselciler, âyetlerin lafzî (literal) anlamına, sadece yorumcuyu Fazlur Rahman’ın
ifadesiyle “derûnî anlam”a ulaştıran göstergeler olarak itibar etmektedirler.3
Tarihsellik kavramı, Batı düşüncesine özgüdür, insanî olguların açıklamasını onların doğuş
şartlarıyla açıklamaya çalışır. İlk defa İngiliz tarihçi Henry More, terimi 1664’te historicity,
historicalness biçimlerinde kullanmıştır. Daha sonra, E. Bayer’in terimi “tarihsel olayların
olgusallığı” anlamında kullandığını müşahede etmekteyiz. Kavramı felsefî anlamıyla kullanan ilk
filozof Hegel olmuştur. Daha sonra Schleiermacher’in de bu kavramı kullandığı dikkati
çekmektedir. Hegel tarihselliği, “Geçmişte olup-biten her şeyin geçmişte kalmasına rağmen etkisini
sürdüregelmekte olması halidir.” 4 Buna göre, Hegel için tarihsellik, “sürekli tarihsel etkililik olarak
“ olarak anlaşılabilir. Bu titizlikle belirlenmiş sınırlarda dahi geçerliyse, tüm çağ ve toplumlara
genelleştirilmelidir, denir. Bu oldukça büyük felsefî sorunlara yol açar; çünkü kendini
şartlandırmıştır. Bunlardan kısmen kaçınmanın yolu, diğerlerini anlamanın ve diğerlerince
anlaşılmanın basit bir aracı olarak ele almak olabilir. Biz, anılan bağlamda İslâm düşüncesinin
temel dinamiklerinden ödün vermeksizin, yeri geldiğinde zaman zaman, tarihsellik ve tarihselci
yaklaşımı benimsedikleri anlaşılan Fazlur Rahman, Hasan Hanefî, Ebû Zeyd, Muhammed Arkoun
gibi çağdaş düşünürlere atıfla konuyu tartışmak ve değerlendirmeyi amaçlamaktayız. Konu, dinin
muhtevasını oluşturan inanç, hukuk, ahlâk ve kıssalar bağlamında ele alınmaya çalışılacaktır.
Kur’ân, kıssaların ibret veren ve Peygamberin pratik yaşantısında bir anlam ifade eden yönleri
üzerinde durmaktadır. Kur’ân, bir alamda, teşmîl ve tamîm yoluyla, Kur’an mesajlarını lokalize
etmeden tüm insanlığa hitap eder hale getirmektedir. Kıssalarda anlatılan olayların ifadeleri tarihsel
olmasına karşın, bizim için muhtevaları itibariyle evrenseldir.5
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İslâm tarihselcilerinin (Fazlur Rahman, R. Garauduy, Hasan Hanefi, Muhammed Arkoun)
tarihselciliğe dair görüşleri incelendiğinde, özgün yanlarına rağmen, bunların iki noktada
mutabakat içinde oldukları müşahade edilmektedir: 1.Kur’ân tarihsel bir metin, tarihsel bir hitap
olarak görülmekte, buna bağlı olarak Kur’ân’dan, onun tarihselliğini istintaç edecek bir yoruma
gidilirken nesnelci bir yaklaşım sergilenmekte, nesnel-evrensel bir yorum takdim edilmektedir. Bu
yorumun bir tarihsel koşullanmışlıktan etkiler taşıyabileceği, belki de böyle bir koşullanmışlığın
eseri olabileceği düşüncesinin izlerine rastlanılmamaktadır. 2.Kur’ân’ın tarihselliğinin nesnel bir
gerçek olarak görülmesi, onun ahkâmının tarihselliği, dolayısıyla değişmesi gerektiği düşüncesiyle
neticelenmekte ve bu düşünce de nesnel bir gerçek olarak görülmektedir. Kur’ân’ın tarihselci bir
okumaya tabi tutulmasının ortaya çıkardığı somut netice de bu olmaktadır. 1
Kur’ân’ın tarihe bir tarihte hitap ettiği vakıadır. Bununla birlikte hitabını bir tarihte
yapmasına ve insanî zorunlu olanaklar açısından tarihsel bir dil kullanmasına karşın evrensel ilke
ve esaslar önerdiği de vakıadır. Tarihe bir tarihte hitap etmiş olmasından ve tarihsel bir dil
kullanmasından onun tarihselliği manasını çıkartmak yanılgı gibi görünmektedir. Çünkü tarihsel
aklın, tarihsel olmayan bir aklın tarihe dair önerilerini tarihselleştirerek kendisinde hitap ettiği bir
tarihe iade edip hapsetmesiyle neticeleneceği kanaatini taşıyan tarihsel bir okuma, bizi böyle bir
sonuca iletmektedir. Esasen, gerek Kur’ân’ın ortaya koyduğu tarih bilinci, gerekse de peygamber
pratiği, modern dünyada yaşayan Müslümanlara da Kur’ân’ı hayata müdahil kılacak olanaklar
taşımaktadır. Müslümanlar bu olanakları kullanarak ve de Batı’daki tarih tartışmalarının, özellikle
de varoluşsalcı tarihselciliğin serimlediği ve ürettiği tefekkürden istifade ederek, hem Kur’ân’ı
anlamaya ve tefsir etmeye ilişkin çabaya verimli açılımlar sağlayabilir hem de Kur’ân’la ilişkilerini
daha meşrû bir zemine taşıyabilir, bulundukları herhangi bir tarihsellikte, tarihselliklerine denk
düşecek bir hayat anlayışı geliştirebilirler. Ne var ki, geliştirilen bu anlayış, yaşadıkları tarihsellik
için olmalıdır, gelecek ya da olmayan tarihe dair kehanetlerden kaçınmalıdır. Tarihsel hadisata
karakter kazandıran onların biricikliği ve tekrarlanamazlıkları, bunu gerektirir. Çünkü tarihin
üstüne çıkacak ve oradan tarih üstü görüş ve projeleri üretecek güç de insana bahşedilmemiştir. 2
Kur’ân, indiği ortamı gözeten, ilk muhatapları tarafından anlaşılan bir üslûp ile onlara
tarihsel bir bağlamda seslenen bir ilâhî hitâptır. Tarihsel ortam ile vahiy arasında açıkça görülen bu
birliktelikte tarihsel ortam vahiy tarafından dikkate alınmış, ancak mutlak ilim sahibi olan
Allah’tan gelen vahiy tarihsel ortamın mahkûmu olmamış, üslûbu ile sonraki nesillerce de
anlaşılması sağlanmıştır. 3
Fazlur Rahman’ın, tarih ve anlamaya dair görüşleri, nesnelci bir pozisyona sonuna kadar
bağlıdır. Bu sebeple o, Gadamer ile “nesnelci okul” temsilcilerinden E. Betti arasındaki tartışmada
Gadamer’i eleştirerek Betti’nin yanında yer alır.4
Fazlur Rahman, “Kur’ân’ın anlaşılması için, onun nesnel ortamı, şüphesiz ki zorunlu bir
unsurdur; özellikle Müslümanlar için mutlak kuralsal olması açısından Kur’ân, Allah’ın tarih içinde
cereyan eden durumlara Peygamber’in zihni vasıtası ile verdiği cevaplar olduğu için, bu zorunluluk
daha da güçlenmektedir.5
Fazlur Rahman düşüncesinde Kur’ân’ın tarihselliği, Kur’ân’ın ilâhî karakteri yanında, daha
belirgin olarak, Ortaçağ Arabistanı’nda cereyan eden hadiseler ve sorunlara ilâhî bir cevap olarak
tarihsel bir söz-metin olduğu anlamına gelmektedir. Bu da özetle, ilâhî kelâmın evrensel olan mana
ve maksadının tarihsel bir form içerisinde sunulduğu ve bu tarihsel formun, ancak o günün tarihi
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içerisinde geçerli bir anlam ifade ettiğini ortaya koymaktadır… Kur’ân’ın evrenselliğinin anlamı,
kendi çağında cereyan eden hadiselere cevap olarak gelen kanunlar ve bildirimlerden oluşan
formları aynen oldukları şekilde tarihin herhangi bir yaşanılan hayatın sorunlarına kalıp çözümler
olarak görmek yerine, söz konusu evrensel mananın her çağda farklı formlarda yeniden
üretilmesidir… Kur’ân’ın tarihselliğini temel alan tarihselci yaklaşım, Kur’ân’ı büyük ölçüde genel
olarak Ortaçağ Arabistanı’nda cereyan eden tarihe, bazen de o zaman diliminde cereyan eden
güncel hadiselere ve gelişmelere Hz. Peygamber aracılıyla verilen cevaplardan meydana gelen
formlar ve bu formların arkasında saklı bulunan ilâhî niyeti oluşturan evrensel manalardan oluşan
bir kitap olarak kodlamaktadır. 1
Fazlur Rahman, şekil ile özün birlikte bir arada, birbirine bağlı bulunduklarını ve dolayısıyla
her birinin zorunlu ve arzu edilir olduklarını söylemektedir. Ancak şekillerin bile bir değişme
tarzına sahip olduklarını, ama yine de aynı kaldıklarını da bildiğimizi öne sürmektedir. Yaşayan bir
imana ve yaşayan bir topluma zararlı olan şekiller değil, fakat şekilciliktir.2
Fazlur Rahman’ın Kur’ânî hermeneutik adıyla geliştirdiği tefsir yöntemi iki tür hareketi
içermektedir: Buna göre, ilk olarak Kur’ân’ın indiği ortamı tanımak esastır. Böyle bir çalışma,
Kur’ân’ın indiği dönemdeki kültürü, toplumu, inançlarını, âdetlerini ve kurumlarını tanımayı
gerektirmektedir. Çünkü Kur’ân, Hz. Peygamber’in zamanındaki ahlâkî ve toplumsal durumlara ve
ortamlara; özellikle ticaretle meşgul olan Mekke toplumunun sorunlarına Hz. Peygamber’in zihni
aracılıyla gönderilen ilâhî bir cevap durumundadır. Bu, Fazlur Rahman’ın Kur’ân tanımını da
açıkça ortaya koymaktadır. Kur’ân’ın nâzil oluşu ve İslâm toplumunun teşekkülü, tarihî bir
ortamda ve sosyo-kültürel bir gelişim karşısında cereyan edip geçekleşmiştir. O halde Kur’ân’ı
anlama sürecinin bu birinci aşamasında yapılması gereken iki işlemle kar karşıya bulunmaktayız:
Bunlardan birisi, bir âyetin tarihi ortamını ve çözüm getirdiği sorunu iyice araştırarak onun
manasını iyice anlamaktır. İkincisi de, tek tek âyetlerin anlamlarından çıkarılan ilkeler
genelleştirilerek onları genel ahlâkî-toplumsal amaçlar olarak ortaya koymaktır. Bu genel ilkeler,
tarihsel ortamları içinde incelenen âyetlerin illetlerinden süzülerek çıkarılır. İkinci aşama olarak
ise, çıkarılan bu ilkelerin ve amaçların kendi zamanımıza getirilerek şu andaki duruma
uygulanması gelmektedir. Böylece birinci aşamada elde dilen ilkeler, şu andaki toplumsa-tarihsel
ortamla uyum sağlayacak şekilde bütünleştirilmeye çalışılır.3
Garaudy’e göre, vahiy, Allah’ın tarihe ve insanların hayatına âniden girivermesidir. Allah
ile insan arasındaki ilişkinin bir şeklidir. Allah’tan insana doğru bir harekettir. Tıpkı namazın
insandan Allah’a doğru bir hareket olması gibi… İşte bu vahiy, aşılmazı, yani aşkınlığı/yüceliği
aşmak için aynı kanuna uygun olarak gerçekleşir. İnsanın ulûhiyetten/ilâhî olandan ancak istiare
yoluyla bahsedebilmesi gibi, Allah da insana ancak benzetmeler/misaller, işaretler aracılığıyla
seslenmektedir. İnsan bu işaretleri çözmek ve anlamakla yükümlüdür. Bu işaret bir olay, bir tabiat
hadisesi, bir insan veya vahiy Kitabı’nın bir âyeti olabilir. Bunların hepsi de Allah’ın bizimle
konuştuğu dildir. Her ne zaman biz Kur’ân’dan bir parçayı apayrı olarak sırf dış, yani lafzî
anlamıyla ele alır, Allah’ın aşkınlığını hesaba katmaz, bir sembol, bir istiâre veya bir benzetmenin
söz konusu olabileceğini unutursak, Kur’ân kelamına hiçbir biçimde sâdık kalmış olamayız. Biz
ona, sadece kendi insan zekâmızın eksikliklerini yüklemiş oluruz. 4
Kur’ân, tıpkı Kitâb-ı Mukaddes gibi, Allah’ın insanların hayatına müdahelelerinin tarihini
içerir. Sonsuzluğun zaman içinde, mutlakın izâfi olanın içinde bu âni müdahelesi, beşer tarihinin
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daima belli bir ânında meydana gelir ve Kutsal Kitaplar’da, o insanların diliyle ve anlayışlarının
seviyesine göre ifade edilmektedir. Demek ki, zaman dışı bir noktada yer alan soyut bir metin söz
konusu değildir. Aksine, mesaj yoluyla vahyedilmiş ezelî prensiplerden hareketle özel duruma
cevap verecek tarzda, somut tarihî örneklerdir bunlar.1
Garaudy’nin nazarında, Kur’ân’ın tarihîliği sonsuz haberin vahyinin farklı bir millete,
tarihinin belli bir ânında, anlayabileceği bir dille sunulmuş olmasıyla kendini göstermektedir: “Biz,
her elçiyi, yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara açıklasın (li-yübeyyine). Allah
dilediğini saptırır, dilediğini yola getirir. O azizdir, hikmet sahibidir” [İbrâhîm Sûresi, 14/4); “Ve
işte biz onu, Arapça bir hüküm (hikmet gereğince hükmeden bir Kitâb) olarak indirdik…
Andolsun, biz senden önce de elçiler gönderdik, onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah’ın izni
olmadan hiçbir elçi bir âyet (mu‘cize) getiremez. Her sürenin (ecel) bir yazısı / kitabı vardır (her
şeyin zamanı yazılmış, tespit edilmiştir). Allah, dilediğini siler, (dilediğini) bırakır. Ana Kitap
(ümmü’l-Kitâb) O’nun yanındadır” [er-Ra‘d Sûresi, 13/37-39]. 2
Garaudy’nin düşüncesinde İslâm Peygamberi için de aynı şey söz konusudur. Çünkü o,
Allah’ın mesajını Arapça olarak duyurmuştur [“Biz sana onu böyle Arapça bir Kur’ân olarak
indirdik ve onda tehditleri türlü biçimlere çevirip açıkladık ki korunsunlar. Yâhut (Kur’ân), onlara
bir hatırlama yaptırsın" Tâhâ Suresi, 20/113]; fakat bu, bütün insanlara ve bütün çağlara seslenen
bir mesajdır. Mekke veya Medine’de inen her sûre ve âyet, somut bir soruna ilâhî bir cevâptır. Ne
var ki, bu vahyi bir tarihin, bir kültürün, bir milletin hayatının belli bir ânına yerleştirmek, o
vahyin ilâhî karakterini hiçbir biçimde tartışma konusu yapmak anlamına gelmez. Şöyle ki,
“Andolsun biz bu Kur’ân’da insanlara her çeşit misâli (min külli meselin) türlü biçimlerde anlattık,
ama insanların çoğu inkârda direttiler” [el-İsrâ Sûresi, 17/89], “Andolsun biz, bu Kur’ân’da
insanlara öğüt almaları için her temsili (min külli meselin) anlattık. Korunanlar için bunu, pürüzsüz
Arapça bir Kur’ân olarak (indirdik)” [ez-Zümer Sûresi, 39/27-28], “Ey inananlar, siz kendinize
bakın, siz doğru yolda olduğunuz taktirde sapan kimse siz zarar vermez. Hepinizin dönüşü
Allah’adır. O siz ne yaptığınız haber verecektir” [el-Mâide Sûresi, 5/105]. Görüldüğü üzere,
Kur’ân’ın vahiy dili, sadece sembolik değil, aynı zamanda tarihî bir özellik de taşımaktadır. 3
Garaudy, İslâm kanununun prensiplerinin çıkarıldığı Kur’ân metinlerinin, Roma hukukunun
aksine gerçek, tarihî olayları ele aldığını savunmaktadır. Tarihî bir duruma verilen cevap ilâhî
ilhamı taşır, fakat bunu yeni bir vakaya uygulamak için onun her ân gayesini, varlık sebebini bulup
çıkarmak gerekmektedir. 4 Hegel’in tarihin yüklendiği yönlendirici etkiyi kendi içinde görüşü,
Garaudy’nin öngördüğü tarihi yönlendiren unsurun İlâhî ilham olduğu görüşüne ters bir durum arz
eder görünmektedir. Bunun sonucu olarak da Hegel’in tarih tasavvuru, kuşkuuz Marx’ın tarihsel
materyalizmine kaynaklık ettiği ifade edilebilir. Bu cümleden olarak Garaudy’nin tarihselliğe
yönelik düşünceleri, hiç değilse, aktif ve aktüel bir teizm doktrini açısından yeni bir okumaya tabi
tutulmalıdır. Burada Garaudy, aslında hem Hegel’in tarih tasavvuru, hem de marx’ın tarihsel
materyalizmini eleştirerek, Kur’ân metnini anlama çabası doğrultusunda daha bütüncül bir tarih
anlayışına doğrulduğu evrildiği dikkati çekmektedir.
Garaudy’e göre, eşsiz mesaj, sonsuz mesaj, her millete o milletin dilini konuşan, yani o
milletin anlayış seviyesine göre peygamberler tarafından aktarılmıştır. Ne var ki mesajın şeklinin
bu tarihîlik’i, hiçbir şekilde onun mutlak değerini ne azaltır, ne da ona ters düşer. Mesajın
yorumunu yapmayı reddetmek, insan ilişkilerini tarihin geçmiş bir ânında dondurup bırakmak
olacağından, eylemimiz ve hareketimizi felç eder. Kur’’ân, hükümlerini emirler olmaktan ziyade
davranış prensipleri olarak verir. Önemli olan, nesihlerinden dolayı Z. Peygamber’i eleştiren ve
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Kur’ân’ın da, “Biz bir âyetin yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman Allah ne indirdiğini bilirken,
“Sem (Allah’a) iftirâ ediyorsun (bu sözleri kendin uydurup Allah’a atıyorsun)” derler. Hayır,
onların çıkları bilmiyorlar” [en-Nahl Sûresi, 16/101] meâlinde geçen âyette mahkûm ettiği
“kimselerin yaptığı gibi, her bir kendi metni içinde, âyete âyetle karşılık vermek yerine, mesele,
tarihte yeri olan olaylar aracılığıyla, bunları canlandıran ve onlara anlam veren maksadı, Hz.
Peygamber tarafından açıklanmış büyük ilâhî hedefi ve bütünü anlayıp kavramaktır. Böyle bir
tutarlık ve uyumluluk kanunu, metne aşırı bağlılıktan kurtulma ve ilâhî kelâmı zengin ve verimli
birliği içinde yaşama imkânı verecektir.1
Garaudy’ye göre, bizzat Kur’ân bize, ilkelerin somut açıklamaları olan örnekler verdiğini ve
ilgisizce okumak değil, kural tespit etmek için bu örneklerden hareketle kafa yormanın bize ait
olduğunu belirtmektedir [ez-Zümer Sûresi, 39/27 ve el-Mâide Sûresi, 5/105] ve Allah mesajını her
topluma, o toplumun diliyle göndermiştir. [er-Rûm Sûresi, 30/24 ve en-Nahl Sûresi, 16/36) 2
Hasan Hanefi’ye göre, Kur’ân’ın yorumlanması, sadece, metinden anlamını çıkarmak değil,
realiteden hareketle tümevarım yoluyla metne anlam vermektir. Bu, sadece açıklama değil, aynı
zamanda kavramadır. Ayrıca hem bilme, hem de farkında olmadır. Yorumcu, anlamın hem alıcısı,
hem de vericisidir. O, manayı algılar ve onu makul ve gerçek bir yapı içerisine yerleştirir. Çünkü
akıl ve realite aynı şeydir. Konulu tefsir, vahiy, akıl ve tabiat arasındaki aslî özdeşliği keşfetmektir.
Yorum, metnin hem analizi, hem de sentezini yapar. Bu metotta bütün, hem parçalara ayrılarak
sunulmakta, hem de parçalar kendi bütünlüğü içerisinde sunulmaktadır. Bu yorum, ele aldığı şeyin
özünü ve nesnenin aslını görmeye çalışır. Böyle bir yorum, satırlar arasında bulunan yeni şeyleri
keşfetmeye çalışır. Bunu, bilinen bilgiye bilinmeyeni ve söylenmemiş bilgiyi ilave etmek, şuurun
en üst seviyesine tekabül edecek olan metnin en derin seviyesine inerek yapılır. Bu yorum, kutsal
metinlerin kişisel şuur aynasına yansıyan şeklinden yararlanarak yeni bir metin yazar. 3
Hasan Hanefi’ye göre, tarihsellik, bir fenomenin, herhangi bir toplumda özellikle de belirli
bir zaman diliminde ve kayıtlanmış koşullarda ortaya çıkması ve gelişmesidir. Düşünce bir
fenomendir. Düşünsel fenomenler toplumsal fenomenlerdir, toplumsal fenomenler de tarihsel
fenomenlerdir. Bu anlayışa göre, her şey belirli bir toplum ve tarih içinde meydana gelir. Bu
anlamdaki tarihsellik kavramının, Batıya ait tarihsellik kavramı ile zorunlu bir ilişkisi yoktur.
Bizdeki tarihsellik, Akâid ilmindeki yapıda, İslâmî fırkaların ortaya çıkması ve gelişmesinin
tarihsel tarihinde ve Kelam ilminde örnekliği olan bir realitedir. 4
Dinî nasslar, her asrın ihtiyacına göre yorumlandığı sürece, seçimleri, kullanımları ve
anlaşılma biçimleri açısından onlar, tarihsel dinamizmin ve toplumsal diyalektiğin unsurları olarak,
aynı zamanda birer tarihsel fenomendirler. Dini nasslar tarihten bağımsız olmadığı gibi, ilmin
kaynağı ve bizatihi kendileri ilmin konusu da değildir. Dini nasslar, özellikle ‘esbâb-ı nuzûl’ adıyla
bilinen toplumsal koşullarda ortaya çıkmış tarihsel nasstırlar. Bu tarihsel nasslar, zamana, toplumun
ihtiyaçlarının farklılaşmasına ve beşerî kapasitesinin çeşitlenmesine göre bir gelişim seyri
izlemiştir. 5
Vahiy, gerçekliğe, yani nüzûl ortamına) doğrudan doğruya zorla kabul ettirilmiş değildir.
Bilakis, özellikle vâkıaya (olgusal olana-vahiy ortamına) bir hitaptır. O dönemde Arap Yarımadası,
kendi zihin yapısını ortaya koyacak bir fikir, kabîlelerini birleştirecek bir ideoloji, onları
yükseltecek ve önderliğinde ödevlerini yerine getirecek bir lider arayışı içindeydi. Yahudilik ve
Hıristiyanlık sınırlı bir şekilde yayılmış, Arabın vâkıasını (somut olarak yaşadığını) çok dar
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çerçevede ortaya koyabilmişti. Hanîfler ise, herkesin saygısını kazanmışlardı. Arabın atası olan Hz.
İbrâhîm’in sünneti (dini) ile amel ediyorlardı. İşte İslâm böyle bir ortamda, Yüce Hanîfliği yaymak
için gelmiştir: “Dosdoğru İbrâhîm dini” (Millete İbrâhîme hanîfen) -ki Hanîflik İslâm dinidirArabın bilincine temel dayanak oldu. Vahyin, Kur’ân öncesi iki merhalesi, vahiy tarihinin bir
parçasıdır. Putperestliğe gelince, o, Arap bilincini oluşturan niteliklerden bir temel nitelik değildir.
Putperestlik (şirk), belirli bir sınırı aşmamış ve hiç kimse burhân ve tasdîk üzerine kurulan bir
îmânla da ona inanmamıştır. 1
Esbâb-ı Nuzûl, aynı zamanda, gerçekliği (vâki, hakiki ve gerçek olanı) insanın fıtratı (varlık
şartları) ile idrak etmesi, anlaması; diğer insanların da bu gerçekliği (olguyu) kabul etmesi ve
onaylaması demektir. Hz. Ömer, Müslümanların gerçekliğini (vâkıasını) ve maslahatını fıtratı ile
anlıyordu. Hz. Peygamber’den bu konuyla veya olguyla ilgili vahiy talep ediyor, bu yeteneği ile
beklenen vahyi kavrıyordu. Sonra da vahiy, Hz. Ömer’in kavradığı ve anladığı şekilde geliyordu. 2
Gerçeklik (vâkıa), kendisini zorunlu kılan, bütün naslardan daha çarpıcı olan şeydir. Onun
tefsirinde, her biri kendi bildiğini söyleyen bilgiç gevezeler, kendi çıkarını korumak amacıyla
ihtilâfa düşerler. Halbuki gerçeklik (müşâhede edilen hayat, olgusal olan) nassın temeli ve
kaynağıdır. Vâkıa ile başlamak, kaynağa, köke ve temele dönmek demektir. 3
Hasan Hanefî’ye göre, eski alternatifler arasında tercih yenilenmesine gitmek, Yeni Kelam
İlmi’ni sitemleştirmede yeterli gelmeyebilir. Çünkü yeni bir alternatif ortaya koymadan tercih
yenilenmesine gitmek, eskilerin alternatifleri ile sınırlı kalmak demektir. Bu, aynı zamanda yeni
kuşakların kendi koşullarında geçerli olan alternatifler oluşturmaktan aciz olduklarını ileri sürmek
anlamına gelecektir. Dolayısıyla asırlar (sürekli) değiştiği için, asrın ve nassların yorumlanması de
(sürekli) değişecektir. Kelam ilmi de eskiden yeniye tarihin bu dinamik yapısı içinde hep
yenilenerek ilerleyecektir. Kelâm ilmine gayesi, metodolojisi ve konusu açısından getirilen tanım
paralelinde, eski kelamcılar, bu ilmin konusunu, Kur’ân’la temsil edilen Allah’ın vahyi ve
sıfatlarından bir sıfat anlamında “Kelâmullah” olarak tespit etmişlerdir. Kelam ilmini yenileme
çabası içinde olanlar, bu ilmi, insanın, spekülatif yapısal sorunlarını ve realiteye ilişkin kurucu
olgusal problemlerini çözmeye yönelik Allah ve teolojik sorunlara ilişkin formülasyon olarak
değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda Yeni İlm-i Kelâm Allah adına bir konuşma değildir. Bilakis, o,
Allah hakkında bir konuşmadır ki, bu konuşma, Mütekellim’in konuşmasından türemiştir.
Dolayısıyla kelam ilmi, “kelamulllah” değildir. Yeni Kelâm ilminin metodolojisi, eski kelâmcıların
yaptığı gibi, akîdeyi müdafaayi değil de, bilakis o, yenilikçilerin anladığı şekliyle, problemleri
analiz etmek ve realitenin formülasyonu için sorunların çözümlenmesini yapmaktır. Bu ilmin
gayesi de, ahiret hayatında kurtuluş değildir. Bilakis o, realiteden uzaklaşmak yerine, yeniden ona
dönmek, toplumun ve bireyin yabancılaşmasına son vermek ve dünyanın akışına istikamet
kazandırmaktır. 4
Hanefî, vahyi antropolojik okuma tutkusu onu, “Vahiy gerçeklikten bir çağrı olmaksızın
verilmez. Sebep-durumu (esbâb-ı nüzûl), işte bu çağrılardır.” 5 İfadesinde görüldüğü gibi, Allah’ın
iradesinin flûlaştığı ve insan iradesinin belirleyici olduğu noktasında tutmaktadır. İnsanın
tarihselliğinin, vahyin ve Allah’ın tarihselliği çıkarımı için paradoksal bir istihdamı, bunun ilginç
bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. 6 Neticede Hanefî’nin, hermenötiği yöntemli ve bilimsel
bilginin kendisinden istihsal edilebileceği bir bilim olarak tasarladığı, hermenötiğe ilişkin yazısının
kurgusuna teme olmasından belli olduğu söylemek mümkündür. 7
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Müslüman düşünürler, tarihselciliği, dînî metni anlama sırasında metnin oluşum döneminin
tarihi şartlarının göz önünde bulundurulması şeklinde değerlendirmişlerdir. Ebû Zeyd’e göre, dini
metinlerin tarihselliği, onların tarihsel nitelik arz eden bir dille ve belli bir tarihsel sosyal kesitte
biçimlenmiş olmalarıdır. Ebû Zeyd, metinlerin dilsel yapılar olması, dilin de, toplumun ve kültürün
gelişmesine paralel olarak gelişmesine paralel olarak gelişmesi sebebiyle metnin içeriğine
dokunmaksızın mevcut lafızlarına yeni anlamlar yüklemek suretiyle onun temel tarihsel ve sosyal
anlamlarını atlayarak yeniden anlaşılmasının ve te’vîl edilmesinin doğal olduğunu ifade
etmektedir. 1
Ebû Zeyd’e göre, Kur’ân metni, hakikati ve özü itibariyle kültürün ürünüdür. Bununla
beraber, onun, yirmi küsur yılı aşkın bir süre zarfında, olgu ve kültürün içinde biçimlendiği
kastedilmektedir. Bu, apaçık bir gerçek olarak ortaya çıktığına göre, metnin önceden mevcut bir
metafizik varlığının olduğuna inanmak, bu apaçık gerçeğin gücünü azaltmakta; dolayısıyla metin
fenomenine yönelik bilimsel bir anlayışın imkânını güçleştirmektedir. Allah, Hz. Peygamber’e
Kur’ân’ı vahyettiğinde, bu ilk muhataba ait dil sistemini seçmiştir. Her ne kadar günümüz dinî
söylemi aksini iddia etse de, bu, anlamsız ve gelişigüzel bir seçim değildir. Zira dil, toplumun
dünyayı algılama ve düzenlemedeki en etkin aracıdır. Bu itibarla, kültüre ait dil sistemine dahil
olduğu halde, kültür ve olgudan kopuk bir metinden bahsetmemiz mümkün olmadığı gibi, bu
ikisinden kopuk bir dilden bahsetmemiz de mümkün değildir. Metnin kaynağının ilâhî oluşu,
muhtevasının olgusallığı ve onun beşerî kültüre aidiyeti ile çelişmez. Metnin kültürel bir ürün
olduğu görüşü, Kur’ân açısından, onun oluşum ve tamamlanma sürecini ifade etmektedir. Metin ile
kültür arasındaki ilikli, diyalektik, kompleks ve mevcut kültürümüzdeki metinle ilgili bütün
ideolojik tezleri aşan bir ilişkidir. Bu metinler, bir anda topluca ve son şekliyle sunulmamış, aksine
bunların yirmi yılı aşkın bir dönemde biçimlenen dilsel metinlerdir. Ebû Zeyd, biçimlenme derken,
bu metinlerin ilm-i ilâhî ya da Levh-i Mahfûz’da herhangi bir önceki mevcudiyetlerinin olduğun
bakmaksızın, kültür ve olgu içindeki muayyen varlıklarını kastetmektedir. 2
Muhammed Arkoun’un, bütün çalışmalarında Kur’ân’ın yeniden okunuşu için sosyolojik,
antropolojik ve arkeolojik okuma ve araştırma biçimlerini tavsiye ettiği dikkati çekmektedir.
Arkoun’un tarihsellik konusundaki yaklaşımı son derece nettir. Ali Harb’e göre, onun tek çabası,
Arap-İslâm düşüncesine tarihselliği sokmaktır. Arkoun’a göre, hiçbir şey tarihsel olmaktan
kurtulamaz Her hakikat tarihsel olduğundan meşrûiyet açısından ne kadar büyük ve intişar
bakımından ne kadar etkili olursa olsun, neticede her dinsel hakikat de tarihseldir. Öyleyse, Kur’ân
da, tarihsel olmaktan kurtulamaz. Gökten yere inene kadar müteâl olan Kur’ân, o andan itibaren
artık yatay boyuta mal olmuştur ve tarihselleşmiştir. 3
Arkoun’un oryantalizmi eleştirisi, temelde, oryantalistlerin bütün zamanlardan ve bütün
toplumsal kültürel yapılardan münezzeh bir İslâm varsaymalarına yöneltilmiştir. Arkoun’un
tarihselcilik tezleri, onun oryantalizme ve İslâm düşünce geleneğine aynı anda yönelttiği
eleştirilerle başladığını söylemek mümkündür. 4
Arkoun, vahyin de tarihsel eleştiriye tabi tutulması gerektiği yönünde bir yöntemsel teklifte
bulunur. Arkoun’un burada vahyin tarihsel eleştirisinden kastettiği, vahyin de tarihin bir ürünü
olduğu değil, aksine vahiy süreci aşkın bir süreç olup tarihe karışık değildir, ancak onun tarihsel
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iniş süreci esnasında yaşananların tarihsel eleştiriye tabi tutulması meâlinde sözler söylediğine
tanık olmaktayız. 1
Arkoun’un bütün amacı, tarihselciliği Arap-İslâm düşünce dünyasına, bütün aşamaları ve
sonuçlarıyla, hatta Kur’an metninin kendisine uygulamaktan başka bir şey değildir. 2 Buradan
Arkoun’un konumunu, vahyin bütün dönemlerini ve tüm nebevî girişimleri tarihselleştirmek olarak
nitelendiren Harb, tarihselciliğin Arkoun’un düşüncesindeki anlamını, olayların, temsillerin,
söylemlerin olgusal temelleri ve zamansal ve mekansal mahiyetleriyle maddî ve dünyevî şartları,
yapıların, kurumların ve kavramların gelişme ve değişmeye yatkınlığı veya dönüşüp tekrarlanmaya
yatkın oluşu olarak özetlediğine tanık olmaktayız. 3
Arkoun’a göre, biz tamamen tarihimizin bir ürünüyüz. Düşünce tarihlerinin yapısalcı
analizi, her dönem hâkim olan bir ortodoksinin şekillendirdiği bir akıl yapısını varsaymaktadır.
Tarh boyunca hakim olmuş İslâm düşünce tarihini, “İslâmî akıl” veya ortodoksi olarak nitelendiren
Muhammed Arkoun’un çabalarının önemli bir kısmını bu aklın teşhisi, tasviri ve eleştirisi
almaktadır. 4
Arkoun, Kur’ân üzerinde yaptığı incelemelerde ve yorumlarında temel olarak tarihsel
eleştiri yöntemini kullanan semiyoloji, antropoloji ve sosyolojiyi kullanmaktadır. Ayrıca Arkoun,
bu disiplinleri kullanarak üst üste tabakalardan oluşmuş olduğunu düşündüğü geleneği
çözümlemeyi amaç edinmektedir. Bu bağlamda Arkoun işe gelenekte kullanılan kavramlardan
başlamaktadır. Ona göre gelenekte kullanılan kavramlar, belli bir teoloji veya ideolojiyi oluşturmak
amacına yönelikti. Bu teoloji ya da ideoloji, tarih içerisinde tartışılamaz bir dogma halini almıştır.5
Arkoun’un nazarında, İslam düşünce tarihinde Mu‘tezile denen teolojik düşünce ekolü,
Kur’ân’ın elbette Tanrı kelâmı olduğunu, ancak bunun tarih içinde yaratılmış bir Tanrı kelâmı
olduğunu iddia ederek, Kur’ân’la ilgili bir kuram ortaya atmıştır ki, bu da vahyi, yayıldığı
toplumların somut tarihine bağlama girişimidir. Bu, İslâmî düşünce içinde açık bir vahiy
teolojisini besleyebilecek, bugün içine battığımız fundamentalist sapmaları önleyebilecek devrimci
bir tavırdır. Yaratılmış Kur’ân kuramı, daha önce birtakım teolojik incelemelerin konusu olduğuna
göre düşünülebiliyordu;
ilahiyatçıların, dilbilimcilerin, tefsircilerin ele aldıkları büyük
düşünülebilir olandı. Bugün bize devrimci terimler gibi görünecek olan terimlerle siyasi mekândan
ve dinsel mekândan söz eden ibn Rüşd ya da Farabi ve onlarınkine eşdeğer bir dile sahip alabilecek
İslam düşüncesinde entelektüellerin olmasını arzu etmektedir. Ancak günümüze kadar yaratılmış
Kur’ân kuramı hiçbir İlahiyatçı tarafından yeniden ele alınmamıştır. Entelektüel açıdan verimli ve
geleceği parlak bu tavrı savunan Mu‘tezile tarih sahnesinden silinmiştir. Çünkü Abbasi halifesi elKadir h. 428 (XX. yüzyıl), Bağdat’taki bütün camilerde akîde denen iman beyanının okutmuştu ve
bu belgede “Müslümanlar arasında her kim ki yaratılmış Kur’ân kuramını destekler, o kişinin
herhangi bir Müslüman tarafından katli vaciptir, kanı meşrudur” diye yazmaktaydı. Arkoun, bu
durumu siyasi iktidar tarafından yaratılan bir düşünülemez örneği olarak saymaktadır. Oysa
Arkoun’a göre, bu tavrı günümüz dilbilimcileri Kur’ân metninin yeni bir tefsiri olarak yeniden ele
almaktadırlar. 6
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Sonuçta, Arkoun’un, tefsir yönteminin en önemli konularından birisini oluşturan sebeb-i
nüzulun yanlış kullanıldığını belirterek klasik yöntemi eleştiriye tabi tuttuğu anlaşılmaktadır.
Arkoun’a göre, vahyi dilsel ve kültürel bir olgu olarak anlamak gerekmektedir. Kur’ân’ın indiği
dönemin dikkate alınması gereklidir. Tefsir geleneğinin ve genel olarak İslâm geleneğinin tarihî
açıdan ele alınmaması, Kelam ve Fıkıh gibi disiplinlerin egemenliklerini sürdürmelerini ve bu
disiplinlerin ürettiklerinin değiştirilemez kalmasını sağlamaktadır. O halde İslâm düşüncesinin
yenileştirilmesinin ilk adımı, Kur’âm metninin bir engel konulmaksızın insan düşüncesine
açılmasıyla atılabilecektir. 1
Kotan’a göre, İslâmî tarihselciliğin yaptığı şey, metni tarihselleştirmek ve tarihsel dönemine
iade etmek, Kur’ân’ın tarihselliğini mutlaklaştıran kendi yorumunu ise evrenselleştirmek olmuştur.
Ulemayı evrenselcilikle suçlamış, onun evrenselciliğini tarihselliği hesaba katmadığı gerekçesiyle
yadsımış, yerine kendi tarihselci evrenselciliğini koymak istemiştir. Halbuki doğrusu, genel bir
tutum olarak ulemanın, metne evrensel, yoruma ise tarihsel-öznel bir konum tanıdığını söylemek
mümkündür. Esasen, insan tarihle malûl ve tarihe tutuklu bulunduğundan, hangi tarihsellikte olursa
olsun, yorumun evrenselliğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle tenkidi, âyeti değil,
yorumu evrenselleştirmek hak eder. 2
5. Kur’ân’ı Anlamaya Yönelik Tarihsellik Sorunu Bağlamında Ortaya Çıkan Temel
Tartışmalar
5.1. Evrenselcilik
Evrensel
kavramını
sahiplenenler
ve
evrenselcilik’i savunanlar, genellikle
rasyonalist/idealist filozoflar ve felsefe okulları olmuştur. Onlar evrenseli, çok kaba olarak, evrenin
bütününe yayılan, evrenin bütünü ve evrendeki her şey için geçerli olan, hiçbir istisnâ kabul
etmeyen şey, yasa, ilke anlamında kullanmaktadırlar. Ahlâksal, toplumsal alanda ise, bir düşünce,
doğruluğunu tüm ilgili insanların teslim etmesi anlamında, evrenseldir; bir başka söyleyişle tüm
insanların kabul ettiği, onayladığı bir düşünce evrenseldir. Evrenselcilik de, özellikle
ahlâksal/toplumsal alan için yapılan evrensel tanımına koşut olarak, ahlâksal/toplumsal yaşamda
genelgeçerlik ve doğruluğun ölçütü olarak tüm insanların onayını temele almayı hedefler. Böyle bir
onayı almış bir düşünce artık evrenselleşmiş sayılır. Evrenselcilik kavramı, özellikle din, ahlâk,
hukuk, siyaset ve nihayet özellikle felsefe alanlarında binlerce yıldan beri çok etkili olmuş bir
tavırdır. Halbuki Özlem’e göre, düşünmede ve dilde tasarruf sağlamak için esas itibariyle farklı
olan tekilleri, benzer yönlerini gözeterek bir küme, bir sınıf, bir genel kavram altında toplar ve
onlara ortak bir ad koyarız. İşte evrenseller/tümeller, düşünmede ve dilde tasarruf sağlasın diye
bizim tarafımızdan ortaya konulmuş adlardan başka bir şey değildirler. Evrensellerin/tümellerin
varlığı ve gerçekliği yoktur; aslında gerçek olanlar sadece tikeller/bireylerdir. 3
Evrensel dendiğinde, genelin içerindeki tekillerin de eş değerde ifade edilmesi
gerekmektedir. O halde mantıksal açıdan böyle bir şey düşünülebilirse de, reel dünyada birçok
filozofa göre, bu mümkün değildir. Evrensellik mantıksal, ama irreeldir. Evrensellik ve tarihsellik
kavramlarının birbirine zıt olduklarını söylemek mümkündür. Nitekim bu evrensellik kavramı,
tarihsel göreceliğin zıttı anlamında Batı dünyasında kullanılmıştır. Kur’an hakkında evrensellikten
söz edildiğinde, tam olarak mantıksal anlamdaki evrensellik kastedilmiş olmaz; çünkü bu anlamda
bir evrensellik, matematik bir evrenselliktir. Ondaki hakikatlerin zaman üstü gerçeklikler olması,
sadece kaynağı itibariyledir. Öteki halde Kur’ân, tarihin içindedir ve olgulara yön vermektedir.
Onlarla ilişkiler kurmuş bir hayat kitabıdır. Dolayısıyla mantıktaki tümel kaideler küllî ve kesin
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kaideler olabilir. Ama olgusal değildir. Allah’ın bizzat kendisi bir gerçekliktir. Sahte tanrılar gibi
boş bir isim değildir. 1 Bir dinin evrenselliği söz konusu olunca, her şeyden önce ortaya koyduğu
îman esaslarının, hukuk ve ahlâk ilkelerinin, topyekûn dünya görüşünün insan fizyolojisi ve
psikolojisine uygun olmasında aranır. Zaten bu yüzden, dinlerin evrensellik iddiaları ideolojik olan
evrenselliğe girer ve bu, mevzubahis dinin değerler sisteminin yerel olmayıp, tüm insanlığı
kuşatacak genişlik ve yetkinlikte olduğu anlamına gelmektedir. Temel yaklaşım biçimi, gelenek
içerisinde iyilerin seçilmesi yanlış olanların da ayıklanması olan Abduh, İslâm’ın evrenselliğini
“sâlihât” kavramı doğrultusunda düşünürken, 2 Âzâd, “hüdâ” kavramıyla evrenselliğe kapı aralar. 3
İslam’ın evrensel değerlerine bakıldığında, öncelikle hiçbir peygamberi dışlamaz, insan merkezli
değil, tanrı merkezlidir, bilgi kaynaklarına hoşgörü ile yaklaşır ve son ilâhî kitaba sahiptir. Din
olarak bizatihi kendisi, tüm peygamberlere verilen dinin adıdır ve bu evrenselliğin en geniş
anlamda temsilcisidir. 4 Kurân, dil ve bağlam yapıları açısından her ne kadar tarihsel olsa da, mesajı
ve değerleri açısından evrenseldir. 5 Kur’ân, belli bir dönem içinde dünyevî alanla buluşmuş olması
hasebiyle tarihsel; her dönem ve bölgeye uygun olarak içerdiği birtakım küllî kaideler sebebiyle
evrensel ve Kelamullah olarak da tarih üstü (aşkın) bir kitaptır. 6
Paçacı’ya göre, evrenselci yaklaşım, Kur’ân’ı yeni tarihselliklere taşımak gibi bir şansa
sahip olmaktan uzak kalmaktadır. Çünkü o, nasların indiği tarihselliğin yeniden dönmesini
beklemeye koyulmuştur. Bu durumda pratik olarak evrenselciliğin bu tutumu, Kur’ân’ın kendi
tarihsel dönemine hapsedilmesiyle sonuçlanmaktadır.7
Kur’ân’ın bir defada değil de, bir süreç içinde peyderpey inmesi, onun, indiği dönemin
olgularıyla ilişki içinde oluşmasını temin etmiştir. Bu durum, Kur’ân’ın her zaman bu ilişkileri
kurabilecek bir yöntem sayesinde anlaşılabilme imkânını sağlamış, tarihsel öğelerin içindeki
prensiplerin, başka tarihselliklerde uygulanabilmesini temin etmiştir.8
İnsan benliği, bilinci, egosu kendini hakikate özdeş görme eğilimindedir. Bu, yaşama ve
varoluş arzusunun doğurduğu normal bir itkidir… Bu alanlarda bilgisel ilerleme, mutlak
relativizm ile mutlak nesnellik arasında mütevazi olarak gerçekleşen eleştirel bir süreçtir. 9
Öztürk’e göre, Kur’ân’ın usûl (itikâdî, ahlâkî ve manevî ilkeler) yönünden evrensel, fürû
(toplumsal düzen ve hukuk) açısından ise tarihsel olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü
Kur’ân’ın biri usûl, diğeri furû konuların dair olmak üzere iki mesajı vardır. Kur’ân’ın Mekke’deki
usûle dair mesajı, İslâm’ın itikâdî, ahlâkî ve manevî ilkelerini içerir. Medeine dönemindeki furûya
dair mesajlar ise toplumsal düzen ve hukukla ilgili hükümleri ihtiva etmektedir. Kur’ân’ın Medine
dönemindeki mesajı İslâm ümmetinin h. I. asırdaki ictimâî ve tarihî şartlarıyla kayıtlıdır. Kur’ân’ın
Mekke dönemine ait mesajlarını birer ilke, Medine dönemine ait mesajlarının ise birer örnek
olduğunu söylemek mümkündür. Tam bu noktada evrensellik konusunun daha iyi anlaşılması için,
Medenî ayetleri okuma, anlama ve yorumlamada yine öz-sûret, lafız-mana, mantuk-mefhum
ayrımına gitmenin isabetli olacağını söylemek icap eder. Ne var ki, mana sırf kelimelerde saklı
bulunan veya metinde öylece duran ve günümüze aynen aktarılmayı bekleyen bir şey (nesne)
değildir. Bilakis, anlam bir bağlam içinde ortaya çıkan bir şeydir. Anlamı bağlamda aramak ya da
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Fehmi Ahmet Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, İz Yayıncılık, İstanbul 2007, ss. 235-236.
J.M.S. Baljon, Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, çev. Şaban Ali Düzgün, Fecr Yayınları, Ankara 1994, s. 99.
Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, ss. 236-237.
Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 237.
Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 238.
Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 242.
Bkz. Mehmet Paçacı, “Kur’ân ve Tarihsellik Tartışması”, Kur’ân’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu [Sempozyum
Tebliğ ve Müzakereleri], ss. 33-34, (21-34).
Özgel, “Tarihselcilik Düşüncesi Bağlamında Kur’ân’ın Tarihsel Yorumu”, s. 299.
İlhami Güler, “Hermenötik Açıdan Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamanın Sorunları”, Sabit Din Dinamik Şeriat,
Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1999, ss. 178-179, (ss. 173-180).
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anlam ile bağlam arasında irtibat kurmak, nüzûl vasatında Kur’ân’ın ne dediğini, bununla neyi
gerçekleştirdiğini ortaya çıkarır. Fakat Kur’ân’ın neyi gerçekleştirdiği sırf lafız ile
sınırlandırılmayacak, ondaki maksat da anlaşılacaktır. Çünkü lafız, maksadın belki de tikel bir
örneğidir. Bu da demektir ki, Kur’ân’ın bugünkü dünyaya söylemek istedikleri ilk hitap çevresinde
söylediği ve gerçekleştirdiği şeylerle aynı olmayabilir. Halbuki geleneksel usul, maksadı lafzî
anlamla özdeş görür ve bundan dolayı Kur’’ân’ın ilk hitap çevresinde vaz ettiği hükümlerin bugün
de geçerli olduğunu öne sürer. Sözgelimi, lafız “El kes” diyorsa, ebediyen de kesilecektir. Oysa
lafzın zahiri anlamının veya hukuken yaptığı işin belli ve özel bir kültürel-dilsel dünyaya ve o
dünyadaki anlamlandırma düzenine yönelik olabileceğini veya farklı dünyalara lafzen veya aynen
taşınamayabileceğini söylemek de pekâlâ mümkündür. Çünkü lafız maksadın kendisi değil, tekil
örnektir. Maksat adalet veya özel mülkiyetin korunmasıdır. Başkalarının malını izinsiz çalan kişi
cezasız bırakılmamalıdır. 1
Geleneksel evrenselci söyleme göre, Kur’ân Hz. Peygamber’e ve nüzul dönemindeki
toplumsal matrise bağlı olarak inzal edilmemiştir. Bu yüzden, Kur’ân, tarihsel bir okumaya tabi
tutulamaz; çünkü tarihsel okuma Kur’ân’ın mesaj ve referans çerçevesini daraltır. Bu görüşün
içerdiği evrensellik/tarih-üstülük ana fikri doğru görünmektedir; fakat Kur’ân mesajını tüm
zamanlara taşımanın yolu, onun tarihle olan bağını koparmak ve anlamı salt yazılı metinden
üretmeye çalışmak değil, hitap ile mesajı birbirinden ayırmak ya da ayrıştırmaktır. Bu ayırıma
göre, Kur’ân’ın hitabı yerel ve tarihseldir. Bunun böyle olduğu bedîhîdir. Yerel-tarihsel hitabın
içerdiği mesaj ise başka tarihselliklere taşınabilmektedir. Kur’ân’ın Hz. Peygamber dönemindeki
toplumsal matrise bağlı olarak nazil olmadığı iddiasına gelince, böyle bir iddia isabetli
görünmemektedir. Çünkü gerek Kur’ân’da, gerek Hz. Peygamberin sünnetinde birçok kez
cahiliyye döneminden tevarüs eden örfî hükümler ve uygulamalar dikkate alınmıştır. Bununla ilgili
en meşhur örneklerden biri Havle binti Sa‘lebe hadisesidir. İslam öncesi Arap toplumunda hırsızın
elinin kesilmesi, eşkıyanın asılması, sürgün, celde (sopa cezası), kısas, diyet gibi cezaların yanında
iddet, zıhar, ilâ, lian, teaddüt-i zevcât gibi uygulamalar da mevcuttu. Dinî-ahlâkî açıdan kabul
edilemez içki, kumar, zina, nikah-ı makt gibi birtakım pratikler Kur’ân tarafından ilga edilirken
kölelik, çok eşlilik, iddet, zıhar, îlâ, lian gibi birçok geleneksel uygulama ya ıslah (tadil), ya da
ibka edildi. 2
5.2. Esbâb-ı Nüzûl ve Tarihsellik
Tarihselci/hermeneutik felsefe, insanın tarihsel bir varlık olduğu, tarihsel koşullar ve
koşullanmalar içerisinde ve belli bakış açısı, zihniyetler, çıkarlar, amaçlar ve değerlerin güdümünde
düşündüğü, yarattığı ve ürettiği; üstelik düşündüğü, yarattığı ve ürettiği her şeyin tarih içerisinde
değiştiği ve dönüştüğünü savunmaktadır. Dolayısıyla insanın tasarımlayıp uygulamaya koyduğu
her şey, hukuk, edebiyat, sanat da dahil olmak üzere tarihsellikten nasibini almaktadır. Tarihsellik
ise, en önemli karakteristiğiyle, zaman içerisinde bir defada olup bitmeyi, bir daha aynen
tekrarlanmamayı ifade etmektedir. İşte bu, insan ürünü olarak ortaya konulan her şeyin tekil
kalması anlamına da gelmektedir. Tarihselci/hermeneutik felsefede insanlara ve toplumlara ait her
şeyi, kendi tarihsellikleri, kendi tekillikleri, kendi bir defalıkları içerisinde kavramak esastır. Bu
felsefede bu kavrama şekline anlama adı verilir. Bu felsefe geleneğinde tarihselliği aşan, her
dönemde aynı kalan, tüm insanlar ve toplumlar için geçerli olan şeyleri anlatmak için kullanılan
“evrensel” ve “evrensellik” terimlerinin “fiktif” (hayalî/imgesel) terimler oldukları, gerçekliklerinin
bulunmadığı düşünülür. Bu durumda, evrensel oldukları ve evrensellik taşıdıkları düşünülen ve
ileri sürülen bir ilke, bir kavram, bir norm, bir düzen, bir sistem, vd. de, bunlara samimi olarak
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Adil Çiftçi, Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları, Ankara 2009, ss. 123-124; Mustafa Öztürk, “Evrensellik
Algısı ve Kur’ân”, ss. 93-94.
Mustafa Öztürk, “Evrensellik Algısı ve Kur’ân”, ss. 94-95.
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inanmış olsa bile, bir grup, bir tabaka, bir sınıf veya zümrenin ideal ve amaçlarına, değerlerine,
zihniyetlerine, kısacası ideolojilerine bağlı olması ve de facto (bilfiil/fiilen/hakikatte) onlara hizmet
etmesi bakımından, tarihsel ve tekil kalır. Başka bir deyişle, insanlığa ilişkin herhangi bir şey,
evrenselci bir söylem içinde sunuluyor olsa da, asla evrensel olamaz. Tarihsellik bilinci, insana ve
topluma ilişkin konularda evrenselliğin olmadığını, insanlık tarihinin farklı ve değişken çıkarlar,
değerler, zihniyetler, ideolojiler arasındaki çatışmalar ve çekişmeler alanı olduğunun bilincidir.1
Dilthey’a göre, tin bilimleri ve özellikle tarih bilimi, tüm tarihsel fenomenlerde yaşamaya
geçmiş olan bazı temel ve taşıyıcı öğeler saptayabilirler. Dilthey’ın “yaşama kalıpları”,
“nesnelleşmeler” (objektivation) adını verdiği bu temel ve taşıyıcı öğelerin başında dil
gelmektedir; hattâ dil, tarihsel olayları anlamamıza en elverişli nesneleşme türü sayılabilir. Çünkü
Dilthey için dil, her tarihsel dönemde “anlamların taşıyıcısı “ olmuştur ve Vico gibi onun için de
filoloji, tarihe yönelme konusunda temel bir işleve sahiptir. Dil, her tarihsel dönemin kendini dışa
vurduğu, nesnelleştiği ortamdır. Dilthey’a göre, her tarihsel dönemde yaşamanın belli değerleri
içerilmiştir ve tarihin tüm velvelesi bu değerler çerçevesinde dolanmaktadır. Bir tarihsel döneme
damgasını vuran değerler ise, o dönemin anlamlarının taşıyıcısı olarak dilde saptanabilir. Bu
yüzden tin bilimlerinin ana meselesi, her zaman, dilsel ürünler olarak yazılı yapıtlar olur. Yazılı
yapıtlar, insanların geçmişte nasıl bir tinsellik içinde yaşadıklarını anlamak için başvurmamız
gereken temel malzemelerdir. Ama Dilthey, her dönemi kendine özgü bir bütünlük olarak
görürken, bununla, bizim herhangi bir dönemin başat değerlerini ve giderek o dönemin kendine
özgü tinselliğini tama olarak anlayamayacağımızı bu arada belirtmeden geçemez. Çünkü bizler,
Herder’in dediği gibi, bugün, belli bir tinsel donanım altında, geçmişin değerlerinden oldukça farlı
değerler ağı içindeyizdir ve bize az çok yabancı olan geçmişin değerlerini tama olarak anlama
olanağımız, bu nedenle kısıtlıdır. Gene bu nedenle yapabileceğimiz şey, geçmişi, dilsel ürünlerin,
yazılı yapıtların dilini yorumlayarak anlamak, yani deyim yerindeyse hermeneutik yapmaktır. 2
Dil, yaşamın bütün alanlarında, günlük yaşamın en yalın olaylarında, bilimin ana form
larında, görenekler ve törelerde, inançlarda ortay çıkar; dil her türlü maddesel yaşamın, tekniğin,
ekonominin de koşuludur; dinde, hukukta, felsefede ve sanatta yeri vardır. Dilin etkide buluna
gücü, dilde izini bırakan dünya tablosu ile, yaşamın bütün alanlarına yayılır. Humboldt, dilin bir
milletin bütün bir tinsel enerjisi olduğunu, dilin insan tarihinin başlıca yaratıcı güçlerinden bir
olduğunu ifade etmeye çalışır. XX. yüzyılda Vossler, dille kültür arasındaki bağlantıyı incelerken,
dili kültürün bir aynası olarak saymaktadır. Dil ile kültür birbirlerinden ayrılamazlar. Her ikisi de
birlikte gelişirler. Kültür bakımından ileri gitmiş, yükselmeler göstermiş bir milletin dili de
yükselmeye uygun şekilde gelişme gösterir. Düşünce yaşamının yükselmesiyle birlikte dil de
yükselir. Bir milletin entelektüel alanda gösterdiği üstünlüğün dilde de ortaya çıkması zorunludur. 3
Allah, her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Bunların bazısını görebilir, bazısını da göremeyiz
veya izah edemeyiz. İşte Kur’ân’ın âyetleri bu yönden iki kısma ayrılıp incelenebilir: Birincisi,
Kur’ân’ın ekseriyetini oluşturan ve Allah tarafından bir sebebe bağlayamadığımız veya doğrudan
doğruya indirildiğini söylediğimiz âyetler bütünüdür. İkincisi ise, bir sebebe bağlayabildiğimiz
âyetler topluluğudur. Hz. Peygamber’e bir suâl veya bir hâdise dolayısıyla birkaç âyetin veyahut
bir sûrenin tamamının nâzil olmasına âmil olan nedene “sebeb-i nüzûl” denmektedir. Aslında
naslarda ve vesikalarda tarihi gerçekler gizlidir. Târih ise, yalnız başına neticeler ulaşmaz. Bir
neticeye ulaşabilmek için tabiî, sosyal ve edebî ilimler, tarihle müştereken çalışırlar. Bu bakımdan
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tefsîr ilmindeki sebeb-i nüzûl bahsini, sadece târihî yönden mülahaza etmemek gerekir. Hüküm
teşrii, hüküm tahsisi, Allah’ın Kelâmının anlaşılması gibi yönler de birlikte düşünülmelidir. 1
el-Vâhidî, “Bu gün, bu husuta konuşanlar, âyetn sebe-i nüzûlünü bilmeden konuşmanın
tehlikesini düşünmeksizin cehalet yularını takıyor ve yeni şeylert ic’ad edip yalanlar
uyduruyorlar” 2 demektedir. Yine bu şahıs, “Bir âyetin sebeb-i nüzûlü bilinmedikçe, onun hakiki
manasını anlamak mümkün olamaz” demiştir. 3 İnsan, tarihî bir varlıktır ve bu insanın varlık
koşullarından bir tanesidir. 4
Kur’ân daima yaşanan, hayatla iç içe ve insan sorunlarına cevap veren bir kutsal kitap olma
özelliğini sürdürmektedir.5
Serinsu’ye göre, esbâb-ı nüzûl, zaman-mekân içinde vuku bulması, sahîh (musned-merfû)
rivayetle bize ulaşmış olması hasebiyle tarihîdir ve tarihî gerçekliktir. Nüzûl ortamında cereyan
eden hadiselerin, soruların karşılığı olarak da tarihî olanın varlık biçimdir. Aslında vahiy mahsûlü
olan Kur’ân, ilâhî iradenin meşîetiyle inzâl olmuştur. Haricî etkilerin ortaya çıkışı (nüzûl sebepleri
gibi) onun indirilişinin gerçek sebebi değildir. 6
Tarihselliğe göre, Kur’ân, tarih üstü değil, tarihsel bir metindir. Yirmi üç yıllık bir süreç
içinde peyderpey inen Kur’ân’ın bir kısım âyetleri yaşanan bir olay ya da sorulan bir soru üzerine
nazil olmuştur. Aslında nüzûl sebebi olarak nitelendirilen bu konu, Kur’ân’ın tarihselliğini
göstermektedir. Şu kadar var ki, nüzûl sebepleri Kur’ân’ın indiği ortamı gözettiğini, ancak hiçbir
zaman bu ortamın etkisi altında yönlendirilemediğini göstermektedir. Kur’ân’ın tamamıyla tarihsel
ortamın tahakkümü altında oluşmadığını, sorulan suallere ve yöneltilen isteklere karşı sergilenen
tutumdan anlamak mümkündür. 7 Vahyin dil ve kültürel oluşum sürecini; aşkınlık ve içkinlik, tarih
üstü ve tarihîlik kavramları eşliğinde bütüncül olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü itikâd, ahlâk,
ibadet, muamelat ve ukûbatla ilgili hükümleri, bir yandan belli zamana ve mekana bağlı olarak
indirilirken, öte yandan zaman üstü bir statüde bulunurlar. Aslında beşerî düzlemde mutlaklık ve
göreliliği birlikte değerlendirip, bu hükümlerin metafizik alanın bire açılımı ve dışavurumu olarak
telakki etmek mümkündür.
Kur’ân’ı onun genel tarihi bağlamında okur ve anlamlandırmaya çalışırız. Ancak ilâhî
kelâm olan ve aynı zamanda tarihsel olan Kur’ân da diğer tarihsel sözler gibi evrensel, kendi
tarihselliğini aşan anlamlar taşır. Bu Kur’ân’a has bir özellik değildir. Her tarihsel söz, aynı
zamanda evrensel bir boyuta sahiptir. İnsanlık birikimini taşıyan klâsikler bu sebepten sürekli
okunurlar ve değişik tarihselliklerde yeniden anlamlandırılırlar. Ne var ki bu işlem için belli yorum
yöntemleri uygulanır. İslâm bilim geleneği Kur’ân için özel olarak temelde tarihsel bir yaklaşıma
sahip Tefsir disiplinini geliştirmiştir. Bunun yanı sıra Fıkıh ve Kelâm disiplinleri de Kur’ân
dışındaki kaynakları da malzeme olarak içeren, farklı amaçları ve yöntemleri bulunan başka yorum
disiplinleri olarak telakki edilebilir. 8
Âyetlerin ifade etmek istedikleri manalara vâkıf olmak ve bu husuta vâki olabilecek
güçlükleri gidermek hususunda sebeb-i nüzûldan yardım istemek ve yararlanmak. Kur’ân’da öyle
âyetler vardır ki, onlardan neler kastedildiği, ancak nüzûl sebepleri bilindiği taktirde anlaşılabilir.
Öyle ki, şayet bu sebepler bilinmemiş olsaydı, âyetleri anlama hususunda hataya düşülmüş
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olunurdu. Nitekim İmam el-Vâhidî’ye göre, kıssalarına ve nüzûl sebebine vâkıf olmadıkça,
âyetlerin tefsirini bilmek mümkün değildir. 1
Nüzûl sebeplerini bilmenin yararı, Kur’ân’ın ezberlenmesinin ve anlaşılmasının
kolaylaştırılması ve böylece âyeti dinleyen herkesin zihninde vahyin yer etmesidir. Bütün bunlar
nüzûl sebeplerini bilince, daha kolay olur. Çünkü, sebeplerin neticelere, hükümlerin olaylara ve
olayların da şahıslara, zamanlara ve mekanlara bağlanması… İşte bütün bunlar, eşyanın zihinde yer
etmesi, oraya nakşedilmesi ve gerektiğinde kolayca hatırlanması için birer sebeptirler. Bu, çağrışım
kanunun bir sonucudur. 2
Âyetlerin nüzûl sebeplerine vâkıf olmak, onların ulaşmak istedikleri gayeyi anlamaya, ihtiva
ettikleri sırı ve amaçları anlamaya yardımcı olur. Bu âyetler hakkında düşünmek ve tedebbürde
bulunmak, onlara göre amel etmek bakımından en etkili yoldur. Çünkü Allah, Sâd Sûresinin 29.
âyetinde “, âyetlerin üzerinde düşünmemizi emretmektedir: “”Sana (bu) mübârek Kitâbı indirdik
ki, âyetlerini düşünsünler ve sağduyu sahipleri öğüt alsınlar.” 3
Abdulfettah el-Kâdî’nin belirttiğine göre, sahâbi, Kur’ân’dan bir âyet hakkında bir şey
söylediği vakit, onun bu sözü, bazen âyetin nüzûl sebebini açıklayıcı, bazen da âyetin manasını
tefsir ve şerh edici mahiyette olur.4
Müfessir kimse, anlamaya çalıştığı metinleri çevreleyen şartları, ilişkileri ve sebepleri
bilmek zorundadır. Çünkü bunlar, mananın açığa çıkarılması için gerekli olan nirengi noktalarıdır. 5
5.3. Kıssalar, Mitoloji ve Tarihsellik
Kur’ân’da geçmiş peygamberler ve milletlere dair kıssalar yer almaktadır. Kur’ân’daki bu
kıssalardan maksat, târihi vâkıaların kronolojik olarak anlatılması değildir. Ne var ki, geçmiş
peygamberlerin ve milletlerin başına gelenlerden bir ibret dersi almamız kast olunmaktadır. Bu
yüzden, kıssaların bazısı birkaç kere tekrar edilmiştir. Kur’ân hâdiselerin teferruatına değil de,
kemdi gayesine uygun ve insanların müşterek dertleri olan yönleri seçer. Bu hâdiseler muhtelif
sûrelerde anlatıldığı halde, her defasında ayrı bir tazelik ve tatlılık kazanır. İnsanın yaratışlışı kuru
fikirleri dinlemekten ziyade müşahhas fikirlere temeyül gösterir. İnsanın yaratılışını göz önünde
tutan Kur’ân, en güzel kıssaları âdeta gözlerimizin önünde cerayan ediyormuşçasına anlatır.
Kısacası, Kur’ân’daki kıssalrın asıl gayesi, ahlâkî ve terbiyevi oluşudur.Bunlar Kur’ân’ın kendine
özgü olan uslûbu ile anlatılmıştır. Bu kıssaların böyle hususî bir üslûpla anlatılışından ötürü, bazı
müellifler bunlarda edebî bir maksat aramaya çalışmışlardır. S. Sidresky, bu kıssaların edebî olarak
Tevrat ve İncillerden nakledilmiş olduğunu iddia etmiştir. Bazıları, bu kıssaların tarihi hakikatlere
uyduğunu iddia etmiş; hatta bu kıssaların motif ve kaynaklarını Kur’ân dışında görmüşledir. 6
Geçmiş milletlerin başından geçen olayların anlatımına “kıssa” denmektedir. Kur’ân,
naklettiği bu olayların gayelerini iki madde haline özetlemektedir: 1.Peygamberi teselli etmek,
irade ve azmini belirlemek. 2.İnsanları düşündürmek ve ibret almalarını sağlamak. 7
Kur’ân, toplum kanunlarının değişmezliğini özenle vurgulamaktadır. O halde geçmişi
tanımak, gelecek için önemlidir. Geleceğin inşası, bir ölçüde geçmişi tanımaya bağlıdır. İşte bu
bağlamda geçmiş dönemlerde yaşayan peygamberlerle toplumların başından geçenler insanlar için
ibret alınacak olaylardır.
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Abdulfettah, el-Kâdî, Esbâb-ı Nüzûl: Sahabe ve Muhaddislere Göre, çev. Salih Akdemir, Fecr Yayınevi, Ankara
1996, s. 15.
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Kur’ân’ın kıssaları, muhtevi olan tüm bölümlerinde tarihsel unsurları kısmen ya da tamamen
hazfedilerek muhatapların bütün dikkatleri anlatılan kıssadan alınacak hisseye (hidayete) çekilmeye
çalışılmıştır. Hidayette asloaln, umumiyetle birtakım röper noktaları vermek, fakat detaylara
girmemek, vasıtaları hitap ettiği toplumun mütearefinden seçmektir. Kıssalarda ilk hitap çevresine
ait tarih kültürünün baz alınmış olduğu dikkati çekmektedir. Dolayısıyla Kur’ân’ın kıssa
portföyünde, coğrafi çerçevesi kuzeyde Mısır, Şam, Irak; güneyde Yemen’e kadar bütün Arap
yarımadasından müteşekkil bir alanla mukayyet olan bu kültürdeki tarihî hikayelerin yanı sıra, bazı
efsaneler ve menkıbeler de yer almıştır.1
el-Gazzâlî’ye göre, Kur’ân kıssaları ilmi, sülûk erbâbı ile sapkın kimselerin hallerini
açıklayan bir ilimdir. Sülûk erbâbı ile kurtuluş ve âhiret ehli, sapkınlar ile de dünya ve hüsran ehli
kastedilmektedir. İnkarcılar ve sapkınlar kısmına ait kıssaların faydası, insanları korkutmak, dikkat
çekmek ve öğüt vermektir. Keza bu kıssalar uzun tefekküre ihtiyaç duyan birtakım sırlar, semboller
ve işaretler de ihtiva etmektedirler. Bu kısımda gri amber, yaş öd (ağacı) kokusu vardır. Bu kısmın
âyetlerinin sayısı da çoktur. ‘Kur’ân kıssaları’ kavramı, Kur’ân öncesi döneme ait toplum ve
peygamberlerin hallerine ve yaşam tarzlarına ilişkin Kur’ân’da yer alan bilgileri ifade etmekle
beraber, el-Gazzâlî, Mekke halkı ile Hz. Peygamber’in durumlarını, yani Kur’ân metninin oluşum
ve teşekkül dönemini de kıssalar kategorisine dahil etmektedir. Hiç şüphesiz Kur’ân, ilk muhatap
ve mübelliğ olması hasebiyle Hz. Peygamber’in ahvâlini aksettirdiği gibi, kendisinin muhatapları
olması sebebiyle o dönemin insanlarının durumlarını ve tavırlarını da aksettirmektedir. Fakat elGazzâlî’nin anlayışındaki yenilik, onun, Kur’ân’ın bu boyutunu da kıssalar kategorisine dahil
etmesidir. 2
Batılılar, belge, kazı ve bulgulara bağlı tarih araştırmaları konusunda önemli bir mesafe kat
etmişlerdir. Batı’da yapılan bu çalışmaları basamak yaparak bazı müsteşrikler, Kur’ân’da geçen
bazı kıssaların tarihî gerçeklerle bağdaşmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Roman ve hikâye gibi bazı
edebî türlerin gerçeklere dayanmıyor olsalar bile, toplumu etkilediklerini gören ve Batılı
müsteşriklerin saldırıları karşısında psikolojik yenilgiye uğramış bazı Müslüman araştırmacılar;
Kur’ân kıssalarının gerçek olaylara dayanma mecburiyetlerinin bulunmadığını; kıssaların
hikmetlerinin insanların ibret almaları olduğunu ve onlardan ibret alınması için de gerçek
olmalarının gerekmediğini savunmuşlardır. 1950’lerde Mısır’lı araştırmacı Muhammed Ahmed
halefullah, hazırladığı “el-Fennu’l-Kasasî fî’l-Kur’ân” adlı doktora tezinde bu görüşü ileri
sürmüştür. 3
Kur’ân kıssalarının mitolojik unsurlar içerip içermediği meselesi, son dönemdeki tartışma
konularından biridir. Bu hararetli tartışmaya vesile olan M. Halefullah’a göre, Kur’ân’daki bazı
kıssalar, tarihsel gerçekliği bulunmayan birer edebî üründür. Bunun en somut delillerinden biri,
vahyin müşriklerce “eskilerin masalları” (esâtîru’l-evvelîn) şeklinde nitelemesinin Allah tarafından
açıkça reddedilmemiş olmasıdır. 4 Bu tezi destekleyen bir başka deli de, nüzul dönemindeki
Yahudilerin müşriklere bazı hayalî hikayeler öğretip bunlar hakkında Hz. Peygamber’e birtakım
sorular sordurmak suretiyle onun şahsında risalet müessesesini yıpratmak istemeleridir. Allah, hem
bu gayretleri boşa çıkarmak, hem de elçisini sıkıntıdan kurtarmak için, onların uydurdukları bazı
hikâyeleri ister istemez Kur’ân’da zikretmek durumunda kalmıştır. 5
Ehl-i Kitab’ın müşriklere öğrettikleri kıssalar, herhalde Ashâb-ı Kehf ve Zülkarneyn
kıssalarını kastediyor, olmalıdır. “Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz…” [el-
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Mustafa Öztürk, “Kur’ân Kıssalarına Giriş”, Kıssaların Dili, Kitâbiyât, Ankara 2006, s. 22, (ss. 11-44).
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Kehf Sûresi, 18/13] âyetinde geçen “gerçek olarak (bi’l-hakk)” sözü olayın gerçekten vuku
bulduğunun bir delilidir. “İşte (Zülkarneyn’in) böyle (yüksek bir mevkie ve hükümranlığa sahip)
idi. Onun yanında (daha) nice bilgi ve yetki olduğunu biliyorduk” [el-Kehf Sûresi, 18/91]” âyetinde
geçen ifade, Zülkarneyn’le ilgili kıssanın gerçekten vuku bulmuş olaylara taalluk etmektedir. 1
Haddizatında ibret alınacak bir hususu anlatmak için hayalî olaylar zikretmek, anlatılmak
isteneni tam olarak canlandıracak gerçek bir olayı bilmeme durumunda söz konusu olabilir. Oysa
Allah hakkında böyle bir şey mümkün olmaz. Gerçek olaylar, mutedil ve gerçekçi bakış açısından
elde edilmesi ve mutedil bir şahsiyetin oluşması için hayalî olaylardan çok daha etkilidir. Kur’ân’ın
hedefi de, inanan kimseye mutedil ve gerçekçi bir bakış açısı kazandırmak ve onu bu şekilde
eğitmektir. 2
Kur’an’da Hicr, Ahkâf, Eyke, Meyden, Semûd kavminin ülkesi ve Âd kavminin evlerini
okur, bunlar hakkında yalnızca birtakım dağınık bilgilere sahip olursak; bu durumda Kur’ân’ın bu
yerleri ve orada yaşayan haklı niteleyişini veya Kur’an’ın bu konudaki maksadını anladık,
dememiz doğru olmaz. Aksi taktirde Kur’ân’ın bahsettiği olaydan ne açık bir ders alınır, ne de
istenilen yararlı, etkili hikmet ve hidayet sağlanmış olur. 3
Muhammed Ahmed Halefullah’a göre, Kur’ân, kıssaları ancak ve ancak dinsel ve ahlâkî
direktifleri iletmeyi ve İslâm mesajının yerleşmesini hedeflemiştir. Mesajın yerleşmesi ise
psikolojik kurallara ve sosyolojik yasalara bağlıdır. İşte müşrikler olaya, bu şekilde yaklaşmış
olsalardı; Kur’ân’ın, kesinlikle, Allah’ın indirdiği bir kitap olduğunu itiraf ederlerdi.
Halefullah’a göre, müfessirlerin problemlerinin çözümü, bu yönteme bağlıdır. Öyle ki,
büyük âlim Muhammed Abduh, Bakara sûresinde geçen, Adem ve Harût-Marut kıssalarının
tefsirini yaparken bu yönteme dikkat çekmiştir: Bu yöntemde şu esas vurgulanmaktadır: Doğru
olan, Kur’ân kıssalarının edebî-sanatsal bir yaklaşımla anlaşılmasıdır ve kıssaların tarihsel bir
yaklaşımla anlaşılması doğru değildir. Birçok yerde müfessirler, bu yöntemi izlemişler ve
karşılaştıkları problemleri bu esasa göre çözmüşlerdir. Bu bağlamda Sâd sûresinde geçen “Davûd
ve iki melek” kıssası ile Yahudilerin İsa’ya “Allah’ın Elçisi” demelerini ve başka örnekleri
verebiliriz.
Halefıullah’a göre, Kur’ân, kıssayı, muhataplarının inançlarına ve toplumun tarih
konularıyla ilgili tasavvurlarına göre bina etmiştir. Bunun tek sebebi şudur: Kur’ân hidayet ve irşat
etmek, öğüt ve ibret vermek gibi amaçları hedeflemektedir; hiçbir şekilde, tarih bilgisi vermeyi
veya tarih belgelerini açıklamayı değil.
Halefullah’a göre, Kur’ân’ın izlediği yöntem; bütün dillerde görülen, bütün edebiyatçıların
kullandığı ve birçok müfessirin de dikkat çektiği bir yöntemdir. Kimi klasik alimler, bu yöntemi
dile getirmişlerdir. Sözgelimi, Taberî, Ashâb-ı Kehf kıssasını yorumlarken, bu âlimlerin görüşlerini
nakletmiştir. Harut ile Mârut kıssasından bahsederken Muhammed Abduh’un yanı sıra, beyan
konularında örf, gelenek ve muhatapların inançlarına bağlı kalınmasını yeterli gören ve mantıkî
zorunluluğu, yani gerçek ve vâkî olanı gerekli görmeyen dil/edebiyat bilginleri de bu yöntemi dile
getirmişlerdir. 4
Kur’ân’ın kıssa anlatım yöntemi budur. Bu yöntem, bütün İslâm düşmanlarının itirazlarını
çürütecek bir yöntemdir. Çünkü onlar, itirazlarını; tarihsel çelişkiler, yani Kur’ân kıssalarının, keşif
ve araştırmaların ispatladığı tarihsel sonuçlarla çelişmesi tezi üzerine bina etmektedirler. Bu husus,
gayr-i Müslim tarihçilerin dile getirdiği ve edebiyat geleneğine uygun olamayan bir yaklaşımdır.
Çünkü, tarih konularını bilmemekten kaynaklanan tarihsel çelişki, anlatıcı için kusur sayılabilir;
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fakat muhatapları, anlatılanların arka planına götürecek bir araç olan, edebî yöntemden
kaynaklanan anlatım ise kusurlu kabul edilemez; özellikle de bu keşif ve araştırmaların ortaya
çıkardığı tarihsel bilgiler, yüzlerce yıl sonra ortay çıktıysa… İspatlandığı varsayılan çelişkiler;
(Ancak Arap) coğrafyasının tarih bilgisi ile çelişebilir. Bu tür çelişkiler ise hiçbir biçimde Kur’ân’a
zarar veremez. Çünklü Kur’ân, tarih bilgisi vermeyi, insanlara tarih öğretmeyi ve onların arasında
tarihsel belgeleri açıklamayı amaçladığını ifade etmemiştir.1 Böylece Halefullah, Kur’ân’daki
kıssaların târihî hakikatleri değil de, tasvir sanatını nazar-ı itibara aldığını ortaya koymuştur.
Watt’a göre, muhaliflerine karşı Hz. Muhammed’in pozisyonuna ilişkin Kur’ânî müdafaanın
önemli bir kısmını önceki peygamberlerin tecrübelerine yapılan atıflar oluşturmaktadır. Bunun
birkaç işlevi vardı. Çünkü Hz. Muhammed’in bir biat, yeni moda bir şey [el-Ahkâf Sûresi, 46/9]
olmadığı konusundaki ısrarlı vurgusunun yanında Kur’ân, önceki nebî ve resûllere yapmış olduğu
sayısız atıflarla da bu noktayı geniş bir biçimde ortaya koymuştur. Bunlar, Hz. Muhammed’in
atalarını da içermekteydi. Onun mesajı, esasen, atalarınınki ile aynı idi ve atalarına vahyedileni
teyit etmekteydi. Kıssaların konusu, her sûrede farklılıklar göstermektedir. Vurgulanan, kimi
zaman kafirlerin cezalandırılmasının şiddeti olurken, bu kıssalrın diğer versiyonlarında vurgu,
peygamber ve inananların Allah tarafından himayesi ve kurtarılması olabilmektedir. Kuşkusuz,
kıssaların amaçlarından birisi, hayatın çekilmez olduğu zamanlarda bile, müminlerin İslâm’a olan
bağlılıklarını ve sebatlarını muhafaza etmelerini teşvik etmektir. Bu nedenle, Nûh ve Lût’un
kıssaları diğer bazılarından daha uygun düşmektedir. Bu gibi kıssalar, bir bütün halinde bir sûrede
yer aldığında [eş-Şuarâ Sûresi, 26] bunlara, benzer bir form verilmeye çalışımakta ve birçok âyet
neredeyse kelime kelime tekrarlanmaktadır. Bu tekrarlar, kıssalardaki birçok detayın tarihsel
gelenekten çıkarılmadığı, bilakis Hz. Muhammed ve Mekke’deki Müslümanların tecrübelerini
yansıttığı şüphesini gündeme getirmektedir. Kuşkusuz ayırt edici özellikler hâlâ muhafaza
edilmektedir; Nûh bir gemi vasıtası ile kurtulurken kavmi tufanda boğulmuştur; Ad kavmi kuvvetli
bir fırtına ile, Semûd ise bir deprem veya bir çığlık ile helak olmuştur. Peygamberlerin kıssalarında
birçok küçük ayrıntı bulunmaktadır ve bunlar, Hz. Muhammed ve Mekke’deki yaşam hakkında
bildiğimiz şeylerle tam bir mutabakat sağlamaktadır. Bunların aslında Mekke şartlarının bir
yansıması olduğu sonucundan kaçınmak oldukça zordur. Öte yandan, her ayrıntının Mekke’de
yaşandığı veya varolmasının gerekli olduğunu varsaymak da aceleci bir yargı olacaktır. 2
Kıssaların tarihî gerçekliğinin sorgulanması, bir başka söyleyişle, tarihî gerçekliğe tekabül
etmeyebileceğinin dile getirilmesi, ilkin Batı’da Kitâb-ı Mukaddes yorumu bağlamında gündeme
gelmiş ve Kitâb-ı Mukaddes’in mitolojik unsurlardan arındırılması çabası yaygın bir biçimde
hissedilmeye başlamıştır.
Kur’ân, çok geniş bir biçimde yer ayırdığı kıssalarla geçmişte yaşamış birey ve toplumların
hikayelerinden ibret ve öğüt almasını hedefleyerek, şimdiyi ve geleceği kurmada etkin bir tarih
bilincini oluşturmayı hedeflemektedir. Dolaysıyla gerçeğin, ancak gerçekle ifade edilebileceği ve
yönlendirilebileceği göz ününde tutulduğunda, Kur’ân kıssalarının tarihe aykırı, tarih dışı olayları
içermesinin mümkün olmayacağı anlaşılacaktır. 3
5.4.Ahkâmın Değişmesi
Değişim hakkındaki yaklaşımlar hemen her zaman sosyo-kültürel ortam ve şartlar tarafından
belirlenmiş olaylar olarak değerlendirilmişlerdir. Müslümanlar değişime, kendilerini yenileme ve
daha iyiye/güzele götürme anlamında bakarlar. İslâm değişimi bir realite olarak gördüğünden, daha
ilk yıllarından itibaren, ilkelerini sadece rûhî olana değil, aynı zamanda maddî hadiselere de
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Halefullah, Kur’ân’da Anlatım Sanatı: el-Fennu’l-Kasasî, ss. 378-379.
W. Montgomery Watt, Hz. Muhammed’in Mekkesi: Kur’ân’da Tarih, çev. Mehmet Akif Ersin, Bilgi Vakfı
Yayınları, Ankara 1995, ss. 171-174.
Şehmus Demir, Mitoloji Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, Beyan Yayınları, İstanbul 2003, ss. 156-157.
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dayandırmıştır. Kur’ân, kalıcı bir uygarlık yaratmanın yolunun bu olguyu kabul e kontrol etmekte
yattığını belirtmektedir.Zaten İslâm’ın kendisi de toplumsal bir değişime bir çağrıdır. Behiy, bu
durumu “Maddî-câhilî toplumlardan, insanî-medenî seviyeye çıkıştır” diye ifade etmiştir. 1
Geçmişte büyük medeniyetler kurmuş ve tarihe damgalarını vurmuş olmalarına rağmen, yok
olmaktan kurtulamayan birçok medeniyet, değişime ve dinamizme ayak uyduramadığı için, tarih
sahnesindeki yerini başka etkin güçlere terk ve devretmek zorunda kalmışlardır. Çünkü Kur’ân, bir
değişme ve başkalaşım keyfiyetine karşı gözlerimizi açmaktadır, ancak bu değişmeyi
kıymetlendirmek ve idare etmekle devamlı bir medeniyet inşa etmemiz mümkün olur. 2
Tarihselci İslâmî modernizmin, Kur’ân hükümlerinin tarihselliği teziyle ulaşmak istediği
sonuç, Kur’ân ahkâmının değişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu talebe tarihselcilikte teorik
bir temel, “Yaşayan Sünnet” vb. formülasyonlarla da şer‘î temel kazandırılmaktadır.3
Hıristiyan ilâhiyatçıları, dinin selameti açısından Kutsal metindeki akıl-dışı şeyleri sorun
olarak telakki ederek bunu tarihsellikle aklîleştirmeye çalışıyorlardı. İslâm tarihselciliği ise ahkâmı
sorun olarak görmekte ve bunu aklîleştirmekte, sorunun çözümü için ahkâmın değişmesini talep
etmektedir. Hatta Fazlur Rahman, sorunun çözümü için ahkâmın değiştirilmesi gerektiğini dinî bir
ödev olarak telakki etmektedir.
Fazlur Rahman’a göre, İslâm hukukçuları, spesifik bir cümleyi hukûkî ve bağlayıcı kabul
etmişler, genel prensibi ise, basit bir tavsiye olarak anlamışlardır. Eğer Kur’ân’daki çeşitli emirlerin
altında yatan genel prensipleri gün ışığına çıkarma metodundan hareket edilirse, artık “en genel”
olan prensip “en temel” olma vasfını kazanacak ve uygulanmaya en layık prensip durumuna
gelecektir. Buna karşılık, spesifik hükümlere ise, bu genel prensiplerin altında yer verilecektir. Şu
halde dikkatler adalet emreden âyet üzerinde teksif edilmeli ve poligamiye izin veren âyetten daha
çok, bu âyete büyük ölçüde “temel olma” önemi verilmelidir. Adalet ve tarafsızlık hususundaki
emir, Kur’ân öğretisinin tamamının temel emirlerinden bir tanesidir. Bu durum, Kur’ân’dan
prensipleri sistematik olarak çıkarmanın ve daha sonra, bu prensipleri “spesifik”, “genel” ve “daha
genel” şeklinde tanzim etmenin neticesini göstermektedir.4
Tarihsel veriler, gerek ilk dönem Müslümanlarının gerekse de sonrakilerin, hükümlerin
ancak çeşitli zarûret hallerinde ve bazı arizî durumlarda geçici olarak uygulamadan
kaldırılabileceği görüşünde olduklarını göstermektedir. Onların bu düşünceye sahip oldukları
açıktır; nitekim baştan itibaren fıkıh faaliyeti bu zihniyet temelinde sürmüş, buna göre geçici olarak
kaldırılan bir hükmün uygulama alanı bulduğu ortam tekrar avdet ederse, o hüküm yeniden
uygulamaya sokulur. Nitekim Hz. Ömer tarafından artık devrini tamamladığı gerekçesi ile
durdurulan müellefe-i kulûba zekâttan hise ayrılması hükmü, daha sonra Ömer b. Abdulaziz
tarafından tekrar yürürlüğe konulmuştur. 5 Bu noktada şunu ifade etmek gerekir ki, tarihselliği
savunanların aksine, hükümlerin uygulanmasında “mutlaklık” ve “görelilik” kavramları önemli bir
yer tutmaktadır. Çünkü ulema bazı tarihsel durumlarda hükümlerin değişebilirliğine kapı
aralamışlardır. Ne var ki, hükümler, kendi başlarına alındığında mutlak ve değişmezlik özelliği
taşırken, arızî (geçici) durumlar ve gelişmelere bağlı olarak âyetlerin hükümleri askıya alınabilir;
ama geçici ve arizî şartlar ortadan kalktığında, böyle bir uygulama onların mutlaklığını ve
kesinliğini ortada kaldırmaz. Oysa tarihselcilik görüşüne kail olanlar, ahkâm ile ilgili âyetlerin lafzî
anlamlarına bel bağlamaktan ziyade illet, amaçsallık ve maslahat vb. kavramlar ışığında metnin
okunup yorumlanmasını önermektedirler.
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Muhammed el-Behiy, el-Kur’ân ve’l-Müctema‘, Mektebetü Vehbe, Kahire 1976, ss. 68-69.
Muhammed İkbâl, İslâm’da Dinî Düşüncenin Yeniden Doğuşu, çev. Sofi Huri, Kırkambar Yayınları, İstanbul
1999, ss. 31-32.
Kotan, Kur’an ve Tarihselcilik, s. 313.
Fazlur Rahman, “Kur’ân’ı Yorumlama”, çev. Osman Taştan, İslâmi Araştırmalar, Sayı: 5, Ekim-1997, s. (ss. 100105).
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İlk devir Müslümanlarının Kur’ân anlayışı, Kur’ân’ı ayrılmaz bir bütün olarak telakki
etmelerine dayanmaktaydı. Onlar, Kur’ân’ın işlediği konuları itikâd, ibadet, ahlâk, muâmelât gibi
birtakım ayırımlara tabi tutmuyorlardı; çünkü onlara göre bunların hepsi ibadet sisteminin hayatın
değişik yönlerini ilgilendiren hükümleriydi. İlk dönem Müslümanlarının Kur’ân’a bu gözle
baktıkları, Ömer b. Abdulaziz’in valilere gönderdiği bir genelgede açıkça ifadesini bulmaktadır. O
bu genelgesinde, had cezalarının uygulanmasının, namaz ve zekât ibadetlerinin yerine
getirilmesinden farksız olduğunu belirtmiştir. 1
Kur’ân ifadelerinden biri olan “hudûdullah” ifadesi, Kur’ân’ın tarihselliği ve tarihselliğine
dayanılarak ahkâmın değişebileceğini, hata değişmesi gerektiğini öne süren tarihselci kuramın
vurgu alanlarıyla yakından ilgilidir; zira kavramlaşmış bir Kur’ân ifadesi olarak “hudûdullah” artık
tarihselci teolojinin ön sıraya yerleştirdiği ceza hukukunu dile getirmektedir. 2
Cezalar konusunda da aynen diğer konularda olduğu gibi şartlar ve arizî durumlar
gözetilmek durumundadır. 3
Hakikati ve özü itibariyle gelenekçi çözüm tarzı, metnin (nass) her hâlükarda uygulanmasını
istemek suretiyle metinle olguyu birbirinden ayırdığından, farkında olmadan vahyin maksatlarını
ve Şerîat’ın hedeflerini kavrayamamış olmaktadır.
Kur’ân’ın doktrinleri, Allah doktrini, diğer rûhânî varlıklar, peygamberlik ve diğer dinler,
hüküm günü doktrini, kıssalar, toplum hayatına ilişkin düzenlemeler (namaz, zekat, Ramazan
orucu, Mekke’ye haccetme, evlenme ve boşanma, miras, yiyeceklerle ilgili hükümler, şarap içime,
tefecilik ve muhtelif hükümler) ve ahlâkî kurallar (hükümler)dan oluşmaktadır. Hülasa, Kur’ân,
önceki geleneklerin uygulanamadığı yerlerde, büyümekte olan bir toplumun zorluklarının
çözümünü, en azından kaba taslak olarak ortaya koymaktadır. Daha sonraki İslâm âlimleri komple
bir hukuk sistemi ortaya koyarken, Kur’ân hükümleriyle birlikte Hz. Muhammed’in uygulamasını
da dikkate almak zorunda kalmışlardır, Hz. Muhammed çoğu kere, herhangi bir özel vahiy
olmaksızın ve muhtemelen de önceki uygulamaları değiştirerek bazı uygulamaları benimsemiştir.
Bu bakımdan, içinde pek çok teşriî pasaj bulunmasına rağmen, Kur’ân, İslâm hukukunun yegâne
kaynağı değildir. 4
Müslüman âlimlerin Kur’an metni üzerindeki çalışmaları bir tür yorumu ihtiva etmektedir.
Geleneksel tefsir içerisindeki bu safhada Kur’ân, indirildiği dönemde muhtemelen anlaşılan, ancak
daha sonraki nesillerin anlamadığı mecazlarla doludur (hakîkat ve mecâz). Tevil, mecazdan
hakikate zihinsel bir uğraştır İşte bu yüzdendir ki, belirli bir pasajda atıf yapılan kişinin kim
olduğunu ya da hangi olayın, hangi pasajın inişine sebep olduğunu bildiğini ileri süren kişiler
ortaya çıkmıştır. Bu tür konularda, insanın hayal gücü ile büyülenmesi kolaydı ve ve pek çok
güvenilmez raviler bulunmaktaydı. Bununla beraber, sonunda, dikkatli âlimler herhangi bir pasajın
nasıl ve ne zaman vahyedildiğini göstererek, sahih olduğu kabul edilen rivayetleri seçip
ayıklamışlardır. Zaten bu konu, tefsir ilminde, “nüzul sebepleri” (esbâbü’n-nüzûl) olarak bilinen bir
alt bölüm oluşturmuştur. İlk dönemlerde, Kitâb-ı Mukaddes’e ve Yahudi ve Hıristiyan din dışı
kitaplarına ait bilgiler, Arap efsaneleri ve çoğu kere de sırf uydurmalar kullanılarak, Kur’ân
kıssalarının çokça sorumsuz izahları yapılmaya çalışılmıştır. 5
Neshin manası, şer‘î hükmü daha sonra gelen şer‘î bir delille kaldırmaktır. Aslında şer‘î
deliller arasında hakikî bir zıddiyet vaki olmaz. Zira böyle bir şeyin varlığını kabul etmek cehalet
ve âcizlik demektir. Bir hükmü bir delil ile isbât edene, o delile muarız, aksini gerektiren başka bir
delilin getirilmesi, onun sâlim bir delil getirmekten âciz olduğunu, böyle bir delil getirmekten âciz
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olması da onun doğru ve sâlim bir yolda delil getirmeyi bilmediğini ifade etmektedir. Halbuki
hakîm ve Alîm olan ve ilmi haricinde hiçbir şey bulunmayan Allah cehaletle vasfedilmekten
uzaktır. O halde hükümler arasında tenâkuz ve zıddiyet bahis konusu olamaz. Bu olsa olsa tarih
bilgisizliğimizden dolayı, bize nispetle olur. Bize nispetle iki âyet arasında bir zıtlığın bulunması
halinde aralarını nesihten başka bir vecihle birleştirmek, ya mümkündür veya değildir. Bunların
dışında seçenek söz konusu olamaz. 1
6. Sonuç ve Değerlendirme
Tarihselcilik (historizm), insanî olan her şeyin aynı zamanda tarihsel ve tüm kültürün
taşıyıcısının tarih olduğu savı, romantik filozoflarda ileri sürülmüş bir sav olarak vardır. Ama bu
terimin, Herder’in etkisiyle belirli bir anlam içeriği ile ilk kez Alman Tarih Okulu’nda kullanıldığı
müşahede edilmektedir. Bu okul, Herder’den aldığı etkilerle, özellikle anlama yöntemini tarih
biliminin ana yöntemi haline getirmiş ve bu yöntemi yoğun bir çalışma içinde uygulamıştır. Öyle ki
geleneksel theoria-historia karşıtlığı açısından bakıldığında, Alman Tarih Okulu’nun bu karşıtlığı
anlama gibi bir yöntemle aşmaya çalıştığını söylemek mümkündür. 2
Tarihselcilik, bir yandan tarihsel görecilik, öte yandan her şeyi tarihselleştiren aşkınca
bakışın, bir tür tarih metafiziğinin de adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur’ân’ın tarihselliğini de
bu doğrultuda okumanın ve anlamanın daha sağlam bir yaklaşım olacağı aşikârdır. Bu bizi,
meseleyi tikel, dar, sınırlı ve göreceli tarzda ele almaktan kurtaracaktır. Çünkü tarihselci bakış,
bütünselliği de içinde barındıran bir kavram olarak telakki edilmelidir.
Evrensel bakış açısına göre, Kur’ân, tarihin üstünden tarihe konuşan bir vahiy olarak tarihin
tutsaklığından özgürlüğü temin eden bir tutamak, yani “urvetü’l-vuska” mesabesindedir. Halbuki
Kur’ân’ı tarihselleştirmek bu pozisyona pek de izin vermez.
Kur’ân’ı, indirgemeci bir yaklaşımla okuyup anlamaya çalışmak, onun bütünsel olarak
mesaj, anlam ve amacını kaçırma riskine girmemize yol açabilir. Kur’ân’ı bütünsel okuma ve ona
öyle bakma, öz-bilinç ve sezgilerimizle onun derin anlam ve evrensel esaslarını daha kolay
yakalamamızı sağlayacaktır.
Metinlerin anlamı, onların dil ve olgu tarafından biçimlenişinde söz konusu olan karşılıklı
etkileşim faaliyetinin sonucundan öte bir şey değildir. Bu sebeple, metinlerin anlamını ortay
çıkarmada her iki yön de, yani metin ve olgu önemlidir. 3 Metinlerin olguyla olan ilişkisi, metnin
anlaşılması için temel unsurdur. 4
Kur’ân’ın tarihe bir tarihte hitap ettiği vakıadır. Bununla birlikte, hitabını bir tarihte
yapmasına ve insanî zorunlu olanaklar açısından tarihsel bir dil kullanmasına karşın evrensel ilke
ve esaslar önerdiği de vakıadır. Tarihe bir tarihte hitap etmiş olmasından ve tarihsel bir dil
kullanmasından onun tarihselliği manasını çıkartmak yanılgı gibi görünmektedir.
Kıssaların epistemolojik ve ontolojik gerçekliği sabittir. Çünkü Allah nasıl dış âlemi gerçek
olarak yaratıyorsa, aynı şekilde kıssaları da hak olarak anlatmaktadır. Çünkü kıssalar, değer ve
anlam yüklü ifadeler ve anlatımlardır. Burada insanlara ders, ibret ve hidayet etme esastır. Çünkü
insanların kıssalar yoluyla eğitimi, Kur’ân’ın insanoğlunu ıslah etmede başvurduğu önemli bir
yöntemdir. Böylece insan, bu yöntemle fıtratına uygun donanım ve konuma tekrar getirilmektedir.
Nüzûl sebeplerini bilmek ayetlerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Vahiy ortamı ve vakıa,
Kur’ân metininin oluşum sürecini yakından görmemizi ve âyetlerin anlamını daha iyi kavramamızı
sağlamaktadır. Tarihsellik kavramı, Kur’ân’ı okuma biçimi ve anlamada inkar edilemeyecek bir
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araçtır; ama Kur’ân tek bir yönteme irca edilemeyecek kadar aşkın ve tarih üstü evrensel
hakikatlere sahip bir Kutsal metindir. Çünkü evrensel ilkeler, bir yandan Kur’ân’ın tarihte
açılımını sağlar; öte yandan bizi tarihsel koşullarda yönlendirir.
Dinin yaşanması, Kur’ân’ın doğru anlaşılması ile mümkündür. Sahih din algısı ile dini
doğru yaşama geçirme arasında yakın bir münasebet vardır. Çünkü dinin anlaşılmasında ve hayata
geçirilmesinde yorumun önemli bir yer vardır. Bu bağlamda tarihsellik kavramı ve tarihselci
yaklaşım önemli bir işlevi yerine getirmektedir.
Metni anlamada dinamik bir din anlayışının teşekkülüne ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü
Arkoun’a göre, Ortaçağ İslâm düşünce dünyasında katı bir metinselciliğin teşekkül ettiğini ve
bunun da dondurucu merkezî bir ortodoksiye tekabül ettiğini vurgulamaktadır. Arkonun, bu
ortodoksinin kendine özgü akıl yapısı içinde zamanla dinamik bir din anlayışının dondurulduğunu
dişe getirmektedir. 1
Tarihî bir duruma verilen cevap bir yönüyle ilâhî ilhamı taşır, fakat bunu yeni bir vakaya
uygulamak için onun her ân gayesini, varlık sebebini bulup çıkarmak gerekmektedir. Aslında
Kur’ân’ı okuma biçiminde tarihîlik, kültürellik ve yerellik yanında, amaç, illet, hikmet ve değer
yönleri de gözetildiğinde, bütüncül ve evrensel bir bakışı yakalama imkânı doğacaktır.
İslam düşüncesinde tarihsellik anlayışını benimseyenler, bir yandan Kur’ân’ın
indirilmezden önce Levh-i Mahfûz’da ana hatlarıyla genel olarak düzenlenmiş bir metin olduğunu,
belki de ana ilkelerin orada saklı bulunduğunu kabul etmekte, öte yandan Kur’ân’ın söz olduğunu,
konuşma üslûbunu taşıdığını ileri sürmektedirler. Daha doğru bir anlatımla, tarihselciler, Kur’ân’ın
indiği dönemin kültürü ve olaylarına bağımlı olduğu, neticede emir ve yasaklarının tarihsel
olduğunu iddia etmektedirler. Ancak, tarihselcilerin Kur’ân’ın daha önce Levh-i Mahfuz’da mevcut
olup oradan Peygamber’e indirilmiş olmadığı şeklinde bir iddiayı savunmayla itham edilmeleri
gerçeği pek de yansıtmamaktadır.
Kur’ân metni ışığında geliştirilecek bir tarih bilinci, hem çevrimsel (döngüsel) hem de
çizgisel (doğrusal) yönleri birlikte algılayabilecek ve değerlendirebilecek bir şuursa sahip
olmalıdır. Çünkü Kur’ân sürekli değişebilir, fânî, gelip geçici olana dikkat çekmekte; öte yandan
bunların ardındaki değişmeyeni, mutlak olanı, genel olanın farkına ve ayırdına varmamızı tavsiye
edip yönlendirmektedir. O halde Kur’ân’ın gelip geçici, göreli ve zamana bağlı unsurlardan
hikmetle bahsetmesi, Kur’an’ın bir üslup tarzıdır. Aslında, Kur’ân, tabiî, sosyal ve tarihî vakarlın
birer anlatımıdır. Elbette bu anlatım, metafizik boyuttan yalıtılmış bir dil ve kavram örgüsünden
hali değildir.
Anlama faaliyeti sonucunda ulaşılan hiçbir yorum (bilgi olarak), doğa bilimlerinde elde
edilen bilgi kadar mutlak değildir; ama ancak içerdiği ya da varlığına izin verdiği kadarıyla, basit
bir inanç ya da fikir değil de, büyük ölçüde kesinlik taşıyan bir bilgi olabilir. Böyle bir güven
duygusu ve öz bilinçlilik hali, insanın her zaman bütün benliği ve cesaretiyle dinamik bir surette
yazılı bir metni anlama ve yorum faaliyeti içinde bulunmasının teşvik edici bir unsuru olur.
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Müzakere
“Tarihselci Yaklaşımın Kritiği”
Doç. Dr. Hulusi ARSLAN ∗
Muhterem hocalarım, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle emek mahsulü olduğu açıkça belli olan bu tebliğinden ötürü Doç. Dr. Fethi Kerim
Kazanç’a teşekkür ediyor, sizler adına tebriklerimi sunuyorum. Fethi bey tarihsellik, tarihselcilik ve
tarihsicilik kavramaları arasındaki farklara değindi ve bu kavramların Batı kültür tarihindeki
kökenlerini izah etti. Daha sonra da Kur’an’ın tarihselliği konusunda İslam tarihselcilerin
görüşlerini tahlil etti. Hakikaten Fethi bey’den faydalı ve aydınlatıcı bir tebliğ dinledik. Fakat
sanıyorum konuyu bu kadar geniş bir çerçeve içinde ele almak yerine sınırlandırmak, örneğin
sadece İslam tarihselcilerinden birinin görüşleri üzerinde yoğunlaşmak daha yararlı olabilirdi.
Şüphesiz tarihsellik meselesi, çağdaş İslam düşüncesinin gündeminde olan bir konudur.
Böylesine önemli bir meseleyi bir tebliğ ve müzakere çerçevesinde çözümleme imkânımızın
olmadığını peşinen itiraf etmeliyim. Daha uzun yıllar farklı kavramlar altında konuyu birçok açıdan
tartışmamız ve üzerine müstakil Sempozyumlar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple ben
tebliğle ilgili birkaç hususa değinmek suretiyle konuyu müzakere etmek istiyorum.
1. Tarihselcilik Fikrinin Doğduğu Ortam
Ortaçağda Kilise’nin, hayatın bütün alanları üzerinde kurduğu baskıya karşılık XVI.
yüzyılda ortaya çıkan Reform hareketleri, Kilise’nin tekelci ve tarih-üstü yorumlarına karşılık,
akılcı, tenkitçi ve tarihselci bir yorumlama yönteminin gelişmesine neden olmuştu. Bu paralelde
gelişen rasyonalizm ve ortaya çıkan yeni disiplinler Kutsal kitaplarda yazılmış olanların
soruşturulmasına yol açtı. Aydınlanma hareketinin dini ve ahlaki değerleri mutlak değerler
olmaktan çıkarıp, izafî değerler olarak görmesi, tarihselci bakış açısını daha da geliştirdi. Buradan
anlaşılacağı üzere ister tarihselcilik ister hermenötik olsun bunlar, Batı düşünce ve kültür
dünyasının problemlerini çözmek üzere geliştirilmiş okuma yöntemleridir. İslam dünyasının,
kendine özgü sorunlarını halletmeye çalışırken, bu yöntemlerin kullanılması sırasında dikkatli olma
gereği vardır. Zira bir sorun için önerilen çözümler, o sorunun ortaya çıktığı şartların özelliğini
yansıtır.
Bununla birlikte İslam dünyasındaki bu yeni yöntem denemelerini, Müslümanların yeniden
tarihin öznesi olması için yapılan gayret ve çabaların sonucu olarak değerlendirmek daha uygun
olur. Yoksa tarihselciliği genel bir yargı ile Kur’an’ı tarihe hapsetmek veya onun hükümlerini
tümüyle etkinsizleştirmek şeklinde mahkûm etmek doğru olmaz. Çünkü Kur’an’ı kendi nüzul
ortamına giderek anlamak ve oradan elde edilen mana ve ilkeyi günümüzün şartlarına uygulamak
şeklinde geliştirilen tarihselci yöntemin hedefi, Kur’an’ın evrenselliğini işlevsel kılmaktır. Bu
açıdan çağdaş İslam düşünürlerinin Kur’an-ı anlama üzerine yürüttüğü bu çabaları önemsemek ve
üzerinde düşünmek gerektiğine inanıyorum. Fakat bu onların fikirlerini aynen taklit etmek
anlamına gelmemelidir. Bunun yerine tarihsellik yöntemini eleştirel bir gözle tahlil etmek ve onun
faydalı yönlerinden yararlanmak gerektiğini düşünüyorum.
2. Tarihselciliğin Genelleştirilmesi Sorunu
Burada değinmek istediğim diğer bir husus da tarihsellik yöntemini Kur’an’ın tümü için
geçerli bir yöntem olarak görmenin getirdiği sorunlardır. Fethi bey’in Fazlur Rahman, R. Garaduy,
Hasan Hanefî ve Muhammed Arkoun gibi Müslüman tarihselcilerin ortak yönlerini belirlerken
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tespit ettiği gibi, Kur’an’nın tarihselci bir okumaya tabi tutulmasının ortaya çıkardığı somut netice,
onun hükümlerinin tarihsel olduğu ve değişmesi gerektiği düşüncesidir. Kur’an’ın tarihselliğini
böylesine geniş bir çerçeve içerisinde değerlendirmek aslında Kur’an’nın değişmez külli ilkleri ve
sabiteleri yok demek anlamına gelir. Acaba tarihselcilerin görüşleri tam olarak bu sonucu
doğurmakta mıdır? Kesin bir neticeye varmak için Müslüman tarihselcilerin görüşlerini bu yönden
yeniden araştırmak gerekir. Henüz bu açıdan tam bir araştırma yapabildiğimi söyleyemem. Fakat
tarihselciliğin Kurân’ın büyük bir bölümü için geçerli bir yöntem olduğuna işaret eden bazı
ifadelere rastlamak mümkündür. Nitekim Fazlur Rahman’a göre Kur’an bize pek fazla genel ilke
vermemekte, genelde belli ve somut tarihi meselelere çözümler getirmekte ve kararlar vermektedir.
Ona göre, Kur’an’ın nüzul ortamına gitmemiz, onun getirdiği somut çözümlerin arka planında yer
alan sebeplere inmemiz ve oradan genel ilkler çıkarmamız gerekiyor. Nihayet bu genel ilkeleri
çağımızın sorunlarını çözmek için kullanmamız gerekiyor. 1
“Kur’an bize pek fazla genel ilke sunmaz, ilkeyi bizim belirlememiz gerekir” şeklindeki
yaklaşımın Kur’an açısından yeniden kritik edilmesi gereken bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
Çünkü Kur’an’ın ahlâki ve itikadi hükümleri, akla ve genel olarak insan fıtratına uygun olması
nedeniyle değişmez külli kaidelerden teşekkül etmektedir. Kur’an-ı Kerim bize bu ilkelerin ilk
insandan bu yana nübüvvet geleneğinin değişmez külli kaideleri olduğunu göstermektedir.
Abadullah Draz’ın doğru bir şekilde tespit ettiği gibi örneğin Kur’an’dan evrensel nitelikte uzun bir
ahlaki liste çıkarmak mümkündür. Yine Maturîdî’nin belirttiği üzere adâlet ve doğruluk aklen
güzel, zulüm ve yalan ise aklen kötüdür. Bunlardan birinciler kalplerde yüce ve değerli, ikinciler
ise değersiz ve bayağı olarak yerleştirilmiştir. Fakat şehvet, ümit, hazların yoğunluğu, acı ve
ıstıraplar ve daha birçok nedenler aklın doğru karar vermesine engel olabilir. Bu gibi sebeplerden
dolayı insanlar şüpheye düştüklerinde Allah'ın peygamber göndermesine ihtiyaç vardır. 2 Dolaysıyla
aklın değişmez külli prensipleri, peygamber ve ilahi kitaplar tarafından da teyit edilmiştir.
Kur’an’ın bize sunduğu değerlerden azımsanamayacak derecede olan bir kısmı evrensel ve
tarih üstüdür. Bu külli kaideler, Kur’an’dan çıkaracağımız her hüküm için genel bir çerçeve
niteliğindedir. Bu sebeple Kur’an yorumlarının onun ortaya koyduğu inanç ve ahlak ilkelerine
uygun olması gerekir. Tarihselci yöntemin sınırlarını zorlayarak, bütün ilklerin veya çoğu ilkenin
tespiti vazifesinin insana havale edilmesi, beraberinde izâfîlik sorununu getirebilir. Çünkü birinin
Kur’an’dan temel prensip diye çıkardığı bir şey, bir başkası tarafından tâli bir mesele olarak
görülebilir. Ayrıca prensip olmaya layık hakikatler, gizli olma vasfına sahip olmayıp, her zaman
açık ve seçik bir şekilde kendilerini izhar ederler.
3. İnanç Alanındaki Tarihsellik Sorunu
Tebliğde ayrıntılarına girilemeyen bir meseleye değinerek müzakeremi tamamlamak
istiyorum. İtikad alanındaki bazı tarihselci yaklaşımların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Radikal tarihselci diyebileceğimiz Hasan Hanefî İslam’ın itikâdî hükümlerini de
tarihsellik kapsamına sokmaktadır. Ona göre “Allah gerçek bir obje değildir. Dış dünyada Allah adı
ile isimlendirilen bir obje yoktur. “Allah vardır" formülü, ya önceden kazanılmış bir imanı veya
öğretim yolu ile geçmiş tarihi bir mirası ve nihayet bir arzuyu, bir varlığa bağlanmayı veyahut
yokluğun bir tesellisini dile getirir. Allah gösterilebilen bir varlık değildir yani fark edilemez. O,
herhangi bir mekânda olmadığı için tarifte, zaman ve mekân dışı olarak belirlenmektedir.3 Hanfî’ye
göre, Allah vardır, âlimdir, kadirdir gibi pozitif hayat tarafından formüle edilen bu tür önermeler,
gerçekleri gösteren değil, arzuları bildiren ifadelerdir. İnsan kâmil (olgun), âlim, güçlü (kadir),
merhametli, şefkatli vs. olmak ister. Sonra bunlar gibi kendisinde en sevgili olan sıfatları taptığı
1
2
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varlığa izafe eder. O anda Allah kâmil, âlim, kadir, merhametli ve şefkat sahibi olmuştur. Böylece
sıfatlar kaynaklarında sonsuzluğa itilmiş sonra da Allah üzerine gönderilmiş insani değerler olmuş
oluyorlar. İnsanın Allah için yaptığı bu imaj bir insan yaratığıdır. 1
Elbette yüce Allah Kur’an’da kendisini insanî sıfatlar ve kavramlarla tanıtmıştır. Bunun
başka bir çaresi de yoktur. Fakat bu benzerlikten hareketle Allah’ın tamamen insan ürünü zihinsel
bir varlık olarak takdimi kanaatimce Kur’an’ın Allah anlayışı açısından sorunlu bir yaklaşımdır.
Çünkü Kur’an’da Allah gerçek bir zattır. Hatta Kur’an’a göre yegâne hakiki varlık Allah’tır; O’nun
dışındaki her şey, sonradan meydana gelmiştir, yok olmaya ve sona ermeye mâhkumdur. 2
Bununla birlikte Hasan Hanefî’nin teolojik yorumların tarihselliği konusundaki görüşlerine
katılmamak imkânsız. Çünkü itikadî problemler, tarihi olayların neticesinde ortaya çıkmış ve kelam
okulları bu problemler etrafında şekillenmiştir. Bu çerçevede İslam mezheplerinin ortaya koyduğu
Allah tasavvuru kendi tarihsel konumlarına uygundur. Örneğin, Cebriyye ilahi iradenin mutlak
egemenliğini esas alan bir Allah tasavvurunu savunurken Kaderiyye ve Mutezile zulüm ve
kötülükten uzak adaletli bir Allah tasavvuruna sahiptir. Haricilerde cezalandırıcı bir Allah
tasavvuru hakim iken, Mürcie’de bağışlayıcı ve rahmet sahibi bir Allah tasavvuru egemen
olmuştur. Bütün bu tasavvurlar, oluştuğu tarihin izlerini taşımaktadır. Bu sebeple de Kelam
ekollerinin Kur’an’ın itikâdî esasları üzerinden yaptıkları yorumları, mutlak doğrular olarak
görmek zordur. Bu açıdan Müslümanların hayatında Kur’an’ın hedeflediği olumlu değişiklikleri
yapamıyorsa, Kelam ekollerinin itikadi yorumları yeniden kritik edilmelidir.
Netice olarak Tarihselcilik Batı düşünce ve kültür tarihindeki sorunlara karşı üretilen bir
yöntemdir. Müslüman tarihselciler de bu yöntemi İslam dünyasının sorunlarını çözmek için
almıştır. Dinin ana kaynakları üzerine yapılan tarihsel yorumların günün ihtiyaçlarını karşılama
hususunda yetersiz kalabildiği görülmektedir. Bu sebeple tarihselci bakış açısının yararlanılması
gereken bazı yönleri vardır. Fakat bu yaklaşım tarzını olduğu gibi kabul etmek birtakım sorunları
beraberinde getirmektedir. Bunun yerine onu kritiğe tabi tutmak ve yorumları İslami kavramlar
üzerinden yapmak daha yararlı olabilir. Bu sebeple İslam dünyasındaki yenileşme ve gelişme
ihtiyacını yansıtan tartışmaları, yabancı kavramlar üzerinden değil fakat içtihat, nehs, maslahat,
tefsir, te’vil, sebeb-i nüzül gibi kavramlar üzerinden yapmak ve bu kavramları yeniden inşa ederek
yenileşme ihtiyacına cevap aramak daha yararlı olacaktır, diyor sabırla dinlediğiniz için teşekkür
ediyorum.
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İbn Teymiye’nin Nascı Akılcılığının Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hüseyin AYDIN∗
Sayın Başkan değerli hocalarım ve kıymetli arkadaşlar
Öncelikle müzakerelerde fırsat bulamadığım bir iki hususa temas etmek isterim. Öğleden
önceki tebliğcilerden Erkan Yar Bey, Eş‘arî’nin İbâne’sinde Halku’l-Kur’an konusundaki
görüşlerinden dolayı Ebû Hanîfe’yi tekfire kadar varan ifadelerin yer aldığını söyledi. Eş‘arî
hakkında çalışması olan biri olarak bu hususa açıklık getirmek konusunda kendimi yükümlü
saymaktayım. Diğer yandan konu esasen kelamî akıl ile nascı akıl arasındaki erken dönem
mücadelelerine de bir örnek teşkil etmektedir. Zira kelam ilminin tefsir, hadis ve fıkıh ilmi gibi
muteber bir ilim haline gelmesi için mücadele veren Eş‘arî’nin değerden düşürülmesi için
antropomorfist bir selefî akımın İbâne üzerinde tahrifi söz konusudur.
Eş‘arî, Mu‘tezile ile hiçbir fikrî bağ ve beraberliğinin kalmadığını göstermek için onlarla
şiddetli bir mücadeleye girmiştir. Bu psikolojik tesir altında Mu‘tezile dışındaki halkın ilgisini
çekmek istemiştir. Bunlar arasında elbette Hanbelîler de vardır. Böylece hadis ehli arasında taraftar
bulmuştur. Eş‘arî’nin tavır değişikliğini, Bağdat Hanbelî ortamı önceleri iyi karşılamamıştır. elİbnâne’yi bu olumsuz etkiyi silmek gayesiyle kaleme almıştır. el-İbâne’de görülen Hanbelî tesirinin
varlığı bu görüşü destekler mahiyettedir. Daha sonra kaleme aldığı “İstihsân” adlı risalesinde,
kelâm ilminin müdafaasını yapmış olması, bu ilme düşmanlıkları ile tanının Hanbelîlerle arasının
açıldığı intibaını veriyor. Eş‘arî'nin bu şekilde psikolojik bir ortam içinde bulunması Mâtürîdî’den
daha siyasi bir tavır takınmasına sebep olmuştur. Bir taraftan Mu‘tezile ile hiç bir fikrî bağının
kalmadığını göstermek için takındığı sert tavır, diğer taraftan Bağdad Hanbelî ortamına uyum
sağlama zorunluluğunu hissetmesi, onu daha siyasi davranmaya zorlamış olsa gerektir. Görüldüğü
gibi Eş‘arî iki cephede mücadele etmek durumunda kalmıştır. Mu‘tezilî düşünceden ayrıldığı için
tabiatıyla onlarla mücadele içerisinde olması normaldir. Bir kelâmcı olarak kelâmî meselelere
eğilmesi, bu ilim salikleriyle mücadele içinde olan Hanbelîlerle de aynı mücadeleyi vermesini
gerektirmiştir. Başka bir ifade ile yavaş yavaş bir Ehl-i Sünnet kelâmının oluşmasında Hanbelîlere
karşı da mücadele içerisinde olmuştur. 1 İbn Asakir, Tebyînü Kezibi’l-Müfterî adlı eserinin ilk
sayfalarında el-İbâne’yi açık bir şekilde Eş‘arî’ye atfeder. Bu atıf Beyhakî, Ebu’l-Abbâs el-Iraqî,
Ebû Osman es-Sabûnî ve diğer hadis otoriteleri tarafından da teyit edilir. İbn Ebî Ya‘la Tabakâtu’lHanâbile’de el-İbâne’nin onun Ehl-i Sünnete mensup oluşunun başlangıç tarihine ait olduğundan
bahseder. Bu Zehebî’nin Siyer’inde de ileri sürülür. İşin tuhaf tarafı bu haber Eş‘arî’nin Bağdat’a
geldiğinde Ebû Muhammed Hanbelî’yi ziyaret ederken ehl-i hadîsin (Hanbelîlerin) gözüne girmeye
çalıştığını anlatır. Mu‘tezile’ye yönelik tenkitlerini bir bir sıralayarak ve Ehl-i Sünneti savunarak
Hanbelîlerin tasvibini kazanmaya çalışır. Kendisine Ahmed b. Hanbel’in İstivâ hakkındaki
görüşünden bahsedilir, bunun üzerine Eş‘arî gider ve el-İbâne’yi yazar, fakat Hanbelilerden kabul
görmez. Hanbelîlere dayanan önyargılı ifadeler açık bir şekilde Eş‘arî’nin İbâne’yi Bağdat’a ilk
gelişinden kısa bir süre sonra te’lif ettiğini gösterir. Süleyman Vehbî, İmam Ebu’l-Hasen Ali b.
İbrahim (v.306/918)’den bunu doğrulayan bir ifade aktarır. Eş‘arî’nin İbâne metninin müellifi
olduğunun güvenilir bir bilgi olmasına karşın orijinal şeklinin bize ulaşmadığı yolunda ciddi
kuşkular bulunuyor. Bize ulaşan metnin orijinalliğini kaybetmesi ve müdahaleye uğraması iki
ideolojik meyil ile açıklanabilir:
1-Allah’ın sıfatlarına yapılan antropomorfist (insan biçimci) eklentiler.
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2-İmam Ebu Hanife’nin Cehmiyye ile birlikte kendi prensiplerinden ayrılarak Kur’ân’ın
yaratılmış olduğunu savunduğu varsayımı. Vehbî Süleyman’ın Nazratün İlmiyye fî Nisbeti
Kitabi’l-İbâne Cemi'ihi ile’l-İmâmi’l-Eş‘arî (İbâne’nin tamamının İmam Eş‘arî’ye nispetini ilmi
açıdan inceleme) ünvanlı analizi Eş‘arî’nin diğer orijinal metinleri ve talebelerinin çalışmalarına
dayanarak bu iki tutumu ortaya koymuştur. Vehbî Süleyman’a göre İbâne’nin Hint baskısı tahrife
ve müdahaleye uğramıştır. O, Ali Haydarabâdî’den İbâne’ye bir Rafizî ve Mu‘tezilî olan elKündürî’nin bir takım ilaveler yaptığını kaydeder. 1
Vehbî Süleyman, müdahaleye uğrayan nüshadaki metin ile diğer metinleri karşılaştırır.
Müdahaleye uğramayan metinlerde Eş‘arî “Cehmiyye’nin Kur’ân’ın yaratılmışlığı” görüşünü
zikrederek onların, bu görüşlerinin kabul edilmesi halinde “Allah’ın putlar gibi konuşamayan bir
varlık olarak tasavvur edilmesi”ni gerektireceği şeklinde ifade edilen deliline istinaden ilzam
edileceklerini söyler. Konuyu müzakere ederken müdahaleye uğrayan metnin aksine Ebû
Hanife’den hiç bahsetmemiştir. Beyhakî, Ebû Hanife’ye isnad edilen bir çok rivayete yer verdiği
halde ondan Kur’ân’ın yaratılmışlığı görüşünü nakletmemiştir. Şayet Eş‘arî İbâne’de bu görüşü
Ebû Hanife’ye nispet etseydi Beyhakî bundan muhakkak söz ederdi. Diğer taraftan Hanefi
mezhebinin devletin resmi nezhebi olması ve Eş‘arî’nin de bu devletin başşehri Bağdat’da
yaşaması açısından da böyle bir isnad mümkün gözükmemektedir. 2 İmam Tahavî, Akîdetu’tTahaviyye’de Ebû Hanife’nin Kur’ân’ın yaratılmışlığını savunan görüşe karşı tavır aldığını ifade
eder. Eş‘arî Makâlât’ının konuyla ilgili kısmında Ebû Hanîfe’yi Kur’ân’ın yaratılmış olduğunu
savunanlarla birlikte anmaz. Beyhakî, Eş‘arî’nin Ebû Hanife ve Süfyan es-Sevrî gibi önceki
imamları müdafaa ettiğini kaydeder. İbn Fûrek, Eş‘arî’nin Kur’ân’ın yaratılmışlığı görüşünü Ebû
Hanife’ye isnad ettiğinden söz etmez. Yine Abdülkâhir el-Bağdâdî, Şehristânî ve İbn Hazm
kitaplarında böyle bir isnada yer vermemektedirler. Eş‘arî’nin İbâne’deki bu suçlama Ebû
Hanife’ye, okuluna ve takipçilerine karşı düşmanlık gösteren fanatik türden Hanbelî ve Selefîlerin
neredeyse kesin bir şekilde metne sonradan yaptıkları bir ilavedir.
Çalışmalarımda güçlük çektiğim şeylerin başında yazılarımı kısa tutamamak gelir. Bu
nedenle tebliğ metni 30 sayfaya yaklaştı. Bana ayrılan sürede bu tebliğin beklide önemli gördüğüm
kısımlarının bile tamamını ifadeye fırsat bulamayabilirim. Bu nedenle de değindiğim hususlar
arasında kopukluklar ortaya çıkabilir. Tebliğ sempozyum kitabı yayınlandığı taktirde bütünlüğü
içinde okunma imkanı bulacaktır. Tebliğin 20 dakikalık süreye uygun olduğunu düşündüğüm bir
hülasasını burada sunmaya çalışacağım.
Nascılığı incelerken İbn Teymiye’yi seçmemizin nedeni, nascı akılcılığı Selefin esaslarına
sadık kalmaya büyük özen göstererek ve tutarlılık içinde en iyi ortaya koyan âlim olduğu
kanaatimizdir. Tebliğin temel hedefi İslâmî ilimlerle iştigal edenlerin müstağnî kalamayacaklarını
düşündüğüm iki yöntemi; İbn Teymiye’nin temsil ettiği nascı akılcılık ile Gazâlî ve Razî’nin temsil
ettiği kelâmî akılcılığın mukayesesini yapmaktır. Kur’an kelâmı açısından bu iki yöntemi
mukayese ederken tebliğin ana eksenini şu iki yaklaşım teşkil edecektir: Nascı akılcılık Kur’an’ı
yorumlarken saf aklî delillerin kat‘iyyetinden şüphelenerek mütevâtir olmayan hadislere
yönelmektedir. Kelâmî akıl ise Kur’an’a yönelirken “zannî delil olan haber-i vahidin akîde
inşasında bilgi vermediği” kuralını tatbik ederek kat‘î gördüğü aklî delillere daha çok itibar
etmektedir. O halde problem esasta Kur’an’ı yorumlarken kat‘î görülen aklilerin mi yoksa zannî de
olsa hadislerin mi öncelenmesi gerektiği meselesidir. Bizce iki yöntemin incelemeye değer yönü bu
tercihlerini nasıl yaptıklarıdır. Tebliğimizde buna açıklık getirmeye çalışacağız.
İbn Teymiye (v.728/1328) İslâm kelâm ve felsefesinin en parlak dönemi sayılan Fârâbî
(v.339/950), İbn Sînâ (v.428/1037), Gazâlî (v.505/1111), İbn Rüşd (v.594/1197) ve Fahreddin erRazî’leri (v.606/1210) takip eden oldukça şanslı sayılabilecek bir zaman diliminde yaşamıştır. İbn
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Teymiye yaşadığı döneme kadar kelâmî, felsefî görüşleri güzel bir şekilde özetlemiş ve ortaya
koyduğu fikirlerle kendinden sonraki pek çok ilim ve fikir adamını etkilemi ştir. İslâm
düşüncesinin önemli başarılar kaydettiği dönemde İbn Teymiye bu dönemin bilgilerini büyük
ölçüde elde etmiş, bunlar üzerinden eleştiriler yaparken, Selefiyye’yi geliştirerek yeni bir Selefîlik
(NeoSelefiyye) akımının doğmasına neden olmuştur. Maalesef onun eleştirilerinden yeterince
istifade edilebildiğini söylemek güçtür. Hayatı önemli ölçüde Batınîler, Gulât-ı Şia ve İslâm dışı
unsurlarla mücadele etmekle geçen İbn Teymiye en çok baskıyı Ehl-i Sünnet kelâmı
taraftarlarından görmüştür. Selefiyye’den Halil Herrâs’ın da işaret ettiği gibi bu mihnette en büyük
pay Eş‘arîlere aittir. Eş‘arîlik hem devlet mezhebi hem de halk ve âlimler arasında en yaygın ve
hâkim ekol olarak İbn Teymiye’ye baskı uygulamış, onu ilhâd ve zındıklık gibi ithamlarla
suçlamışlardır. 1 Eleştirel bakışa hiç de aşina olmayan muhatapları karşısında keskin ve sivri bir dil
kullanması ondan hayatında iken istifade edilmesini engellemek isteyenler için iyi bir malzeme
olmuştur. İbn Teymiye ele aldığı kelâmî, felsefî görüşleri bazen objektif bir şekilde naklederken
zaman zaman da mezhep gayretinin etkisiyle algıladığı gibi nakledip sonra bunu kıyasıya
eleştirmiştir.
Selefiyye içerisinde kelâm, felsefe ve mantık bilmesi, ilimlere eleştirel bakışı, özgün fikirleri
ve çok sayıdaki eseriyle incelemeye en değer âlimin İbn Teymiye olduğu kabul edilen bir husustur.
İbn Teymiye hadis ve fıkıh bilgini olması yanı sıra mantık, felsefe ve kelâma yönelttiği eleştiriler
açısından da önemli bir düşünürdür. İbn Teymiye kimilerine göre her ne kadar yenilikçi kabul
edilse de o, Kur’an ve sahih sünnet üzerine inşa edilmiş, aklî yorumlarla örülü bir tecdit
hareketinde bulunmamaktadır. Onun hedefi dine ârız olduğunu düşündüğü tebdil, tahrif ve
bid‘atleri ayıklamaktır. Bu nedenle onun İslam düşüncesine katkıları büyük oranda eleştirel açıdan
olmuştur. İbn Teymiye akla değer veren bir âlim olmakla birlikte onun akılcılığı kelâmî akılcılıktan
farklı özellikler taşır.
1. Nascı Aklî Yöntem
İbn Teymiye’nin yeni Hanbelîlik hareketi, dinî akılcılık ekseninde naslarla
temellendirmelerde bulunurken akla, istidlâle, içtihada önemli bir yer vermektedir. Kelâm
ekollerinin ilke ve istidlâllerini Kur’an’a uymama gerekçesiyle tenkit ederken, kendini bağlı
addettiği Selefî, Hanbelî ilkeleri aynı açıdan kritik etmemiştir. Onun düşünce sisteminde kelâmî
akılcılık yerine nasslara dayalı dinî akılcılık ağır basmaktadır. Açık aklî delilleri, sahih nassın
kapsamına almak ve aralarında uyumluluk olduğunu ispat etmek için dinî düşüncenin çerçevesinin
genişletilmesine önemli katkısı olmuştur. İbn Teymiye’ye göre kelâmcıların çoğu şer‘î delillerin
haber-i sadık’a münhasır olduğunu, Kitap ve Sünnet’in yalnızca bu cihetle delalet ettiğini düşünür.
Bu nedenle de usûlüddini akliyyât ve sem‘iyyât olarak iki türe ayırır. Birinci kısmı Kitap ve
Sünnetle bilinmeyenler şeklinde kategorize ederler. İbn Teymiye’ye göre bu onların düştükleri
büyük bir hatadır. Aksine Kur’an aklî delillere de delâlet eder, onları beyan ve işaret eder. Aklî
deliller sadece algı ile bilinenler olsa bile durum değişmez.
İbn Teymiye İslâm akîdesi ve düşüncesini çeşitli fikir akımları ve yabancı tesirlerden uzak
tutmak isteyen bir muhafazakâr, Selefî gelenekçi, büyük ölçüde te’vile yer vermeyen bir literalist,
akıl-nakil tartışmalarında nascı akılcılıktan yana bir düşünür olma özellikleriyle dikkat çeker. Macit
Fahri, literalist düşüncenin İbn Teymiye ve İbn Hazm (v. 456/1064) gibi meşhur otoritelerin elinde
yeniden nüksetmesiyle akılcılık karşıtlığının en yüksek noktasına ulaştığı kanaatindedir.2 İbn Hazm
ve İbn Teymiye her ne kadar kelâm karşıtlığı yapmakta iseler de hiç şüphesiz her ikisinin de
eserlerinde başta Allah, insan eylemleri ve peygamberlik gibi konular olmak üzere birçok konuda,
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kelâmî oldukları rahatlıkla söylenebilen ileri fikirler göze çarpar. 1 İbn Teymiye İbn Hazm’dan
yararlandığı halde onu tenkit ettiği de olmuştur.2 Ahmed b. Hanbel’e büyük saygısı ve bağlılığına
rağmen İbn Teymiye onun görüşlerini aynıyla kabul edip nakleden birisi olmamıştır. Onun
görüşlerini değerlendirirken yalnızca kelamcılara yönelttiği eleştirilerin yanı sıra Hanbeliliğe
kaydettirdiği aşama dikkate alınmalıdır. Hanbelîlik sonradan üzerinde büyük etkisi bulunan İbn
Teymiye tarafından geliştirilmiştir. 3 Bununla birlikte İbn Teymiye Hanbelî mezhebinin
yaklaşımlarını peşinen kabul etmemiş, “mezhepte müçtehit” tavrı sergilemiştir. 4 Bu hususu
anlamak için Ahmed b. Hanbel’in yöntemine kısa bir göz atış sanırım bize bir fikir verecektir. İbn
Hanbel, nasları birbirine ercih etmemeyi son haddine kadar götürmüştür. Hatta bir meselede, aynı
hususta aralarında teâruz bulunsa bile birden fazla nakil olması halinde akıl, rey ve kıyasa
başvurmaksızın iki farklı hüküm verebilmekteydi. 5
İbn Kayyim, Ahmed b. Hanbel’in görüşlerini şu beş esasa dayandırdığını söyler:
1-Bir nas bulduğunda mucibince hüküm verir, buna muhalif şeye ya da muhalefet edene ilgi
göstermezdi. Sahih hadîse ameli, re’yi, kıyası öncelemezdi.
2-Sahabenin fetva verdiği hususta, onlardan muhalefet edildiği bilgisine sahip değilse bu
görüşten dönmez, buna uygulama, re’y ya da kıyası takdim etmezdi.
3-Sahabe ihtilaf ettiği zaman, onların görüşlerinden Kur’an ve sünnete en yakın olanını alır,
onların görüşleri dışına çıkmazdı. Onların görüşlerinden herhangi biriyle naslar arasında açık uyum
görmez ise ihtilafı nakleder ve herhangi bir görüşte karar kılmazdı.
4-Muarız olan bir delil yoksa mürsel ve za‘if hadîsi kullanırdı. Za‘if hadîsi kıyasa tercih
ederdi. İbn Hanbel, za‘if hadîsi, sahihin mukabili olarak görmekteydi ki bu hasen hadisin
kısımlarına tekabül etmektedir. Yoksa onun za‘if hadîs ile kastettiği son dönem hadis âlimlerinin
anladığı anlamda za‘if değildir.
5-Kıyasa zaruret icabı başvururdu. Bir meselede nas, sahabe görüşü veya mürsel olsun za‘if
olsun bir nakil bulunmadığında kıyasa döner, bu zorunlu durum nedeniyle onunla amel ederdi. 6 İbn
Hanbel arkadaşlarını nas bulunmayan konuda konuşmaktan sakındırmaktaydı. 7 O, kıyas, re’y, aklî
delil ve te’vilden kaçınıyordu. Hatta bu sayılan yöntemleri bir nassı diğerine tercih etmede bile
kullanmıyordu. 8 Ehl-i Fıkıh bilhassa İmam Şafiî ile birlikte hadisleri birer delil olarak kabul etmiş
ve bu delilleri birer kanun metni gibi tahlil etmeye başlamıştır. Anlamak değil hüküm çıkarmak
esas olmuştur. Ehl-i Hadis ise hadisleri sadece bir delil olarak değil, bilgi ve hükmün kendisi olarak
kabul etmiş, sünneti anlamada şekilci, hadisleri anlamada lafızcı davranmıştır. 9 Fıkhu’l-Hadîs’in
öncülerinden Evzaî’ye (v.153/770) göre beyan olması açısından sünnet Kur’an’a tekaddüm eder. 10
İbn Teymiye’nin eserleri incelendiğinde onun, İbn Hanbel’in basit usûlünü aştığını görmek
mümkündür. Ebû Hanîfe’nin görüşlerinden hareketle Mâtürîdî nasıl yepyeni bir kelâm okulu
kurmuşsa, İbn Teymiye de hareket noktası olarak aldığı İbn Hanbel’in görüşlerini oldukça öteye
götürmüştür denilebilir. İbn Teymiye’nin öncülüğünü yaptığı yeni selefilik bu ekolün sınırlarını
zorlamış, daha akılcı bir yapı kazandırmıştır.
İbn Teymiye, kelâmcı ve filozoflara yönelttiği sert eleştirilere rağmen temellerini “Kur’an
ve sünnete sadık olmak” şeklinde belirlediği Selef çizgisinde, usûlü’d-dîne ve tefekküre karşı
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olmadığını açıklamıştır. Ona göre Hz. Peygamber’in bildirdiği hususlara, topluca inanmak farz-ı
‘ayn, tafsilî olarak inanmak ise farz-ı kifâyedir. Zira bu ikinci kısma Kur’an’ı tedebbür etme,
akletme, fehmetme, Kitab’ı ve hikmeti bilme gibi hususlar girmektedir. Bu kısım usûlü’d-dîn ile
alâkalı olup, bunlarla meşgul olmak farz-ı kifâyedir. 1
İbn Teymiye’nin muhaliflerini, kelâm ve felsefecileri eleştirirken başvurduğu en önemli
terim “bid‘at”tir. İbn Teymiye’ye göre dinde bid‘at Allah ve resûlünün meşru kılmadığı şeylerdir.
Bunlar hakkında ne vücup ne de müstehablık ifade eden emir yoktur. Hakkında şer‘î delil olan
şeyleri dinde Allah vaz eder. 2 İbn Teymiye’nin bid‘at tanımını mutlak anlamda kabul etmek
mümkün değildir. Zira bu durumda hakkında emir ya da genel anlamda nas olmayan şeylerin bid‘at
olduğu kabul edilmiş olacaktır. Halbuki neyin hakkında nas olup olmadığı tartışmalıdır. Bir konuda
doğrudan, apaçık bir beyan arandığında pek çok konuda nas bulunamayacaktır. Yok, eğer bir ima
yahut işaret bulmak yeterli olacaksa Kur’an’ın çok daha geniş olarak hayat, eylem veya eşya
hakkında bir şeyler ifade ettiği görülecektir. Bu noktada yine karşımıza çıkan, yöntem sorunudur.
İbn Teymiye dinin temellerini şöyle açıklar: “Müslümanların dini Kitabullah’a, sünnet-i
rasûle ve ümmetin sözbirliği ettiklerine inşa edilmiştir ve bu üç temel kusursuzdur. Ümmetin ihtilaf
ettiği şeyler Allah'a ve Rasulune götürülür. Ümmetin, kendi yoluna çağıran bir şahsa tabi olması
doğru değildir. İnsanların, o kimsenin çağırdığı şey sebebiyle birbirlerine dost veya düşman
olmaları doğru değildir. İnsanlar Allah'ın kelâmı, Rasulun sünneti ve müslümanların icmaı üzerine
birleşmelidirler. Bir şahsa veya bir kelâma bağlı bid‘atçiler onunla ümmet arasında tefrika
çıkarmakta insanları kendi görüşleri doğrultusunda dost ve düşman gruplara ayırmaktadırlar. 3 İbn
Teymiye’nin bahsettiği bu üç temelin aklı devreye sokmadan her soruna çözüm sunmasından
bahsedilemez. Ayrıca Kur’an ve sünnetin her zaman açık ve kesin bilgi vermediği de müsellemdir.
Nasların en çok belirlediği alan ibadetler konusudur. Yoksa hayatın her alanında nasların doğrudan,
apaçık ve kat‘î beyanları bulunmamaktadır. Kur’an’daki küllî prensiplerin hadiselere tatbik
edilmesine insan yorumu katıldığı için her zaman yorumlanma bakımından eleştirilmeye ve
yanlışlanmaya açık olacaktır. Sünnet ise çoğunlukla uygulamalar ve pratiklerle ilgili olması ve
somut karakteri nedeniyle zaman üstü olmayıp her duruma tatbiki mümkün değildir. İlk asırlarda
sünnet daha çok davranışla ilgili bir kavramdır, hadis ise sözlü rivayetlerin adıdır. Sünnet dendiği
zaman, anlaşılan sadece Hz.Peygamberin mücerret olarak yaptığı tespit edilen davranış değil,
toplumun kabul edip uygulamaya koyduğu hareketlerdir. Hadis için yazı ile tespit ne ise, sünnet
için iz bırakması zamana damgasını vurup sosyalite kazanması odur.4 Durum böyle olunca her
yenilik ile ilgili Kur’an ve sünnetin ne ifade ettiği belirsizleşmektedir. Bu belirsizlikte neyin nassa
uygun olup olmadığını insanların din anlayışları ve yorumları belirliyor demektir. Aklın şöyle ya da
böyle çözümlemelerine bid‘at denmesi İbn Teymiye’nin yöntemi açısından da doğru bulunamaz.
Zira nassın bağlayıcı beyanından söz edilememektedir. Bu durumda geriye Selefin, ashâbın,
tabiînin ve mezhep imamlarının sözlerinden çözüm bulunmaya kalkılmaktadır. Nas açısından fark
edilen bu boşluğu Selef âlimlerinin görüşleriyle doldurmaya çalışmak bize doğru bir yöntem gibi
gözükmemektedir. Ashâbın ve Selefin naslardan anladıkları, tatbikatları bize elbette ışık tutabilir
ancak onların akıllarının ürünü olan yorum ve tatbikatlar nas yerine konamaz. Selefin yorum ve
tatbikatları veri olarak alınabilir ama naslarla eşdeğer tutulamaz. Bu nedenle yeni durumlar için
Kur’an ve sünnetin ışığında yeni çözümler aranmalıdır. Bize öyle geliyor ki dalâlet (sapma) delâleti
apaçık mütevâtir nassın muhalifi, bid‘at ise sahih sünnetin tezatıdır. Akla ait alanda kat‘î naslara
ters düşmediği müddetçe bid‘at ve dalâlet hükmü söz konusu olmamalıdır. Zira bu aklı atıl hale
getirmeye yol açar. Akla veda etmek ise aklın işlevselliğini emreden naslara ters düşer. İbn
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Teymiye ihtilaf edilen veya yeni türeyen meselelerin Kur’an ve sünnete götürülmesi gerektiğinden
bahsederken bu ircâ ameliyesinin aklın görevi olduğunu göz ardı etmektedir. Selefi masum sayan
anlayış, Şia’nın imamet görüşünden daha geniş bir masumiyet alanı öngördüğü için eleştirilmeyi
hak etmektedir. İbn Teymiye Şia karşısında “İmamların Masumiyeti” anlayışını eleştirirken çok
daha geniş bir kümeyi (Selef) masumiyet dairesine almakla çelişkiye düşmektedir.
İbn Teymiye mezhep taassubundan yakınarak kelâmcıları suçlarken kendisini de bundan
kurtaramamaktadır. Seleften bir nakil yapmadan fikir yürütmeyi adeta suçlamaktadır. Mezhep
taassubunun kelâmcıların fikrî mücadelesine büyük zarar verdiği elbette kabul edilmelidir. Ne var
ki İbn Teymiye’nin Selef’i her durum için adres göstermesi, onlardan bir nakil bulunmamasını bile
bağlayıcı sayması kabul edilebilir gibi değildir. Selefin sözleri kendi dönemi ve yabancılaşmanın
sınırlı kaldığı, onlara yakın zamanda meselelerin çözümüne elbette güçlü bir ışık tutmaktadır. Fakat
onlardan uzaklaştıkça ilmî, felsefî, sosyal, kültürel, siyasî, iktisadî ve medenî alanlarda çok köklü,
çok yönlü değişimler vücûda gelmiştir. Artık Selef’in sözlerinde çözüme ışık tutabilecek oldukça
az veri bulunabilmektedir. Bu durumda ana kaynağa (Kur’an ve Sünnet) dönerek ve aklı kullanarak
çözüm aramaktan başka çare kalmamaktadır.
İbn Teymiye Ehl-i Sünnet kelâmcılarına da görüşlerinde Ahmed b. Hanbel’e olan
yakınlıklarına göre değer biçmektedir. Ona göre Eş‘arî ve Bâkillânî görüşlerinde Selefe ve İbn
Hanbel’e daha yakındırlar. Hâlbuki Eş‘arîlerden Cüveynî ve Gazâlî gibi kelâmcılar Selefin
görüşlerinden daha uzaktırlar ve bunlar ancak selefe muvafakat ettikleri noktalarda tazimi hak
ederler. 1 Nakilciliği esas alan yaklaşım seleften uzaklaştıkça hakikatten de uzaklaşıldığını varsayar.
İbn Teymiye kelâmcıların yeni bir takım terimleri kullanmalarını ve bunları usûlüddine
dahil etmelerini eleştirir. İbn Teymiye Hz.Peygamber’den hiçbir haber nakledilmeyen bir konuda
konuşup konuşmamanın cevazını soranlara tepki gösterir ve böyle bir soru sorulmasını hatalı bulur.
İbn Teymiye bu soruyla ilişkili olarak usûlüddinden Allah’ın elçisine indirdiği dini kastettiğine
açıklık getirir. 2 Bu tarife göre Allah’tan rasulüne eksik haber gelmesi dini eksik bırakmak anlamına
gelir. Bu durumda rasulullahın dinden olan bazı şeyleri açıklamamış eksik bırakmış olması gerekir.
İbn Teymiye her iki durumun da kabul edilemeyeceğini söyleyerek bu durumu cahillikle
ilişkilendirir. Zira Rasulullahın getirdiklerini bilmeyenlerin dinin usulünü ve furuunu bilmeleri
beklenemez. İbn Teymiye akliyatın usûlüddine katılmasını isabetli bulmaz. 3
İbn Teymiye’ye göre kelâmî yöntemin Allah’ın kitabında zikredilmemiş ve Rasulune
emredilmemiş olduğu, imanı ona bağlı ve ona tabi kılmadığı kat‘î olarak bilinmektedir. Eğer iman
yalnız bu yolla mümkün olsaydı bunu açıklamak dinin en çok önem verdiği şey olur, hatta dinin
temeli olurdu. Yaratıcı’nın ispatı ve onun cisim sıfatlarından tenzihi felsefeci ve kelâmcılara göre
dinin en önemli iki temeldir. Hâlbuki İbn Teymiye’ye göre ümmetin Allah'ı en iyi bilen en üstün
kişileri felsefeci ve kelâmcıların bu konulardaki istidlallerini bilmeden iman etmişlerdir. 4 Selef,
kelâmcılarla ilgili zındıklık suçlamasını çığrından çıkan bir takım tartışmalardan rahatsızlığını ifade
etmek için telaffuz etmiştir. Yoksa böyle bir ilmi büsbütün men etmek gibi bir maksatları olamaz.
Selef henüz teşekkül etmemiş bir ilmi nasıl yasaklayabilir. Kelâmî yöntem “Kur’anda yoktur”
diyebilmek de mümkün değildir. Zira kelâmcılar meselâ Hz. İbrahim’in istidlâllerinden, burhan-ı
temanu‘dan ilham aldıkları gibi mücadelelerinde hep Kur’an âyetlerinden yararlanmışlardır.
Naslardan bağımsız bir ilim yapmamışlardır. Fikrî mücadelelerinde bir yandan naslara tutunurken
diğer yandan da aklı ve tecrübeyi kullanmışlardır. Böyle bir yöntem Kur’an-ı Kerim’e uygundur.
Kur’ân incelendiğinde dört tür bilgi kaynağının varlığı görülür. Bunlar nas, algı, akıl ve kalptir.
Bunların hepsi müşterek ve birlikte çalıştıkları zaman, elde edilen bilgi insana yanıltmayan, kesin
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bilgi verir. Atay’a göre bu kaynaklardan biri sıhhatli çalışmayacak olursa aracılık edeceği bilgi
eksik, yanıltıcı, doğrudan uzaklaştırıcı nitelik kazanabilir.1 İbn Teymiye’nin naslardan en çok
uzaklaştığını düşündükleri İslâm Filozoflarının da naslardan koptuklarını sanmıyoruz. Zira İslâm
kültürü ve bilgi çevresinde yetişen, kendini Müslüman kabul eden düşünce adamlarının naslardan
tamamen uzaklaştığı ve onlardan hiç yararlanmadığını söylemek oldukça güçtür. Kelâmcıların
ilâhiyât bahsindeki “Allah’ın tecsimden tenzihi” ilkesi hususunda, İbn Teymiye’nin bundan
sahabenin habersiz olduğu şeklindeki önyargısına hak vermek mümkün değildir. Zira aksi halde
bizim ashâb-ı rasûlün müşebbihe olduğunu kabul etmemiz gerekir. Selefin teşbihi reddeden nasları
bildiklerini göz önüne alırsak doğal olarak tecsimi reddettiklerini kabul edebiliriz. Ashabın tecsim
konusunda konuşmamış olması tecsimi reddetmediklerine delil sayılamaz. Diğer yandan kelâmcılar
hudûs delilinin ispat-ı vâcip hususunda izlenmesi gereken yegâne delil olduğunu savunmamışlardır.
Selefiyye'nin düşünce koordinatlarını oluşturan takdis, tasdik, acz-i itiraf, sükût, imsak, kef,
teslim gibi kavramların tümü düşünceyi dondurmak ve yeni bilgiler üretilmesinin önüne geçmek
için konulmuş engellerdi. Kelâmî akılcılığı ve yöntemi bid‘at nitelemesiyle yaftalamaya çalışan İbn
Teymiye Selefî yönteme adeta kutsallık, yanlışlanamazlık atfetmektedir. Hâlbuki bu yöntem
doğrudan naslardan çıkarılmış değildir. Selefî yöntem de kelâmî yöntem gibi nassa veya akla dayalı
delilleri düzenleme hususunda yöntem ve yordam sunmakta olduğu gibi, tartışmaya, yanlışlamaya
ve tashihe açıktır. Her ne kadar kelâmcılar gibi İbn Teymiye de dinî kaynakları tanımayan ve
yalnızca aklî delillere dayanarak tartışma yapanlara karşı kendi kavramlarıyla ya da onların
kavramlarının yerini tutabilecek uygun terimlerle mücadele etmenin onların karşısında susmaktan
daha hayırlı olduğunu kabul ederse de Kur’an’dan yeni kavramlar üretme noktasında akla önemli
bir rol yüklemediği görülür. Hasım olarak gördüğü filozoflar, Mu‘tezile ve Eş‘arîlerin istidlâllerini
öğrenmiştir. 2
İbn Teymiye kelâm ve felsefecilerin kavram kargaşasına yol açmalarını eleştirir. İbn
Teymiye muhdes, mücmel, bid‘at kavramlarla tartışanların bu kavramlara aynı anlamları
yüklemedikleri takdirde her iki tarafın da hata edeceğini savunur. Akılcıların ihtilafı, kullandıkları
terimlere farklı farklı anlamlar yüklemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle de gerek aklî
bahislerde gerekse de dinde sayısız ihtilafa düşülmüştür. İnsanlar aralarındaki tartışmalı konuları
Kitap ve sünnete ircâ etselerdi sahih anlamı onlarda bulurlardı. Şayet insanların usûlüddin
konusunda Allah’ın açıklamadığı şeylere ihtiyacı olduğu kabul edilecek olursa, bu alanlarda dinin
boşluk bıraktığı kabul edilmiş olur. İbn Teymiye insanların usûlüddin açısından ihtiyaç duydukları
her şeyin Kur’an ve sünnette açıklandığını savunur. Dinin furûu ise ancak usûlü ile kaim olur. Bu
noktada kelâmî akılcılığın nasıl bir yöntem izlediğini incelemek gerekmektedir.
2. Kelamî Akılcılık
Kelâmî akılcılık bir yandan Kur’an’dan hareketle terimler üretmekte diğer yandan da
naslara yönelik dikkatli ve derin okumalar yapmak suretiyle Kur’an’ın iç mantığını yakalayarak ve
tümel prensiplerini keşfederek bunlara uyumlu ve onları teyid eden aklî terim ve bahisleri
usûlüddin içerisinde değerlendirmektedir. İbn Teymiye’nin aklın naklin hükmüne boyun
eğdirilmesi yolundaki ısrarı, Cüveynî, Gazâlî ve Fahreddin Râzî ve diğer büyük kelâmcılarla temsil
edilen kelâmî akılcılığa karşı çıkmasından doğan güçlü bir istekten kaynaklanmaktaydı. İbn
Teymiye’nin işaret ettiği rasulün haberiyle çelişen aklın, kitabın hükümlerinin önceliğini kabul
etmeyen bir akıl olmadığı açıktır. Çünkü onun karşı durduğu ve görüşlerine karşı koyduğu hasım,
Peygamberin doğruluğunu kabul eden ve onun bilgi kaynağı oluşu hakkında kararsız kalanlar
karşısında mücadele veren kelâm okuludur ve düşünce kaynağı noktasında zannî haberin devre dışı
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bırakılmasında ısrar eden akıldır. Bu nedenle İbn Teymiye’nin zannî nakilde aklın hakem
kılınmasını reddetme hususunda katı bir tutum takındığı görülmektedir.
Gazâlî akıl ile nakil münasebeti konusunda üç ana yaklaşım olduğu kanaatindedir. Ona göre
kimi bütün dikkatini nakle, kimi de akla teksif etmiştir. Her iki yaklaşımı ifrat ve tefrit olarak
değerlendirerek doğru tavrın bunları birleştirme ve uzlaştırma olması gerektiğini düşünür. Yine biri
diğerine tabi kılınmadan her ikisi de asıl kabul edilerek cem ve uzlaştırma yöntemi izlenmelidir.
Tamamen nakle odaklananların nasların zahirini gereğinden fazla ön plana çıkardıkları ve zahiri
anlamlarla ma‘kulât arasındaki çelişkileri gideremediklerini söyler. Bu gibilerin “bir şahsın aynı
anda iki yerde olması imkansızdır” gibi mantık kurallarını hiçe sayarak “Allah her şeye kadirdir, o
halde tek bir şahsı iki ayrı yerde tek bir durumda bulundurması da mümkündür.” gibi kabul
edilemez hükümler vermelerini eleştirir. Gazâlî akla odaklanan, nakil bilgisi yetersiz olanlarınsa
yöntemleriyle çelişenleri kendi akılcı anlayışları istikametinde tahrif ederek, işi maslahat uğruna
peygambere yalan nispet etmeye kadar götürdüklerini söyler. Gazâlî her iki kesimi de nasların
zahiri ile akıl arasında gözüken bu sorunu gidermek için gerekli ilmi çaba ve zahmet göstermekten
kaçmakla suçlar. 1 Gazâlî’nin belirttiği gibi biz nascı akılcılığın akıl ve nas arasında verimli bir
ilişki kurulması için gereken çabayı sarfetmeyerek kolaycılığa kaçtığı kanaatindeyiz.
İbn Teymiye mütekaddimûn kelamcıların kabul ettiği in‘ikası edilleyi (delil için verilen
hükmün medlüle yansıtılmasını) genel bir kural olarak benimsemekle beraber her zaman geçerli bir
şablon olmadığı kanaatindedir. İbn Teymiye’ye göre genel anlamda bir şeyi ortaya koyan delil
ortadan kalktığında medlülü de ortadan kalkar. Bir şeyin butlanı, o şeyin delilinin batıl olmasıyla
bilinir. Yine bir şeyin delili batıl ise medlülü de batıldır. Ne var ki bazen delil saklı olup medlül
açık olabilir. Bazen de delil batıl olduğu halde medlül batıl olmaz ya da medlül batıl olduğu halde
delil batıl olmaz. Delilin batıl olmasının medlülün batıl olmasını zorunlu olarak gerektirmediğine
şu örnek verilebilir: Yaratıkların varlığı Yaratıcı’nın varlığı için delil olarak alınabilir. Ancak
yaratıkların yokluğu yaratıcının yokluğunu gerektirmez. 2 Meselâ Sani‘in bilgisinin ispatının ȃlemin
hudȗsunun ispatının bilinmesine bağlanmasının doğru bir yöntem olduğu ispatlansa bile, bu yolu
kullanmayan pek çok akıl sahibinin Allah’ı tanıdığı ve rasulünü tasdik ettiği bilinmektedir. Söz
konusu yöntem sem‘iyyâtı bilmek için zorunlu değildir. Bu yöntemin aldığı herhangi bir eleştiri
sem‘iyyâtı bağlamaz. 3 Kaldı ki Musa b. Meymûn, Gazâlî, Fahreddin Râzî gibi büyük düşünürler
âlemin hudûsu bilgisinin sadece aklî delillere dayanmadığını, peygamberlerin doğruluğunun
bilinmesiyle nakille de âlemin hâdis olduğunun bilinebileceğini söylemişlerdir. 4 Anlaşılan İbn
Teymiye delil ile medlül arasında deterministik bir ilişki görmemektedir. Mütekaddimin
kelâmcıların “delilin butlanı halinde medlül de batıldır” şeklinde benimsedikleri kuralı İbn
Teymiye müteahhirin kelâmcılar gibi eleştirmektedir.
İbn Teymiye’nin ilginç yaklşımlarından biri de İbn Rüşd tesiri nedeniyle Aristo ve
takipçilerinin kullandığı “sahih” delillerin haberi rasûle uygun düştüğüne kani olmasıdır. İbn
Teymiye sahih aklî delillerin tümünün nakle uygun olduğunu kabul eder. Nakilden hiçbir şey ona
muhalif değildir. O, âlemin kıdemini savunan Aristo ve takipçilerinin kullandıkları sahih aklî
delillerin bile rasûlün bildirdiği haberlere aykırı olmadığını bilakis uygun olduğunu tespit ettiğini
söyler. Bu durumun diğer nefiy ve ispatçı düşünürler için de geçerli olduğu kanaatindedir. Buradan
da sarih makûlün sahih nakle hiçbir zaman aykırı olmayacağı sonucuna varır. 5
İbn Teymiye her bir kelâm ekolünün diğerinin müşkil, müteşâbih kabul etmediği konuları
müşkil, müteşâbih kabul etmesini eleştirir. Mesela ru’yeti inkâr edenlere konuya temas eden
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nasları müşkil, müteşâbih kabul ederler. Sıfatullahı reddedenler ilgili nasları müteşabih sayarken
esmaullahı muhkem sayarlar. Cebirci bir kader anlayışı içinde olanlar emir-yasak ve vaid ile ilgili
nasları müşkil görürler. Her bir gurup diğer gurupların müşkil addetmediği şeyi müşkil kabul
ederken ilgili nasların Hz.Peygamber tarafından açıklanmadığı iddiasını gündeme getirirler.1
İbn Teymiye’ye göre insanların akıllarıyla bildiklerinin nebevî naslara takdim edilmesi
doğru değildir. Çünkü bu konuyu ele alan kelâmcılar, felsefeciler “aklî meseleler” diye
isimlendirdikleri şeylerde ihtilaf halindedirler. Onlardan birinin aklın zorunlu bilgisi olarak
sunduğu şeyi diğeri aynı gerekçelerle akla ters bulmaktadır. Örneğin Mu‘tezile ve onlara tabi olan
Şia, sıfatların nefyi ve kaderin reddini kapsayan “tevhid ve adl” şeklinde isimlendirdikleri
görüşlerinin aslının kesin aklî delillerle bilinebileceğini söylerler. Onların muhaliflerinden ehl-i
ispat ise bunun tam tersinin kesin aklî delillerle bilindiğini söyler. Hatta her iki taraf da mesela
ru’yet, kelâm ve halku’l-efâl meselelerinde savundukları şeylerin nakil olmaksızın sırf akılla
bilinebileceğini iddia ederler. Her iki taraf da kendi görüşünü kat‘î görür, muhaliflerinin hatalı
olduğuna hükmederler. Gerek nefiyciler gerekse de ispatçılar zeki, akıllı, ilim sahibi seçkin
kimselerdir. Bununla birlikte bir grup sarih aklın nefye delalet ettiğini söylerken diğer grup sarih
aklın ispata delalet ettiğini söylemektedir. 2 Kelâmcıların ekoller dikkate alındığında tek bir yöntem
takip etmemiş olması ciddi ihtilaflar doğurmuş olmakla beraber söz konusu çatışmanın vebalini
mutlak manada akla değil dar anlamda yönteme yüklemek gerekmektedir.
Yine İbn Teymiye hadislerde ulûhiyetle bağdaşmayacak bazı ifadelerin te’vil edilmelerini
isabetli bulmaktadır. “Acıkan, hastalanan, yemek yiyen ve ziyaret edilen kuldur. Allah ne acıkır ne
yer ve ne de ziyaret edilebilir. Bu tür hadisler muhaddislere göre mevzu‘dur. Akla ve nakle aykırı
olan hadisleri ilim ehli kesinlikle zayıf, hatta mevzu‘ kabul etmişlerdir.” 3 Kelâmcıların, ‘Arş, istiva,
yed vb. haberî sıfatları te’vil etmeye çalıştıklarını hatırlatarak, bu tür çabalara sert bir şekilde karşı
çıkarken öte yandan naslarda zikredilen âhiret nimetleri hakkındaki açıklamaları müteşâbih kabul
edip bunların başka anlama gelebileceğine işaret etmesi İbn Teymiye’nin birinci görüşünde aşırı
tepkisel davrandığını göstermektedir. İbn Teymiye’nin nascı akılcı yöntemini daha iyi analiz
edebilmemiz için onun epistemolojik yaklaşımlarını tanımak gerekmektedir.
3. Bilgi Teorisi
Bilgi elde etme yolu üçtür: a-algı, b-akıl, c- haber. İbn Teymiye gabya dair konularla ilgili
bilginin ancak haber-i sadık ile elde edilebileceğini söyler. Ona göre haber-i sadık haber-i mütevâtir
gibi kat‘i bilgi ifade eder. İlim en genel anlamda şu üç kısıma ayrılır: a- akıl, b-sem‘, c-sem‘ ve
akıl. İnsan algısından uzak, akılla bilinmesi mümkün olmayan, gayb evrenine ait şeyler ancak
haberle bilinebilir. Bazı şeyler ancak haber yoluyla bilinir. Bu tür bilgiler doğru sözlü kimsenin
haberiyle bilinir. Meselâ mütevâtir haber ve peygamberden gelen bilgiler yoluyla öğrenilir. 4
İbn Teymiye cehaleti ikiye ayırır: a-yalın cahillik, b-bileşik cahillik. Yalın cahil, kitaptan
yüz çevirip ona karşı çıkan şüphe ve şaşkınlık içinde olandır. Bileşik cahiller ise batıl inançlara
(bozuk aksiyomlara) sahip olup, bunları aklî deliller sananlardır. Bunlar kendi aksiyomlarını delil
kabul ederken muhalifleri (karşıtları) de kendilerininkini delil sayarlar. Bu durumda iki guruptan
birinin veya her ikisinin delillerinin bozuk olması icap eder. 5
3.1. Akıl
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İbn Teymiye’ye göre Müslümanların terminolojisinde akıl, bir araza delâlet eder. 1 İbn
Teymiye aklı ikiye ayırır birincisi (ğarîzî akıl) insanda doğuştan gelen bir nitelik, kabiliyettir ki
buna bilgi denemez. Bu nedenle de nakille çatışması tasavvur olunamaz. Bu hayat gibi gerek aklî
gerek sem‘î bilginin önşartıdır. İnsan yapısında bulunan hayat ve düşünme akletme yetisi gerek aklî
gerekse de naklî bilgiler için şartttır. Bir şeyin varlık şartının kendisine ters düşmesi kabul
edilemez. Bu kategorideki akıl istidlale dayanan itikadın da önşartıdır. İkincisi bu (ğarîzî) akıl ile
hâsıl olan bilgi. Geniş anlamda alındığı zaman her türlü bilgi sem‘a dayanak teşkil etmediği gibi
onun sıhhatına da delil olmaz. Aklî bilgi çok geniş alanı kapsarken Yaratıcı’nın varlığını
ispatlayan, sem‘in sıhhatini ve rasûlün doğruluğunu açığa çıkaran bilgi daha dar bir çerçevede
kalır. 2
Zira akılla bilinen bilgiler sınırlandırılamayacak kadar geniştir. Sem‘iyyâtın doğruluğunu
bilmek elçinin doğruluğunu akılla bilmekle ilgilidir. Ama her aklî bilgi böyle bir doğrulamayla
ilişkili değildir. Diğer yandan vahiy hem kendi doğruluğunun hem de içeriğinin ispatını da getirir.
İbn Teymiye akılla bilinen tüm bilgilerin ne delalet ne sıhhat ne de başka bir açıdan naklin aslı
olmadığını savunur. 3
İbn Teymiye’ye göre felsefecilerin terminolojisinde aklın, Arap dilindekinden farklı anlamı
vardır. Onlar akılla kendisiyle kaim bir cevheri kastederler. Oysa Arapça’da akıl bilgi, bilgiyle
amel ve bunu gerekli kılan bir ğarîza anlamında bir arazdır. 4 İbn Teymiye gerek evvelki gerekse de
sonraki olsun tüm Müslümanların lügatinde “akıl” kavramının, ne melek ne de kendisiyle kaim bir
cevher anlamında kullanılmadığını kaydeder. İnsanda bulunan aklı Müslümanlardan hiç kimse
herhangi bir melek için ya da bizzat insan için kullanmamıştır. Bu kullanım Yunan diline aittir. 5 Bu
sûretle Yüce Allah’ın ve rasûlullah’ın kelâmına ümmete hitab olunan dilde bulunmayan yeni bir
anlam yüklenmiş oldu. İbn Teymiye felsefecilerin kendisiyle kaim cevher kavramını nassa
dayandırmak için mevzu hadis kullanmalarından yakınmaktadır. Üstelik istidlalde bulunulan bu
mevzu hadisler bile yalancıların sözlerini anlamadan ve lafızları gibi manaları da tahrif edilerek
alındığı için filozofların cevher kavramına temel oluşturmazlar. İbn Teymiye bu konudaki istidlalin
kesin olarak yanlış olduğu kanaatindedir. 6 Onların istidlalde bulunduğu hadislerin durumu böyle
ise diğer konularda bulundukları akıl yürütmeler de zan altına alınmış olacaktır. “Cehil” kavramı
ile bilgisizlik ve ilmin icabı olan ameli yapmama anlamları kastolunur.7 Müslümanların dilinde akıl
felsefecilerin anladığı gibi kendisiyle kaim cevher olarak değil, araz babında mütalâa edilir.8 İbn
Teymiye istidlallerinde lügavî delâlet üzerinde yoğunlaştığı için dikkat ve himmetini büyük oranda
klasik lügat ve belâgat ilimleri sınırları içerisinde tutarak delâletin araçlarını ortaya koymaya
hasretmektedir. 9
Bilgi edinme yolu üçtür.
1-İç ve dış duyumlar. Fizik varlık bu sayede bilinir.
2-Nazar ve kıyas yoluyla bilgi. Bu tür bilgi algısal bilgiden sonraki mertebede elde edilir.
Duyumsal bilgi tikel bir algıya dayanırken akıl ve kıyasa dayalı bilgi küllî ve mutlak bilgi ifade
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eder. Bu tür bilgi tikel bir şey hakkında algı türü kat‘î bir bilgi vermez, özeli umumî, muayyeni
mutlak haline getirir. Zira eşya ile ilgili bilgi algıyla bilindiği gibi, külliyât ancak akılla bilinir.
3-Haber ise külliyyâtı, muayyenâtı, şahid ve gaibi kapsar. Bu münasebetle en genel en
şumullü olandır. Ancak algı ve şehadete dayalı bilgi en kesin ve en mükemmel bilgidir.1 Bazı
hususlarda haber dışında herhangi bir bilgi kaynağı yoktur. Haber-i Sâdık ve mütevâtir ile herkesin
bilgi sahibi olması gibi ki peygamberlerin haberlerinin bilgi vermesi de böyledir. Nitekim
peygamberlerin haberlerine yakînî deliller inşâ edilir. Peygamberler bazen yalnızca haber ile
bilinebilecek şeyleri haber yoluyla öğretirler. Böylelikle onların dışındakiler onların haberlerine
dayanarak bilgi sahibi olurlar. 2
Bilginin kaynağı konusunda yapılan tartışmalara baktığımız zaman, bu tartışmaların, akıl ve
duyu ekseninde yoğunlaştığını görürüz. Günümüz batı felsefesinde de bilginin kaynağının ne
oldugu konusu yine bu iki temel üzerinde tartışılmaktadır. İslâm düşüncesinde bu genel eğilim
aşılarak, bilginin kaynağı konusunda bir üçüncü bilgi edinme yolu olarak “haber” gündeme
getirilir. Yunan felsefesinde, İslam felsefesinde ve günümüz Batı felsefesinde bilginin kaynağı
konusunda “haber” ayrı bir kaynak olarak alınmamış, hep duyu ve akıl üzerinde durulmustur. Fakat
kelâmcılar, bilgi ile ilgili konuları islerken bilginin kaynağının neler olduğunu tartıştıkları her yerde
“haberi” ayrı bir kaynak olarak ele almışlardır. Bu anlamda kelamcılar bilgi teorilerinde kuramsal
bir farklılık sergilemektedirler.3
İbn Teymiye çeşitli "bilgi" ve "haber" tariflerini tenkit ederken, birçok anlamı kapsayan
apaçık ve müşterek isimler olduklarından onları tarif için daha açık terimler bulmanın güçlüğü
üzerinde durur. Bilgi ve haber çeşitlerine göre bir takım tanımlarının yapılabileceğinden bahisle
"efradını cami ve ağyarını mâni" bir tarifin güçlüğüne dikkat çeker. Ona göre meselâ tümellerden
bahseden, zihnî konuları ele alan bilgi türü ile tikelleri ele alan tecrübî bir bilgi aynı tanım
içerisinde ifade edilemez. 4
Haber bilgi ile nesnesi arasındaki uyum açısından ikiye ayrılır:
1-Haber bilgi verdiği konuda vakıayı olduğu gibi aksettiriyorsa “doğru haber” olarak
adlandırılır.
2-Bilgi verdiği konuda vakıaya ters düşüyorsa “yalan haber” denir. 5
İbn Teymiye’ye göre naklin sıhhatiyle ilgili ihtimaller şöyle sıralanabilir:
1- Haber verildiği tartışmasız bilinenler.
2- Haber verilişi zannî olanlar.
3-Ne bilgi ne de zanna dayanmayanlar.
Şayet haber zannî ise aklî delilin onu nefyetmesi mümkündür. Delilin takdim edilmesinde
ölçü naklî ya da aklî oluş değil, bilgi ifade etme açısındandır. Her iki delilin durumu aynıysa o
zaman tavakkuf edilir, aynı değilse tercih yapılır. Kayıtsız şartsız aklî delilin öne alınması doğru
değildir.6 Akıl, naklin doğruluğuna sahihliğine delâlet ederken, nakildeki haberlerin, onları haber
veren ile uygunluk içinde olduğuna şahitlik eder. 7
İbn Teymiye “Akla ve nakle aykırı olan hadislerin ilim ehli tarafından mutlaka zayıf ya da
mevzu kabul edildiğini kaydeder. O, matematik, mühendislik, tabiî bilimler ve apaçık ilâhiyât
bilgileri ile hz.Peygamberden sahih isnad ile nakledilen hiçbir şeyin çelişmediği kanaatindedir. O
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kelâmcıların Allah’ın hastalanması, acıkması ile ilgili hadisi tüm şüpheleri giderecek şekilde, doğru
olarak te’vil ettiklerini kabul eder. 1
İbn Teymiye bazı kelam ve felsefecilerin Kur’an ve sünnetin delâletini habere inhisar
ettirmelerini şiddetle eleştirir. Zira ona göre Kur’an insanın gücünü aşan bir şekilde aklî delillerin
mükemmel bir şekilde özetini mündemiçtir. Bu görüşünü şu âyetin desteklediğini ifade
etmektedir: 2 "Andolsun, biz bu Kur'an'da, belki öğüt alıp düşünürler diye, insanlar için her bir
örnekten verdik." 3
Kur’an delillerinin akla uygun olması ile onun aklın ürünü olması arasında fark vardır.
Kelâmcı ve felsefecilerin Kur’an’ın delâletini haber olarak değerlendirmeleri onun akla
uygunluğunun reddi değildir. Kur’an’ın delilleri insan aklının veya aklî süreçlerinin bir ürünü
değildir. Bu deliller insanın aklî istidlalleriyle örtüşmesi de bu durumu değiştirmez. Misal vermek
gerekirse “Sarsıntıyı azaltmak, dengeyi korumak için dağları, yerin derinliklerine uzanan birer
kazık olarak yerleştirmedik mi?” 4 âyeti bilimin son gelişmeleri tarafından ortaya konulan
hususlardır. Ancak dağların yerin altında manto tabakasına saplanmasının insan tarafından keşfi bir
takım gözlemlerin ve matematik hesapların yapılmasına bağlıdır. Ancak Yüce Allah’ın ilmi
insanda olduğu gibi bir takım deney, gözlem ve hesaplamalara muhtaç değildir.
İbn Teymiye Selef imamlarının kabul edip benimsedikleri haberin, halef ve selef âlimlerinin
büyük çoğunluğuna göre mucibince amel gerektirdiği ve bilgi ifade ettiği kanaatindedir. 5 İbn
Teymiye tabiplerin Hipokrat’ın sözünü, dilcilerin Sibeveyh’in sözünü daha iyi bilmelerini örnek
gösterdikten sonra hadisçilerin de Hz.Peygamber’in sözlerini, fiillerini ve amaçlarını daha iyi
bileceklerini söyler. 6
3.2. Deliller
İçinde sahih bir mana barındıran ve bilgiye ulaştıran şeye delil denir. Sahih nazarda
bulunma, delilin delaletini akledebilen kimse için söz konusudur. Delilin delil getirilen hakkındaki
bağlayıcı özeliğini akledemeyen istidlalde bulunamaz. Delilin aklî olması müstedilin bilgisinin aklî
olmasına râcîdir. Bu delile ait değil müstedile ait bir sıfattır. Delil bazen delâleti üzere delil
getirenin kastına delâlet eder. Delil bazen dilcilerin dediği gibi kastın delâletine ihtiyaç duymaz.
Mesela sesler tabiatları ve vaz‘ ile delâlet eder. Tabiata delâlet eden öksürme, ağlama gibi şeyler
ses oldukları halde kelâm değildirler. Kelamın konuşanın kastına delaletinin, işitmeye dayanan
delil olması muradı açıklayan tüm delillerden daha mükemmeldir. Bu Allah’ın insana öğrettiği
beyandır. Bunlardan bir kısmı tek başına delâlet eder, diğer bir kısmı delil getirenin kastına delâlet
eder. Delâlet kastedilen sözler ve fiiller, delil getirenin mücerret olarak değil onu seçimiyle delil
olur. Delâletleri ise akılla bilinir. Bazen de aklî konularda mücerred aklî olandan daha fazlasına
ihtiyaç duyulur. Zira delil getirenin kastını bilmeye ihtiyaç duyulabilir. Bu sayede söz gibi delâletin
daha açık hale gelmesi mümkün olur. Binaenaleyh aklî ve vaz‘î gibi bir taksim yapılmak
istendiğinde soyut mücerret aklî ile akılla beraber delil getirenin kastının bilinmesine ihtiyaç
duyulan vaz‘î ayrımı yapılmış olur. Âyetler delillerdir, burhanlar peygamber delil olarak kullansın
kullanmasın delildir. Delil olmayan şey delil olarak sunulmakla delil hüviyeti kazanmaz. 7
Delil bazen medlüle denk ya da ondan daha hususî olabilir, ancak ondan daha umumî olmaz.
Tabiatta olağan şeyler daha hususî olana delalet etmez. Meselâ güneşin doğması, ay ve yıldızlar bir
kimsenin doğruluğuna, yalancılığına ya da nübüvvet iddiasına veya başka bir şeye delil olamaz. Bu
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gibi sünnetullah bir kişinin doğru ya da yalan söylemesi gibi özel bir hâdiseye değil, bunlardan
daha umumî olan Allah’ın varlığına, kudretine, iradesine ve hikmetine delâlet eder. Zira O’nun
varlığı ve sıfatları bu yaratıklar olsun olmasın sabittir. Yaratıkların bir yaratanının olması gerekir.
Yaratıkların olmaması ise yaratanın yokluğunu gerektirmez. Yaratıkların tamamı rabbin varlığının
delilleridir. O’nun varlığının delili olmayan bir yaratık yoktur. 1
Delil genel hüküm değildir. Meselâ “şarap müskirdir (sarhoşluk verici)”önermesi delildir ve
iki öncülden birisidir. Bu öncülde müskir isminin kapsamından daha dar bir husus söz konusudur.
Şarabın da dâhil olduğu sarhoşluk veren şeylerin haramlığında söz birliği vardır. “Müskir” orta
terimdir ve her iki öncülde de tekrarlanmaktadır, küçük önermenin yüklemi, büyük önermenin
konusudur: Şarap müskirdir. Her müskir haramdır. Şarabın haramlığına sarhoşluk vermesi ile
istidlal olunmaktadır. Birinci öncül daha dar kapsamlı, ikinci öncül ise geniş umumîdir. Burada
esas delil, özel bir durumu anlatan, dar anlamlı birinci önermedir. Burada özelden genele giden
tümevarım yöntemi uygulanmaktadır. 2
İbn Teymiye’yi özellikle iki fikir yakından alakadar etmektedir. O, öncelikle selim aklın her
zaman ve zorunlu olarak sahih nakille ittifak halinde olduğunu söyler. Yine ona göre vahiy, nüfuz
etmeyi bilen için tabiatı icabı aklîdir. 3 Sahih aklî delillerin tümünün nakle uygun oluşu; nakilden
hiçbir şeyin ona muhalif olmaması hakkında şöyle der: “Bunu bütün grupların ileri sürdükleri
görüşlerde idrak ettim ve Ehl-i Nazardan her bir grubun herhangi bir mesele hakkında öne sürdüğü
sahih bir delilin Rasûlün haber verdiği şeylere aykırı olmadığını, aksine uygun olduğunu gördüm.” 4
İbn Teymiye, dine aykırı olmayan felsefî ve aklî görüşleri esasen nassın şümul dairesinde
gördüğünden dinî düşünce sahasını hayatın bütün veçhelerini ihata edecek bir genişlikte görmekte
ve hiç bir aklî, felsefî ve nazarî gerçeğin bunun dışında olamayacağına inanmaktadır. 5
İbn Teymiye sözü edilen akılcılar ile aklı büsbütün ihmal ederek nasların zahirî anlamlarına
sarılanlar arasında mutedil bir yol takip etmiştir. İbn Teymiye’ye göre akılcılar nakle gereken özeni
göstermezken, harfî anlamlara sarılanlar da sahih nassı sahih olmayana katmışlar, Kur’an’ın haberî
anlamına yönelip delâlet yönünü gözden kaçırmışlardır. 6 Anladığımız kadarıyla İbn Teymiye nakle
hürmet etmemekten, Kur’an ve hadis ilimlerini yeterince bilmemeyi, bilenlerin görüşlerini dikkate
almamayı kastetmektedir.
Luey Safi’ye göre İbn Teymiye ile Fahreddin er-Râzî arasındaki akıl-nakil mücadelesi iki
otoritenin arasında geçen bir tartışma olmaktan daha çok şey ifade eder. Bu esasında iki büyük fikir
akımı arasında olmuştur. Akıl nakil çatışması meselesinde Râzî ve İbn Teymiye’nin görüşlerinde
temsil edilen, geçmiş asırlar boyunca İslâmî tefekkürün gelişimi hareketine renk veren kutuplaşma
halini ifade eden iki ana duruşu gösterir. Bu da ilimlerin biri biriyle yarışan şu iki temel türe
ayrılmasına yol açmıştır: aklî ilimler ve dinî ilimler. Akıl nakil konusundaki bu ayrım Gazâlî’yi
aklî ilimleri detaylandırmaya götürmüştür.7
İbn Teymiye “şayet naklî öne geçirirsek aklı yaralamış oluruz” sözünü kabul etmez. Ona
göre “naklin aslı akıldır” sözüyle ya naklin sübutu açısından aklın asıl olduğu ya da naklin sıhhatini
akılla bilmemiz kastedilmektedir. Birincisi doğru olamaz zira haber ile sabit olan bir şeyin sübutu
akılla ilişkilendirilemez. Haber akıldan bağımsızdır, akla uygun görülsün ya da görülmesin tasdik
edilsin ya da edilmesin sabit olur. Haberin akla uygun olması, iman edilip edilmemesi başka bir
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şeydir. Nitekim Allah’ın varlığı, isim ve sıfatları bizim bilgimizden ve tasdikimizden bağımsızdır.
İnsanların bilmemeleri ya da tasdik etmemeleri bu gerçeği değiştirmez. 1
İbn Teymiye “nakil yalnızca ispata delil olmaktadır; akıl ise nefye delalet etmektedir”
diyerek aklı nakle muhalif göstermeye çalışanları tenkit eder. Ona göre şayet akılla bilinenlerin
nakle aykırı olduğu takdir edilecek olursa bu durumda akılla bilinen şeyler naklin aslı olamaz. 2 İbn
Teymiye aklî delilin mutlak önceliğe sahip olması gerektiğini savunanları eleştirdiği naklî delilin
mutlak önceliğini müdafaa edenleri de eleştirir. Ona göre doğru olan aklî ya da sem‘î delilden
hangisi kat‘î ise o öne geçirilir. İki delil de zannî ise tercih edilen öne geçirilir. 3 Aklın mutlak
olarak takdimini hata ve dalâlet olarak değerlendirir.4 Din akıldan bağımsız olarak sabittir. Allah’ın
emir ve yasakları kendi özünde sabittir. İnsanlara aklı veren de dini gönderen de Allah olmasına
rağmen bunlar biri diğerine uyumlu olmakla beraber özdeş değildirler. 5
Akıl sem‘in doğruluğuna ve sıhhatine delâlet ettiği gibi haber ile haber verilen arasındaki
mutabakata da delalet eder. Naklin batıl oluşunun bu delaleti iptal etmesi halinde, aklın sahih delil
olmamasını gerekli kılar. Sahih olmayan delile tabi olmak hiçbir durumda doğru değildir ve bu
durumda aklı naklin önüne almak, aklı yaralamaktır. Naklin aklın önüne alınması ise nakli
kendinde fesada uğratmaz. Aklın delaleti hususunda muarazası, delaletinin çelişik olabileceğini
göstermektedir ki bu da onu fasit kılar. Sem‘a gelince ne delâletinin fesadı ne de kendinde
çelişmesi bilinememektedir. Bu nedenle birinin fesadını bildiğimiz diğerinin fesadını bilmediğimiz
iki naklî delil çatışınca fasit oluşu bilinmeyenin öne alınmasını doğruya en yakın seçim olarak
kabul edebiliriz. 6
İbn Teymiye mutlak anlamda aklî delillerin şer‘î deliller üzerine takdimini doğru bulmaz.
Zira bilgi hiçbir şeyin ayrılmaz niteliği olmayıp, göreceli ve kalkabilendir. İnsan bir zaman
bilmediği şeyi bir başka zamanda bilebilir. Ona göre akıl ve naklin çatıştığı iddia edilen meselelerin
tamamı rasyonalizmin yapısından kaynaklanmaktadır. Bazı akılcıların aklen zorunlu veya meşru
gördüğünü diğer bir kesim akla aykırı veya imkânsız görebilmektedirler. Aralarındaki ihtilaf
zorunlu bilgi kabul ettiklerine kadar uzanmaktadır. Meselâ rasyonalistlerin çoğu sebep olmaksızın
hâdisin hudûsunu imkânsız görürken diğer bir kesim bunun mümkün olduğunu söyler. 7
İbn Teymiye gerçekte ister aklî olsun ister naklî olsun kat‘î delillerin çatışmasını imkânsız
görür. Zira kat‘î delile aykırı sanılan şeyler sofistik şüpheler cinsinden şüphelerdir. 8 Ona göre biz
nakle aykırı olan bir kısım aklî delili iptal ettiğimizde, gerçekte makul olarak isimlendirilen bir türü
iptal etmiş oluruz, yoksa bu bütün makulatın iptal edildiği anlamına gelmez. Bu iptal ameliyesi
naklin sıhhatinin inşa edildiği akli tabanın da iptal edileceği anlamına gelmez. Bu durumda naklin
sıhhatini doğru akli delillere dayandırmak gereklidir. Rasulün doğruluğuna delâlet eden akılla,
rasûlün haber verdiği şeylere ters düşen akıl arasındaki çatışmanın hakikatini incelersek, bir aklı bir
başka akla tercih etmekten başka bir şey yapmadığımızı anlarız. Nitekim rasûlün doğruluğuna
delâlet eden deliller, nebilerin nübüvveti hakkındaki bozuk delillerin önüne geçer. 9
Rasyonalistlere göre aklî delillerin tearuzu halinde, birinin öne alınması icap eder. İbn
Teymiye’ye göre kat‘î iki delil tearuz etmez; bunlar aklî iki delil veya naklî iki delil ya da biri aklî
biri naklî delil olsun aynı durum geçerlidir. Ancak delil olduğu kabul edilenlerin hakikatini
kavrayamayanlar, iki delilden birinin bozukluğunu teşhis edemediği için aralarında bir çelişki
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varmış zannederler. Ona göre nakle aykırı aklî delillerin öncüllerinde ilave problem taşıyan
fazlalıklar, gizli kusurlar, karışıklıklar, doğruluğu müsellem olmayan unsurlar, problemli durumlar
vardır. Nakli delillere göre akli delillerin öncüllerinde bu gibi kusurlar daha fazladır. 1 İbn
Teymiye’ye göre nakil ve akıl çatıştığında naklin takdimi gerekir. Zira akıl, naklin haber
verdiklerini tasdik ettiği halde nakil her zaman aklı tasdik etmemektedir. Kaldı ki naklin doğruluğu
bilgisi yalnızca aklın haber verdiği şeylere dayanmamaktadır.2
İbn Teymiye delilleri bilgi değeri bakımından kat‘i ve zanni olarak taksim eder. Deliller
kaynağı bakımından da aklî ve naklî diye iki kısma ayırır. Delillerin çatışması halinde şu
ihtimallerden birisi zorunlu olarak ortaya çıkar:
1-İkisi de kat‘îdir.
2-İkisi de zannidir.
3-İkisinden biri zanni, diğeri kat‘îdir.
İki kat‘î delilin ikisi de aklî veya sem‘î olabileceği gibi biri aklî diğeri sem‘î olması
mümkündür. İbn Teymiye kat‘î delillerin çatışmasını kabul etmez. Zira kat‘î delil delalet ettiğinin
sübutunu zorunlu kılar. Zorunlu bilginin çatışması ise aklen mümkün değildir. Şayet kat‘i delillerin
birbiriyle çatıştığına inanılıyorsa bu durumda şu üç şeyden birisi zorunludur:
1-Ya ikisinin de kat‘î delil olmaması.
2-Yalnızca birisinin kat‘î delil olması.
3-Ya da ikisinin delalet ettiği şeylerin çatışmaması.
İki medlülün çatışabileceği bilindiği halde iki delilin çatışması imkânsızdır. 3 Sem‘î ya da
aklî olsun delillerden hangisi kat‘i ise o diğerine tercih edilir. Bu konuda görüş ayrılığı
bulunmamaktadır. Şayet ikisi de zannî ise ister aklî ister naklî olsun biri diğerine tercih edilebilir.
Ancak sem‘î delilin mutlak anlamda kat‘i olmadığını söylemek yanlıştır.4 İbn Teymiye sem‘î kat‘î
delil ile aklî kat‘î delilin çatışmasını imkânsız bulmaktadır.5 İki delil çatıştığında yanlışlığını
bilmediğimiz delil, yanlışlığını bildiğimiz delile takdim edilir, zira doğruya en yakın olan budur.6
Aklî delilin naklî delile tercih edilebilme gerekçesi kat‘i olmasıyla alakalı olabilir, sırf aklî olması
ya da sem‘iyyata asıl olması nedeniyle olamaz. Sem‘î delilin hiçbir zaman kat‘î olmadığı şeklinde
bir kuralı benimsemek mümkün değildir. 7
3.3. Delillerin Uyumu ve Teâruzu
İbn Teymiye (v.728/1328), Der’ü Teâruz adlı eserinin girişinde kaydettiği ve Fahreddin erRâzî’ye nispet ettiği şu ifadeyle teâruz probleminin genel şeklini şöyle belirlemiştir: “Sem‘î ve aklî
deliller veya sem‘ ve akıl ya da nakil ve akıl veyahut ta naklî zahirlerle aklî gerçekler çeliştiği
zaman yahut da bunlara benzer ibareler söz konusu olduğunda ya bunlar birleştirilecektir ki bu
muhaldir, zira bu iki zıddı bir araya getirmek demektir, ya da her ikisi birlikte reddolunacaktır
yahut da sem‘ öne geçirilecektir ki bu da imkânsızdır, çünkü akıl naklin aslıdır. Şayet nakil onun
önüne alınacak olursa bu naklin esası olan aklı yaralamak olacaktır. Hâlbuki bir şeyin aslını
yaralamak o şeyin kendisini de yaralamak demektir. Böylelikle naklin öne geçirilmesi hem nakli
hem de aklı birlikte yaralamak olacaktır. Bu nedenle aklın öne alınması gerekir. Sonra nakil ya
te’vil edilir ya da Allah’a havale edilir. Eğer ikisi iki zıddın çelişmesi gibi çelişirse aralarını bulmak

1
2
3
4
5
6
7

İbn Teymiye, Der’ü Te‘âruz, I/174.
İbn Teymiye, Der’ü Te‘âruz, I/138.
İbn Teymiye, Der’ü Te‘âruz, I/79-80.
İbn Teymiye, Der’ü Te‘âruz, I/80; a.mlf. Muvâfakât, I/45.
İbn Teymiye, Der’ü Te‘âruz, I/80.
İbn Teymiye, Muvâfakât, I/96.
İbn Teymiye, Der’ü Te‘âruz, I/80.

117

imkânsız olur ve ikisini çalıştırmamak mümkündür. 1 O halde problem, zikredilen ifadelerden
anlaşıldığı gibi naklî ve aklî hükümler arasında ortaya çıkan teâruz ya da tenakuzun çıktığı esnada
aşılması için takip edilmesi gereken keyfiyetin belirlenmesi ile ilgilidir. Zira aklın naklin temeli
olması esasına göre Râzî’nin dayandığı ilke, aklın nakille çelişmesi meselesinde aklın nakle takdim
edilmesini gerektirmektedir. Ancak İbn Teymiye aklî ve naklî kesinlikler arasında hakikî bir
teâruzun (çelişmenin) olmadığı sonucuna ulaşmak için kitabında aklî olanı naklî olanın önüne
geçirme prensibini ortadan kaldırmayı ve onun yanlış olduğunu ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.
Peşinden ortaya çıkacak olan aklî çelişenin (muarız) yanlış olduğuna hükmedip, ortadan
kaldırmanın zorunlu olduğuna varmak istemektedir. 2 İbn Teymiye böylece çelişmeleri halinde
nakli aklın önüne geçirme çağrısı ile Râzî’nin konumuna zıt bir tavır alarak teâruz problemi ile
ilgili kendi pozisyonunu belirler. 3 Bu konuda o şöyle demektedir: “Şer‘ ve akıl teâruz ettiği zaman
şer‘in takdimi zorunludur. Zira akıl, haber verdiği her hususta şer‘i doğrular. Hâlbuki şer‘ ise haber
verdiği her hususta aklı doğrulamaz.” 4
İbn Teymiye usûlüddini akliyyât ve sem‘iyyât olmak üzere ikiye ayırır. Kelâmcılar birinci
kısmı kitap ve sünnet ile bilinmeyenler kısmı olarak mütalaa ederler. Ona göre bu anlayış hatalıdır,
zira Kur’an algıya dayalı bilgiye bile taalluk etse, aklî delillere delâlet eder, onları açıklar ve onlara
dikkat çeker. 5 İbn Teymiye’nin akıl ve sem‘ ayrımında ciddi bir nüans farklılığı dikkat
çekmektedir. O, aklî ve tecrübî bilgiyi nasların kapsamına almaktadır.
İbn Teymiye’ye göre delil sırf naklî yahut sem‘î oluşu nedeniyle övgü veya yergiyi hak
etmez, sıhhat veya fesadı gerekli kılmaz. Aklî veya sem‘î oluş bizim tarafımızdan delilin bilinme
yoluyla alakalıdır. Şayet sem‘î ise bununla beraber akıl da bulunur. Delilin şer‘î oluşunun mukabili
aklî olması değil bid‘î olmasıdır. Şer‘îlik medh sıfatı; bid‘îlik ise zem sıfatıdır. Şer‘e muhalif olan
batıldır. Şer‘î delil, bazen sem‘î, bazen de aklî olur. Şer‘in ispat ettiği yahut murad ettiği şey şer‘î
delildir. Şer‘in tenbih ve delâlet ettiği şey, aynı zamanla aklî yolla da bilinebilir. Bu durumda delil
şer‘î ve aklî olur. Kur’an’da tevhide, rasûllerin doğruluğuna, sıfâtullahın ispatına, meâda dair
deliller aklî kıyas ve burhanlarla bilinen aklî deliller olmasının yanı sıra aynı zamanda şer‘îdirler. 6
İbn Teymiye şer‘ ile uyuşmayan şeylerin geri planda bırakılmasının aklı yaralamayacağını
savunur. O yaptığı şeyin genel anlamda aklı geriye atmak olmayıp, dinin ihtiyaç duymadığı ve dinî
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bilginin temel almadığı akliyyâtı ötelemekten ibaret olduğunu savunur. 1 İbn Teymiye’ye göre sarih
makûl naslara asla muarız olmaz. Sadece bazı şüpheler, varsayımlar, kapalı anlamlar ve lafızlardan
dolayı bazen çatışma var gibi gözükebilir. Ancak bunlar izah edilir, açıklanırsa, muarız olan
şeylerin sofistik şüpheler olup, aklî burhanlar olmadığı ortaya çıkar. 2 İbn Teymiye her bilginin
naklin aslı olamayacağını izah ederken çok dikkatli bir taksim yapmamaktadır. Elbette her türlü
insan bilgisi doğrudan nakille ilişkilendirilemez. Ancak naklin içeriğinin muhatabı insan aklı
olduğu gibi vahyin getirdiği deliller de insan aklına hitap ederler. Vahiy Allah ve âhiret inancını
akılla temellendirdikten sonra bu asıllar üzerine kurduğu iman, amel ve ahlâk kurallarını yine akla
uygun olarak inşa eder. Bir mü’min akıl yoluyla benimsediği esaslar üzerine kurduğu din
anlayışını, dünya görüşünü yine akılla sürdürür ve sağlamasını da onunla yapar.
İbn Teymiye aklî delilin şeriata ters düşmemesi gerektiğine değinir, zira pek çok şüphe arız
olan akıl zayıf ve âcizdir. Şer‘a muhalif olan akla itimad edilemez. Bu nedenle de ilâhî ve uhrevî
işlerin tafsilatında müstakil bir delil olarak alınamaz. Şer‘ tasdik etmediği ve muvafakat etmediği
sürece aklın delalet ettiği şey kabul edilemez. Zira şer‘ hata etmeyen, yalandan uzak olan masumun
ve ancak hakkı söyleyen doğru sözlü peygamberin haberidir. Hâlbuki sıradan insanların sözlerinde
birçok çelişki ve tutarsızlık bulunur. Bu durumda yüksek ilahî hedefler hususunda akıl ve re’ye
güvenilemez. Yine birbiriyle çelişik, farklı görüşleri savunan akılcıların birbirlerini yalanlamalarına
güvenilemez. Doğru sözlü ve tasdik olunmuş peygamberin haberi teyit etmediği sürece akılcıların
sözleri doğrulanamaz. Peygamberin haberine muarız olan görüşler ve makûlât çoğunlukla
bilgisizlik ve sapkınlıktan ibarettir.3
İbn Teymiye’ye göre kimi aklî bilgilerin doğru olması tüm aklî bilgilerin doğru olduğunu
göstermez. Yine kimi naklî bilgilerin sıhhati tüm naklin sağlıklı olduğunu göstermez. Aracılığı ile
sem‘iyyâtın bilindiği aklî bilgiler sem‘iyyâtın melzumudur. Bir şeyin gereği olan, ona ters
düşmekle vasıflandırılamaz. Nakil insan bilgisi içinde çok dar bir yer işgal eden aklî bilgiler ile
irtibatlıdır. İnsan bilgisinin belli bir kısmının doğruluğu ve belli bir kısmının da yanlışlığı üzerinde
akıl sahipleri söz birliği etmişlerdir.4 İbn Teymiye kendisiyle sem‘iyyâtın doğruluğunun bilindiği
aklî asıllar ile bunlar arasında çatışma olmaz. Ona göre Sani‘in varlığı ve Kâdir oluşu fıtrî zarurî
bilgi türündendir. 5
İbn Teymiye'ye göre sem‘iyyâtın makûlâta takdim edilmesi onun aslıyla çelişen bir şey
olmasını gerektirmez. 6 Dinin temelini teşkil eden itikadî konularda Kitap ve Sünnet’te yer alan ve
Selef âlimleri tarafından benimsenen naslara dayalı dinî akılcılık metodunu tercih etmek gerektiğini
düşünen İbn Teymiye, dinde Kur’an’ın rehberliğini esas alarak ona uymanın lüzumunu sık sık dile
getirir. 7 O, akla mutlak olarak güvenmediği gibi, onu büsbütün de ihmal etmemiştir. O, nakil
karşısında akla, tabi olma statüsü tanır. İbn Teymiye’ye göre akıl-nakil tartışmalarında aklın
önceliği tezinin önemli bir delili vahyin ve peygamberin doğruluğunun akla dayanmasıdır. İbn
Teymiye vahyin ve nübüvvetin doğrulanmasında aklın esas alınmasını ve önceliğini kabul etmiştir.
Bu ispattan sonra aklı önemli ölçüde devre dışı bırakır. Bu durumda İbn Teymiye’nin akla verdiği
rol, peygamberi görevlendirmek, sonra kendini azletmek şeklinde görülebilir. 8
İbn Teymiye aklın rasûlün doğruluğunu ispatta önceliği olduğu daha sonra önceliği
olmadığı konusunda şu sözü başkalarından aktarır sonra da savunur: “Akıl ‘mütevelli’dir. Rasûlü
veli göstermiş sonra kendini azletmiştir. Nitekim akıl, Rasûlün haber verdiklerinin doğru olduğuna
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delalet eder.” Meselâ halktan biri müftü tespit eder, sonra da onun sözünü delil gösterir. Kendi
görüşü ile onun görüşünün çatışması halinde kendi görüşünü tercih ederse, müftüyü kabul ederken
dayandığı asli bilgiye ters düşmüş olur. Daha bilgili müftüye ters düşen kimsenin hatası, onun
müftüyü kabul etmedeki bilgisinde hatalı olmasını gerektirmez. 1
İbn Teymiye müftünün hata yapabileceği ihtimali olduğu halde Rasûlün Allah Teâlâ’dan
verdiği haberlerde masum olduğunu ve hata yapmasının mümkün olmadığını söylemektedir. Bu
durumda masum peygamberin sözünü muhalif aklî istidlallere tercih etmek halk tabakasının
müftünün görüşünü muhalif görüşlere tercih etmekten daha üstündür. 2
Fahreddin er-Razî “Biz, peygamber göndermedikçe kimseye azap edici değiliz.” 3 âyetini
yorumlarken akıl-elçi münasebetine şöyle değinir: Âyet zahirî anlamına yüklendiğinde, Allah'ın
insana gönderdiği ilk elçi akıldır. Bu elçi görevini ifa etmese hiçbir peygamberin elçiliği gayesine
ulaşamazdı. O halde akıl, aslî elçidir; vahyin kabulü de akıl sayesinde olmaktadır. Bu suretle âyeti
"Biz akıl elçisini göndermedikçe azap etmeyiz" şeklinde anlamak da mümkündür. Âyetin bu
umumî anlamı da şöyle tahsis edilebilir: Bu âyetle, "Vücûbiyeti yalnızca vahiy sayesinde
bilinebilen ameller hakkında, açıklama bulunmadan azaba muhatap olunmaz" manası murat
olunur. 4 Immanuel Kant (1724-1804) da akıl elçiliği hususunda Râzî’ye yakın şeyler söyler. O, saf
akıl dini ile tarihsel vahiy arasında bir ayırıma gider; saf akıl dini ile tarihsel vahiy arasındaki ilişki,
eşmerkezli (concentric) iki daire gibidir; tarihsel vahiy, diğerini de kapsayan daha geniş daireye,
saf akıl dini ise daha dar olan daireye tekâbül eder. Kant, vahyi, harici ve dâhili olmak üzere iki
kısma ayırır. “Haricî vahiy iki çeşit olabilir: 1. ya işler aracılığıyla, 2. ya da sözcükler aracılığıyla
(gerçekleşir). Dâhilî ilâhî vahiy, Tanrının bize kendi aklımız yoluyla (olan) vahyidir.” Yani, Kant’a
göre, “akıl, Hıristiyanların çoğu kez genel vahiy dedikleri vahiy formudur.” Haricî vahiy, aklî
vahiyden daha geniştir, çünkü harici vahiy, aklın kuşatamadığı tecrübî, olumsal ve tarihsel ögeleri
içinde barındırır. Bununla birlikte evrensellik açısından bakıldığında ki bu Kant’a göre doğruluğun
yegâne ölçütüdür, aklî vahiy bütün insanlarda ortak olduğu için evrensel bir doğruluğa sahiptir. 5
İbn Teymiye elçinin ispatlanmasından sonra aklı büyük ölçüde devre dışı bırakmaya çalışırken,
Râzî hem aklı hem de elçiyi aynı anda fonksiyoner kılma gayreti içerisindedir. Kelâmî yöntem ile
selefiyye yöntemi arasındaki fark kendisini bu noktada belli etmektedir.
İbn Teymiye’ye göre felsefeciler, Mu‘tezile ve Eş‘arîler akîde konusunda akıl ve nakil
çatıştığı zaman aklın öncelenmesi gerektiği yolundaki genel prensipleri nedeniyle haktan
uzaklaşmışlardır. Akidevî problemlerde akıllarını hakem yaparak nasslara karşı gerekli özeni
göstermemişlerdir. 6 İbn Teymiye aklın nakle öncelenmesinin Kur’an’a ve sünnete hürmetsizlik
olduğu düşüncesindedir. 7 O, Seleften hiç kimsenin akıl, rey ve kıyas yolu ile Kur’ân’a ters
düşmediğini, herhangi bir konuda aklın ve naklin çatıştığı düşüncesiyle, aklın önceliğini gerekli
görmediğini savunur. 8
Kelâmcılar aklın tek başına yeterliliği iddiasını reddettiler ve bir bilgi kaynağı ya da delil
olarak aklın yanı sıra vahye dayanmanın zorunluluğunu savundular. Mesela Cüveynî’nin delilleri
sem‘î ve aklî olarak ikiye ayırdığını görüyoruz. Zorunlu olarak bilinmeyen şeylere sağlıklı bir nazar
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eşliğinde ulaşılabilen deliller iki kısma ayrılırlar. Aklî deliller, eşyada varolan lazımî bir sıfat ile
delalet eden delillerdir. 1 Sem‘î deliller ise doğru bir habere ya da uyulması gerekli olan bir emre
dayanan delillerdir. Kelâmcılar faal akıl mefhumunu ve ona tabi olan akıllar konusunu
hülasalandırdılar. Akıl iki kısımdır: a-Yaratılıştan gelen akıl, b-müktesep akıl. Yaratılıştan olan
düşünmeden önce gelen hakikî akıl zarurî ilimler kapsamında olandan oluşur. 2 Bu zorunlu bilgiler
ya başlangıçta nefislerde var olan duyuların idrak ettiği şeylerdendir yahut da nefislerde yaratılıştan
var olan apriori öncüllerdir. Duyuların idrakiyle meydana gelenler şunlardır: Bakmakla algılanan
görülen nesneler, işitmekle algılanan sesler, tatmakla algılanan tatlar, koklamakla algılanan
kokular, dokunmakla algılanan cisimler gibi. Nefiste baştan beri olan bilgilere ise şu örnekler
verilebilir: Bir şeyin var veya yok olmaktan hali olmadığını, mevcudun hudûs ve kıdemden hali
kalmayacağını, iki zıddın bir araya gelmesinin mümkün olmadığını 3 ve birin ikiden az olduğunu
bilmek gibi. Bu tür bilginin akıllı kişide sağlık ve selim akıl bulunduğu sürece yok olması mümkün
değildir. 4
Kâdî Abdulcebbâr, ibadete müteallik ahkamın sem‘ ile bilinmesinden bahseder. Akılla
bilinen fiiller ise akla izafe edilir. Böylece bunlara aklî hükümler denir. Sem‘ ile bilindiği zaman
ise sem‘î hükümler denir. Delillerin taksiminden dolayı kategorik olarak ele alınması ahkâmın
hakikatini değiştirmez. Akıl yönüyle zorunlu yahut kesbî olarak bilinen eylemlerin sem‘e izafesi
mümkün değildir. Zira bu noktada sem‘ te’kit için gelmiştir. Şu kadar var ki sem‘ olmadan
bilinmeyenler sem‘e nispet edilebilir.5
Kâdî Abdulcebbâr’a göre hitap iki türlüdür: Birincisi hitap olmadığında akılla bilinmesi
sahih olan hususlar, ikincisi ise hitap olmasada aklî delillerle bilinmesi mümkün olan hususlar.
Birincisi ikiye ayrılır:
a-Hitap olmadığında aklî delillerle bilinmesi mümkün olanlar,
b-hitap ile birlikte bilinmesi doğru olanlar.
İkincisi ise şu iki kısma ayrılır:
a-Hitap olmasa da akılla bilinmesi mümkün olanlar,
b-akıldan başka yolla bilinmesi mümkün olmayanlar.
İlki şer‘î hükümlerdir, bunlar yalnızca hitap ile bilinebilirler. Hitap olmadığında bilinmesi
doğru olan hususlara şartları ve vakitleri hariç farz namazların bilinmesi girer. Diğer ibadetler de
aynı şekilde şer‘îdirler. İkincisine örnek Allah’ın görülmeyeceğine ilişkin sözdür. Zira bu husus
hem akılla hem de sem‘ ile bilinebilir. Vaîd ile ilgili pek çok meselenin de durumu böyledir.
Üçüncüsü tevhid ve adalet konusuyla ilgili olandır. Şu âyetler bu hususla ilgilidir: “O’nun benzeri
hiçbir şey yoktur.” 6 “Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” 7 “De ki: "O, Tek Allah’tır.” 8 Tevhid,
teşbihin nefyi ve adalet gibi konular akıl öne alınmadıkça hakikatleri anlaşılmaz. 9
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Kur'an'daki aklî kıyasların amacı, halkı Allah (c.c.) yoluna çağırmaktır. Nitekim Cenab-ı
Hak şöyle buyurmaktadır: "Biz bu Kur'an’da insanlar için türlü türlü örnek getirdik." 1 İbn
Teymiye’ye göre Kur'an, kelâmcı, felsefeci tüm akıl ehlinin sözlerinde bulunan sahih metodların
özünü içerir. Ayrıca Yüce Allah, Kur'an'ı onların sözlerinde yer alan bozuk (fasit) metodlardan
uzak tutmuştur. Onda, hiçbir şekilde beşer sözünde bulunmayan sahih metodlar vardır. Burada,
dikkat edilmesi gereken, mesel olarak adalandırılan "kıyas"taki öncülün, biri zati (özsel), diğeri
izafi (göreli) olmak üzere iki özelliği vardır.
a- Kıyas'ın zâtî özelliği, onun, gerçeğe uygun ve doğru olması ya da gerçeğe uygun olmayıp
yalan olmasıdır. Kur'an'daki mesellerin hepsi doğrudur.
b- Kıyas'ın izafî (göreli) özelliği ise, onun kişiye göre malum (bilinen), maznun
(zannedilen), müsellem (kabul edilen) veya gayr-i müsellem (kabul edilmeyen) olmasıdır. Bu
durum, kesin olarak tesbit edilemez. Çünkü nice öncüller vardır ki, bir kişiye göre onun muhakkak
bildiği bir yakiniyye, (kesin bilgi) iken, başka bir kişiye göre ise, maznune (zannedilen) bile
olmayıp bilinmez (mechule)dir. Bir öncülün yakiniyye veya gayr-i yakiniyye, meşhure veya gayr-i
meşhure, müselleme veya gayr-i müselleme olması, değişken şeyler olup, insanın bunları
algılamasına göre farklı şekillerde ortaya çıkarlar. Bu sebeple, bir kişiye göre şüpheli (zanlı) hatta
meçhul olan bir öncül, bir başkasına göre malum (bilinen) bir yakiniyye olabilir. Memnua
(yasaklanmış) olan bir öncül, müselleme, müselleme olan da memnua haline dönüşebilir. Bütün
insanlığı uyarmak için inen Kur'an-ı Kerim, sadece bir kişiyi muhatap almamıştır ki, yakin, meşhur
veya müselleme olan öncüllerle hitap etmiş olsun. Kur'an kıyaslarındaki öncüllerde, bunların,
kabulü zorunlu, doğru ve hak olan zatî (özsel) niteliklerine dikkat edilmiştir. Öncüllerin
doğrulanması ise çeşitli ve değişkendir. Çünkü birine göre bu öncülün doğrulanma yolu olan şey,
başka birine göre olmaz. Mesela bir kişi o öncülü müşahede (gözlem) ve muhakemesiyle bilirken,
başka bir kişi işitmek ve tevâtürle bilir. Rasulullah'ın mucizeleri, Fil Hadisesi vb. şeylerde olduğu
gibi. Doğrulanması, bütün insanlar için genel-geçer olan öncüller, Kur’an'da o yönleriyle
zikredilmiş ise, her milletin doğrulayabileceği yönleriyle ele alınmışlardır. İşte bu sebeple şöyle
buyurulmuştur: “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele
et.” 2 Çünkü ancak belirli bir muhataba hitap edilirse, ona göre neyin yakin, neyin yakinin bir türü
olan meşhure veya müselleme olduğu bilinir. Böylece anlaşılıyor ki, mantıkçıların kıyasın
öncüllerini, yakin, meşhur ve müsellem diye ayırmaları, önermenin ayrılmaz (özsel) niteliklerine
göre değil, bunları doğrulayan muhatabın durumuna göredir. Bu sebeple, onların: "Bu yakinî
değildir." "Şu meşhur değildir." "Bu müsellem değildir" demeleri, gerçeği yansıtan bir tesbit
değildir. Çünkü bu şekilde olumsuz bir karar verme ancak belli kimseler hakkında doğru olabilir;
yoksa bu olumsuz hükümler bütün insanlar hakkında doğru olmaz. Aynı şekilde, "bu yakinîdir,
meşhurdur veya müsellem"dir gibi olumlu tesbitler de, ancak bu niteliklere sahip olan kimseler için
geçerlidir. Kıyas, değişmeyen bir hakikattir. Fakat bu kimselerin söyledikleri değişir ve başkalaşır.
Ancak bütün insanların Yüce Allah'ın kanunu gereği görüp durdukları matematik ve tabii bilimler
müstesna. Matematik ve tabii bilimler dini davette amaç değildir. Bilinmeleri âhirette mutluluk için
şart değildir, zaten âhirette mutluluk da bunlarla elde edilemez. Amaç sadece ilahiyat ve bununla
ilgili kıyasın öncülleridir. Bu öncüllerin hükümleri de orantılı ve göreceli olduklarından değişen
türdendir. 3
İbn Teymiye kıyası tenkit etmeden evvel kıyasın öncülleri olan küllî önermeleri ele alıp
tenkit etmektedir. Ona göre mantıkçıların önerme (kaziye) dedikleri şey aslında dilcilerin haber
cümlesi dedikleri şeydir. Bir kıyasta en az biri küllî iki önermenin yer alması lazımdır. İbn
Teymiye önce kıyasta yer alan bu küllî önermeyi tenkit ediyor, ona göre bu küllî önerme ya
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apaçıktır(bedihî) veya değildir. Eğer apaçıksa onun şümulüne giren bütün fertlere bu külli
önermenin delaleti apaçıktır. Bu sebeple kıyas düzenlemeye hacet yoktur. Meselâ Ali'nin fâni
olduğu sonucuna ulaşmak için "Bütün insanlar fânidir", "Ali bir insandır", "O halde Ali, fânidir",
demek gereksizdir. Zira Ali'nin fâniliği fikri zaten birinci önermede apaçık olarak vardır. Bu
konuda kıyas tanzim etmek boşuboşuna sözü uzatmaktan, apaçık olanı az da olsa kapalı hale
getirmekten başka bir işe yaramaz. Eğer bahs edilen küllî önerme apaçık değilse, önce onun
doğruluğunu apaçık bir şekilde göstermek ve ispatlamak gerekir. Bu takdirde doğruluğu diğer bir
delille ispatlamaya muhtaç olan önerme kıyasın öncülü olamaz. Doğruluğu ispatlanırsa o zaman da
kıyasa ihtiyaç kalmaz. Meselâ bir ikinin yarısıdır, bütün parçasından büyüktür, bir şeye eşit olan iki
şey birbirine eşittir, iki zıd bir arada bulunmaz gibi küllî önermeler apaçık olduğundan bunlardan
sonuç çıkarmak için kıyasa lüzum yoktur. Fakat bu türlü küllî önermeler dedüksiyon (ta'lil ve
burhan) ile değil, endüksiyon (istikra) ile elde edilmektedir. O halde küllî önermelerin temelini
teşkil eden istikra yani cüzî olayların incelenmesi gaibi şahide kıyas esas alınmakta, tecrübe
edilenler hakkında geçerli olan bir hüküm tecrübe edilmeyenlere de tamim edilmektedir. Gâibi
şahide kıyas hisle hâsıl olan bilgiye dayanır ve bu türlü bilgiler insan fıtratına küllî bilgilerden daha
yakındır. Kısaca küllî önermeler, tecrübe ve müşahadeye dayanan bilgilerle oluşur. Onun için de
cüzî ve münferit önermeler küllî önermelerden daha kuvvetlidir.1
Nazar ve kıyas ehlinin metodlarının özünü, insanların başvurdukları her kıyasta zorunlu
olarak bulunan öncüller oluşturur. Öncül, amacı da amaç olmayan başka şeyleri de içine alan genel
ve kapsamlı bir önermedir. Yani, öncül, konuyla ilgisi olmayan şeyi, o şeyin ayrıca varlığı olmasa
da kendi kapsamı dışında bırakmaz. Öncül, amacı da, kendisine has özelliğinden dolayı değil,
tersine onunla, amaç olmayan diğer şey arasındaki ortak özellikten dolayı içine alır. Öncülde, amaç
Allah (c.c.) olduğu zaman, kıyas ve nazar ehli, Allah'a (c.c) ancak, O'nunla başkası arasında ortak
olan bir özellikle ulaşırlar ya da bunu olumlu ve olumsuz bazı önermelerle yaparlar. Yüce Allah'la
başkası arasında ortak olan şey O’nun özelliğini tanıtmaz. Sadece onunla başkaları arasında ortak
olan şeylere inanarak müşrik olmuşlar ve bu ortak özelliğe dayanarak bazı olumlu ya da olumsuz
hükümlere varmışlardır. Bir şey ortak ve genel manadan çıkarıldığında özel manadan da çıkarılmış
olur. Fakat özel manadan çıkarıldığında genel manadan çıkarılmış olmaz. Mesela bir şey canlı veya
nebi isminden çıkarılabildiği gibi insan ve rasul isminden de çıkar. Ama insan veya rasul isminden
çıkarıldığında, bu canlı veya nebi isminden çıkarılmış olmaz. 2
İbn Teymiye’nin görüşlerinden en çok yararlandığı felsefeci İbn Rüşd’dür. İbn Rüşd’ün
Eş‘arî kelâm ekolüne yönelik eleştirilerini önemli ölçüde kullanmıştır. İbn Sînâ ise onun felsefe
eleştirilerinin en önemli muhatabı sayılabilir. İbn Teymiye Yunan ve İslâm filozoflarının delillerini
oldukça soyut bulur ve kesin bir dille reddeder. 3 V. ve VI. hicrî asırlardaki olgunluk döneminde
İslâmî düşünce, akıl ve düşünce araçları için derin bir düşünce sistemi geliştirme hususunda başarılı
olmuş ve feyz nazariyesi üzerine kurulu Yunan tezlerini aşmıştır. İslâmî düşüncenin Faal akıl
tezlerini ilk kez İbn Rüşd’ün (v.594/1197) kitaplarında aştığı görülmektedir. İbn Rüşd Mâba‘de’tTabîa adlı risalesinde aklın kendisini kuşatan algılanan eşyayı hissetmesi, tikel algılamaları bir
araya toplayan küllî sıfatların sınırlandırılması eylemi neticesinde oluştuğunu ortaya koyuyor. Bu
nedenle küllîler zihnî bir karaktere sahiptir. İdrak eden nefisten ya da idrak edilenden ayrı değildir.
Külliyâttan ayrı dış varlığı varsaymak, külliyâtın cüz’iyyâtla ilişkisini imkânsız kılar. Zira küllî,
kendi durumundan dolayı birçok şeye hamledilir. Aklî, küllî, zihnî bir ameliyeden doğar. Bununla
beraber tikeller arasındaki müşterek vasıf çıkarılır. İdrak ameliyesini anlamak için külliyâtın idrak
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eden akıldan ayrı olduğunu söylemek gereksizdir. 1 Nitekim bu hususu İbn Rüşd şöyle vurgular: Bu
külliyâtı kendi nefsiyle kaim, cüz’iyyâttan ayrı cevherler olarak düşünenleri onların herhangi bir
şekilde tek olmayan şeyler olmaması gerçeği bağlamaktadır. Böyle düşününce şu iki durumdan biri
onları bağlar: Ya bu küllîlerin tek olan şeylerin akledilenleri olmaması gerekir. O durumda onlar bu
tikellerin düşünülmesinden müstağnî değildir. Bu da onların söylediklerinin zıddıdır. Zira onlar
farklılığı (tümel ile tikel arasındaki farklılık) ortaya attılar. Bilgi için bunu söylediler. Ya da onların
bu tikellerin, cevherlerini tanıtan külliyât olduğu görüşlerini kabul edeceğiz. Tümel ile tikelin
mahiyeti akledilir. Fakat ne zaman böyle olursa herhangi bir cihetle ayrı olan bu küllîlerin herhangi
bir cihetle farklı bir şekilde zatı dışında mevcut olması gerekir. Zatı dışındaki eşyaya mugayir olan,
yine bir kısmı diğer bir kısmına muhtaç olması cihetiyle başka külliyâta bağlanması hususunda
sonsuz bir teselsüle götürür. Buradan anlaşılıyor ki eşyanın mahiyetlerini anlamak için var olsun
olmasın birbirinden farklı (müfarık) külliyatın varlığını söylemeye ihtiyacımız yok. Varolsa bile ne
eşyanın mahiyetinin anlaşılmasında ne de algı konusu varlıkların anlaşılmasında tek başına yeterli
olamaz. 2
İnsan aklının tümeli tikelden ayırma ve eşyanın mahiyetlerini belirleme hususundaki aklî
gücü eşyanın aklî bir esasa dayanmasına racidir. Bu nedenle insan aklından ve akledilen şeyden
ayrı bir aklın var olması gerekir. Evin şeklini idrak etmemizin, algısal idrakteki ortak sıfatlardaki
zihnî bir soyutlama eyleminden doğması gibi. Zira evin bi’l-fiil gerçekleşmesi, ilkin sûretinin
yapıcısının zihninde oluşmasından doğar. Bi’l-fiil mevcut tabiî eşyayı idrak etmemiz, eşyadan
farklı bir akılda eşyanın şeklinin gerçekleşmesinden kaynaklanır. Bu nedenle şöyle söylenmiştir:
Fikrin başı, eylemin sonu, eylemin başı ise fikrin sonudur. VI. hicrî asrın girmesiyle İslâm
düşüncesi bilimsel teorilerini geliştirmede bütün Yunan tezlerini aşmayı başarmıştır. Bu nedenle
Fahreddin Râzî gibi büyük bir âlimin idrak ameliyesinin insan aklının kuvveden fiile dönüşmesini
veya heyûlî akıldan müstefâd akla dönüştüğünü reddeden feyz nazariyesiyle uzaktan yakından
ilgisinin olmadığını açıkça ortaya koyduğunu görüyoruz. Bilakis zihinde çizilmiş olan aklî sûretleri
arızî şeylerden arındırma ameliyesi ile makûlün mahiyetini oluşturan müşterek unsurları muhafaza
etmeyi birbirine bağlama işidir. Aklî idrak zihnî bir soyutlama işlemidir. Haricî bir makûlün zihne
intikali değildir. 3 Zihnin, varlıkların sûretleriyle nakşolmaya elverişli olduğunda kuşku yoktur.
Akletme ve bilgilerin başlangıçta meydana gelmesi lazım. Zatın onlardan halî olmaması gerekir.
Durum bu şekilde olmadığına göre onunla beraber olan bu istidatın, ilk yaratılışta kendi
esaslarından akledilenlerin hepsine yayılma hususunda yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. O zaman
sûretin ortaya çıkması için fazladan bir elverişlilik gerekir. Bu ziyade elverişlilik sonradan olma bir
durumdur, bunun için hâdis bir sebep gerekir. Bilindiği üzere her hâdis kendini önceleyen bir
hâdisten meydana gelir. Bu da tikellerin algılanmasından başka bir şey değildir. Zira onları
algılama hissedilen bu durumların ortak noktalarına ve farklılıklarına dikkat çeker. Bu, nefsin
maddi durumlar ve ayrıntılarından soyut küllî tasavvurlarla nakşolmasına sebep olur. Yok, oluşu
yavaş ya da hızlı olsun, beraber olsun ya da ayrı olsun nefis, bu açıdan zatî ve arazî durumlarını
algılama hususunda tasavvurları elde etmek için algıdan faydalanır. 4
Daha önce aklın şu iki kısma ayrıldığını belirtmiştik: Fıtrî (cevherî) akıl ve müktesep akıl.
Bu iki kısımdan her birinin içyapısına baktığımız zaman fıtrî aklın algısal idrakin soyutlamaları
vasıtasıyla elde edilen basit küllî tasavvurlar üretme gücüyle sınırlandığını ve mürekkep
tasavvurların kendisinden doğduğu hüküm ve tasdiklerin teşekkülü için aralarında bir irtibat
olduğunu görürüz. Fıtrî akıl, iki nokta arasındaki en kısa yol doğrudur, çelişmezlik ve “bir şeyin
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bütünü kısımlarından büyüktür”, gibi mantık ve matematik kaidelerini oluşturan şeklî biçimsel
hükümler topluluğundan oluşmaktadır. Aklın bu kısmı bütün insanlar arasında müşterek noktayı
temsil eder. Yokluğu, anlayışın bozulmasına ve selim düşünceden acze düşmeye yol açar. Aklın
diğer kısmı müktesep akla gelince, o da insanî tecrübeden elde edilir. Fıtrî aklın herhangi bir
konuya uygulanmasından doğar. Hakikatinde aklın gelişmesi ameliyesi ya öğrenme ve geçmişlerin
tecrübelerinden istifade etme yoluyla yahut da belli bir bilgi kaynağına fıtrî aklın ilkelerini tatbik
yoluyla bilgi tahsil etmek suretiyle müktesep aklın gelişmesidir. Müktesep aklın muhtevasına
baktığımız zaman tasavvurları ve tasdikleri (yahut mefhumları ve hükümleri) ihtiva ettiğini
görürüz. Belli başlı şu üç kısma ayrılır:
1-Algısal varlığı aşan ve gaybî varlıkla irtibatlı hükümler. Canlıların öldükten sonra,
yaptıkları amellerden dolayı karşılıklarını almaları için, diriltileceklerine hükmetmek gibi.
2-Sosyal hayat çerçevesinde beşerî aklın ürettiği değer hükümleri. Doğruluğun güzel,
yalanın ise çirkin olduğuna hükmetmek gibi.
3- Yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha fazla olan cisimlerin yere doğru düşmesi ve bir
toplumun ekonomik gerilemesi ve medeniyetinin çöküşü devam ettiği sürece yönetiminin de
bozulacağı gibi insanın tabiat ve tarih üzerindeki mülahazalarından elde edilen tecrübî hükümler. 1
Aklın yapısı üzerinde düşünmek, fıtrî aklın kapsamsal hükümler içermekten uzak ve
fonksiyonel hükümlerle sınırlı oluşundan dolayı fıtrî akıl ve vahiy hükümleri arasında teâruz
olmasının mümkün olmadığını bize gösteriyor. Fıtrî akıl fonksiyonel tabiata sahip olup, münferit
içeriksel hükümlerin doğruluğuna ya da yanlışlığına hüküm veremez. Ancak bir hükümler
manzumesinin dâhilî çelişkisini ortaya çıkararak onların doğruluğunu eleştirmeye muktedirdir. Fıtrî
akıl mesela, “insanın (tıyn) balçıktan yaratıldığı” yahut “öldükten sonra diriliş gününde insanın
Allah’ın huzurunda sorgulanacağı” konusunda Kur’ân’ın hükmüne karşı çıkamaz. Ancak onun,
birinci ile ikinci hüküm arasındaki uyumluluk konusunda nazarda bulunmaya gücü yeter. Kur’ânî
hükümler manzumesindeki iç uyum ortaya çıkınca, onun hükümlerinden münferit bir hüküm
hakkında fıtrî akıl itirazda bulunamaz ve şüphelenemez. Fıtrî akıl ile vahiy arasında teâruz olması
imkânsız olunca, acaba müktesep akıl ile vahiy arasında teâruz olması mümkün müdür? Bu soruya
cevap vermek için öncelikle Kur’ânî hitabın içyapısını değerlendirmemiz gerekir. Zira Kur’ân
varlığın şu üç seviyesi ile ilgili hükümler ihtiva eden âyetlerden oluşur. a-Küllî gaybî varlık, bsomut tabiî varlık, c-hayat sahibi insan. Ancak bu Kur’ânî hükümler, pratize edilmiş hükümler
değildir, münzel nasda saklı, çıkarılmadan önce akıl yürütmeye ve nazar üretmeye ihtiyaç olan
hükümlerdir. Bunun için Kitab’ın âyetleriyle fıtrî aklın bu âyetler üzerinde tatbikinden elde edilen
müktesep akıl arasında doğrudan bir teâruz bulunması mümkün değildir. Çünkü bilgi kaynağından
elde edilen mefhumlarla tasavvurların bu kaynağın bilimsel verileriyle çelişmesi hiçbir durumda
mümkün değildir. Zira bu veriler müktesep aklı kurmak için fıtrî aklın kullandığı özü oluşturur.
Onun için akıl ve vahiy arasında teâruzun kaynağının başka bir kaynaktan doğan hükümlere râcî
olması gerekir. O halde aklî bilgileri doğuran diğer kaynaklar nelerdir? Aklın tasavvurlarının ve
hükümlerinin kaynaklandığı diğer bilgi kaynağı insanın tabiî ve sosyal varlığıdır. Tabiî bilgilerle
aklın mefhumunun yakın bir irtibatı vardır. Hatta mütekaddimîn Müslümanlar, insanın tabiî ve
sosyal çevresi ile ilgili tüm düşüncelere aklî nitelemesini yaptılar. Bu nedenle ilk Müslüman âlimler
tıp, mühendislik, matematik, gök bilimi ve siyaset bilimlerini aklî bilimler kategorisine soktular.
Bilimlerin aklî ve naklî diye ayrılması algıya dayalı veriler üzerinde ve varlığın yapısı hakkında
düşünmek suretiyle elde edilen bilgilerle alakalı olarak teâruz probleminin tabiatında bize yeni bir
boyut kazandırıyor. Bundan da akıl nakil teâruzu probleminin aklın nakledilen nasları doğrudan
reddinden doğmadığı ortaya çıkıyor. Bilakis menkûl nassın delâletlerinin ve görülen varlığın
tecellilerinin tenakuzu ile alakalıdır. Ancak biz olgu ve vahiyden elde edilenin içeriksel
hükümlerinin tabiatına baktığımız zaman, teâruzun müktesep akıl ile Kur’ânî vahiy arasında aşkın
1
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hükümler ve değerler çerçevesinde imkânsız olduğunu görürüz. Zira bu tür hükümler için başlıca
kaynağı temsil eden vahyin bizatihi hidayeti olmaksızın görülen olgu ile ilgili nazarın, aşkın
hükümler yahut değerler üretmesi mümkün değildir. Teâruz, yalnızca tecrübeyle ilgili hükümler
çerçevesinde mümkündür. 1
Ancak tüm düşünce tarihi boyunca, bu hususun hiçbir zaman teâruz noktası olmadığını
görmemiz güzel bir şeydir. Nas üzerinde imali fikirde bulunmaktan kaçınan muasır düşünürlerin
çoğu, ceninin yaratılışından ve evrelerinden, gezegenlerin hareketlerinden yıldızların boyutlarına,
insan vücudunun yapısına kadar çağdaş astronomi, tıp ve coğrafya gibi bilimlerde münzel nassı ve
Kur’ân’ın icâzını ortaya koyan bir takım yardımcı unsurlar bulurlar. Aynı zamanda Müslüman
fırkalar ve mezhepler arasındaki düşünsel ihtilaflar aşkın hükümler çerçevesinde odaklanmaktadır.
Sübûtu kat‘î vahiyden elde edilen hükümler ile afâkî ve enfüsî âyetleri incelemek suretiyle elde
edilen hükümler arasında herhangi bir teâruz olması imkânsızdır. Hakikatinde teâruz, nazar ve
araştırma yöntemleri ve onlardan doğan içeriksel hükümler manzumesi arasında söz konusu
edilebilir. Bundan dolayı Râzî-İbn Teymiye ve İbn Rüşd-Gâzalî arasındaki ihtilafın bizzat naklî ve
aklî hükümler arasında olan teâruz hakkındaki bir ihtilaf olmadığını, aksine bunun istidlal
yöntemleri ve kaynakları hakkında olduğunu görüyoruz. İbn Teymiye gibi büyük bir âlimin kat‘îyi
zannîye takdim etmeyi ilke olarak benimsemesine rağmen, kat‘î aklîleri zannî haberlere takdim
etme konusunda mütereddit olduğu görülmektedir. Bundan dolayı sem‘a muhalif aklî delillere
uzunluk, gizlilik, karışıklık, ihtilaf ve çelişki gibi yanlışlığını gerektirecek sebeplerin ulaşma
ihtimalinin sem‘î delillerin öncüllerine bulaşma ihtimalinden daha yüksek olacağı iddiasıyla aklî
delillerin önceliği ile ilgili şüphe oluşturmaya ve tercih edilirliğinin yanlışlığına gitmektedir. O
halde ister anlamlarını zahire yüklemenin imkânsızlığı anında âyetlerin te’viline müteallik olsun
isterse de metni, aklî yakîniyyât ile teâruz etmesi sırasında sübûtu zannî haber-i vâhidlerin reddi
şeklinde olsun meselenin özü aklın nas üzerinde hakemliğini reddetme problemidir. 2
Metnin problemli oluşu ya da isnadın zaafı nedeniyle haberin kabul edilmemesini
isteyenlere red sadedinde şöyle söyler: “Biz sadece gerçekte delil olmadığı halde delil olduğu
zannedilenin veya yalan haber yahut da yanlışa bulaşma imkânı gibi ya da lafzın iki ya da daha çok
manaya muhtemel olması gibi isnadında ya da metninde bazı mukaddimelerine zan karışmasından
dolayı zannî delil olanın çelişmesini kastediyoruz’ derlerse, onlara şöyle denir: “Sem‘î delili haddi
zatında delil olmayan şey ile tefsir ettiğiniz zaman ki zaten onun delil olacağına inanmak
bilgisizliktir, ya da delil olmadığı halde delil zannedilen bir şeyle tefsir ediliyorsa, o zaman şer‘a
muhalif aklî’nin de delil olmayanla hatta delil olduğuna inanmanın cehalet olduğu ile veya delil
olmadığı halde delil zannedilen ile tefsir edilmiş olması mümkündür.” 3
Geçen tartışmadan anlaşıldığına göre, teâruz problemi çevresinde söylenenler beşerî hayatı
yönlendirme hususunda vahiy ve aklın önemi noktasında bizi şüpheye düşürmeye müteallik
değildir. Nitekim iki kesim de ister akla, ister vahye ait olsun kat‘î hükümlere uyulmasının
zorunluluğu ve aklî ve naklî kat‘îler arasında teâruzun mümkün olmayacağı hususunda söz birliği
etmişlerdir. Ancak problem iki aklın veya iki nazar ve istidlal yönteminin teâruzuyla alakalıdır.
Yoksa Râzî vahyin bilgi kaynağı oluşunda şüphe etmez. O, Esâsu’t-Takdîs adlı eserinde yaptığı
gibi varlık konusunda genel tasavvurunu belirlemek için Kur’ân nassından yola çıkar. Fakat o,
anlamı zahirine yükleme imkânı olmayınca, Kitab’ın naslarını te’vil etmeye ve kat‘î aklî
hükümlerle çeliştiğinde haber-i vâhidi reddetmeye çağırıyor. Aynı şekilde İbn Teymiye naklin
doğruluğunu açıklamada aklî ilkelerin önemi hususunda şüphe etmez. Fakat o, akla nispet edilen
şeylerin, şüpheye ihtimal vermeyecek şekilde kat‘î olması hususunda çekimser davranmaktadır. 4
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Burada belirtilmesi gereken husus, nassın anlaşılmasında aklı müdahil kılmayı reddeden
konum ve nassın zahirî delâleti ile aklın yakîn yoluyla (itikat) edindiği arasında teâruz olması
halinde bile anlama ve uymada literal anlam üzerinde ısrar eden tutum, nihayetinde küllîyi
reddedip, cüz‘îye itibar etmeye ve zannî olana dayanıp yakînî olanı reddetmeye götüren çelişkili bir
tutumdur. Bu anlamda nasları anlama ve delâletlerini belirleme şu iki hususa dayanır: Birincisi,
küllî hitabın kapsamında lafızların farklı kullanımlarının birbirlerine yakınlıkları aracılığıyla
lafızların anlamlarının belirlenmesi ve de nassın lafızlarının mazmûnundaki anlamların
belirlenmesi, tikelleri biri birleriyle mukayese etmek suretiyle aklın tikelden tümele gittiği, istikrâ
(induction) ameliyesine ihtiyaç gösterir. İkinci önemli husus, medlûlün seçimi ve nassın delâlet
ettiği anlam cihetlerinin belirlenmesi ile alakalı olarak nasların anlaşılmasına dayanır. Bu da şu
demektir, herhangi bir tikelin anlaşılması ancak, nassın mefhumunu tefsir edecek akıl için
cevherinde paradigma hükümleri teşekkül etmiş olan, tümel topluluğuna raptedilmesi aracılığıyla
tamamlanır. Buradan da ortaya çıkıyor ki Teâruzu gidermek için Gazâlî’nin Kânûnu’t-Te’vil’inde 1
dayandığı ve İbn Rüşd’ün Faslu’l-Makâl’inde 2, Râzî’nin Esâsu’t-Takdîs’inde 3 takip ettiği genel
kural, hakikatinde vahyin naslarına ve olgusal delâletlerine nazarı neticesinde âlimin aklında oluşan
birtakım ilkeler, yakînî küllî kurallar vasıtasıyla naslar üzerinde nazar etmeye bir çağrıdır. 4
Bu anlatılanlardan vardığımız neticeye göre, yakînî bilginin gerçekleşmesi ancak başlıca iki
bilgi kaynağında (akıl ve vahiy) aklî nazar ve istidlal yoluyla elde edilen küllî yakînî kurallardan
hükümler manzumesinin geliştirilmesiyle mümkün olur. Bu küllî hükümler, vahyin terimlerinden
ve olgudan ortaya çıkarılan tikel hükümlerin uyuşması sonucunu doğurur. Nasların birbirini
desteklemesi ve hâdiselerin uyuşması kesin kanaatlere ve tercih edilen hükümlere ulaşmak için
gerekli olup varlık açısından bütüncül tasavvur inşasına gitmek için şarttır. Aklî ilimlerde olduğu
gibi nasların incelenmesinde de sağlıklı bir okumanın ortaya çıkması için bir yandan tikellerden
tümele yükselen (el-menhecü’s-saîd) bir yöntem takip ederken diğer yandan da tümeller ışığı
altında tümellerden tikellere inen tümden gelim metodunu (el-menhecü’l-hâbit) uygulamak
suretiyle nasların ortak delaletlerinin kurduğu istikrar çerçevesini sapmalardan korumak
gereklidir. 5 Buradan anlıyoruz ki akıl-nakil teâruzunun anlamı tikel naslar ile tümel ilkeler
manzumesi arasında bir çelişkiden söz etmek demektir ve ilmî nazar tikeli tümel kurala ilhak
etmeyi gerektirir. Şayet bu mümkün olmazsa tümel ile tikel arasındaki teâruzu gidermek için tümel
kuralın düzeltilme imkânını araştırırız. Bu da mümkün olmaz ise cüz’îye itibar etmekde tavakkuf
ve küllî ile amele devam etmekden kaçış yoktur. Yani nasta tavakkuf etme ve nassı inceleyen aklın
içyapısını oluşturan küllî kaideler manzumesine itimad etmekle kalınır. Buna birisi şöyle itiraz
edebilir: Teâruz probleminin te’vilini, küllî aklî mukabilinde tekrar edilen naklî cüz’î ya da naklî
bir cüzîyi kuşatması amacıyla düzeltilen küllî aklî arasındaki bir alakaya dönüştürmek, düşünen
aklın, başka hiçbir etkiyle değil, sadece vahyin etkisiyle oluştuğunu farzetmek mefhum ve
tasavvurların çarpıtılmasına götürebilir. Gerçek şu ki böyle bir itirazın ihmal edilmesi ya da göz
ardı edilmesi mümkün değildir. Özellikle Cüveynî, Gazâlî ve İbn Rüşd gibi İslâmî düşüncenin ileri
gelenlerinden birçoğu, genel İslâmî görüşleriyle ilgili küllî düşüncelerinde muhalif Grek
düşüncesinin etkilerine boyun eğdiler. Ancak bu itiraz, dikkat çektiğimiz yöntemin önemini
ortadan kaldırmaz, ama aklın muhtevasını oluşturan tasavvurların ve tasdiklerin sürekli eleştirel
müzakeresinin zaruretini açıklar. Çünkü nas ve olgu üzerinde fikir üretmenin alternatifi ancak aklı
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dondurmak, devre dışı bırakmak ya da anlaşılmasından ve tesirinden aciz kalan, olgu evreninden
kopuk nazarî boşluğa düşmekdir. 1
Vahiy ile aklın alakası kompleks ve bileşik olup, basit ve dolayımsız bir ilişki değildir. Her
şeyden önce bu alaka iki değil üç boyutludur; vahye, akla ve olguya şamildir. Sonra bu ilişkinin
unsurlarının her bir elemanı çok boyutlu ve çok anlamlıdır. Âyetleri Kur’an’ın bütününe arz etmek
gerektiği gibi, hadisleri de sünnet bütünlüğüne ve Kur’an’a arz etmek gerekir. Bu ameliye nasları
bilmenin yanı sıra ciddi bir akli çabayı da gerekli kılmaktadır. Akıl fıtrî ve müktesep hükümlerden
meydana gelir. Olgu ise gaybî, (ulvî, aşkın varlık) sosyal ve fizikî (tabiî) varlıkdan teşekkül eder.
Bu nedenle daha önce Gazâlî ve Razî’nin de arzettikleri gibi tümel bir kural ile bu problemin
üstesinden gelinebilmesinin mümkün olmadığı düşüncesindeyiz. Bilakis aklın tabi olduğu usuller,
düşünce sistemi hâdiseleri anlama ve nassın tefsiri için sarf edilen çabalar üzerinde nazara ihtiyaç
vardır. Fakat biz İslam düşünce tarihinde akıl-nakil teâruzu probleminin arka planını arz etmek
suretiyle, teâruzun konusu ve hakikati açısından iki akıl yahut iki farklı bilgi yönteminden yola
çıkarak ve iki farklı bilgi yapısına dayanarak gelişmiş hükümler manzumesi arasında olduğuna
ulaşabildik. Bu hususun açıklığa kavuşması için müteşâbih naslarla ilgili teâmüllerinde İbn
Teymiye’nin temsil ettiği hadisçilerin yöntemi ile Râzî’nin temsil ettiği kelamcıların yöntemi
arasında ihtilafın kökenlerini ortaya koymak uygun olur. İbn Teymiye Der’ü Teâruz adlı kitabını
kelâmcıların müteşâbihleri te’vil etmek için koydukları ve Râzî’nin Esâsü’t-Takdîs adlı kitabında
dayandığı genel prensibi ortadan kaldırmak için kaleme almıştır. İbn Teymiye’ye göre tatil
hastalığı teşbih hastalığından daha büyüktür. Tecsim ve Mücessimenin zemmi konusunda Selef’ten
herhangi bir nakil bulunmamaktadır. 2 Râzî ise bu kitabını nasları te’vil etmeyi ve mecaza
yüklemeyi yasaklayan “Haşeviye”nin tutumunun yanlışlığını ortaya koymak için ve Muhammed b.
İshak b. Huzeyme’nin (v.311/923) et-Tevhîd ve İsbâtu Sıfati’r-Rab adlı kitabında naslardan Allah
hakkında cismiyet ifade eden sıfatlar, mekân ve yön belirleme iddialarını reddetmek için yazmıştır.
Bu nedenle Râzî, Allah Teâlâ’yı her türlü tecsim ve teşbih şüphesinden tenzih etmeye özen
göstermektedir. Yed, ricl, vech, ru’ye, fevkıyyet ve diğer tecsim ve mekân anlamı taşıyan lafızları
hakikati üzerine yüklemekten kaçınıp nasların te’viline yönelir ve lafızları mecaza yükler. Dikkatle
etüt edildiği zaman Allah Teâlâ’yı her türlü tecsim ve mekân algılamasından tenzih eden Râzî’nin
konumunun üzerinde kurulduğu temel yaklaşımda tecsim ifade eden lafızların hakikat anlamına
yüklenmesine bir karşı koyuş vardır. Bu temel yaklaşımın Kur’an-ı Kerim naslarından elde edilmiş
bazı temel kurallar ve küllî prensiplerle belirlenmiş, eşyanın tabiatından ve zaman-mekânın
özelliklerinden çıkarılan kural ve prensiplerle de desteklenmiş olduğu anlaşılmaktadır.3
Kelâmcıların bir varlık ve tabiat anlayışına sahip olmaları onları teolojik görüşlerinde teşbih ve
tecsime düşmekten korumuştur. Zira onların varlık anlayışı temelinde Yüce Allah’ın yaratıcılığını
ve evrenin yaratılmışlığını anlama ve yaratan ile yaratılanı birbirinden ayırt etme çabası
bulunmaktadır. Kelâmcıların cevher-araz terimlerini eksen alarak oluşturdukları varlık görüşü tüm
eksikliklerine rağmen kendi dönemleri açısından (bilhassa da Dehriler karşısında) faydalı olmuştur.
Bugün ise bizim makro fizikte Einstein’in izafiyet, mikro fizikte kuantum teorisini dikkate alan bir
varlık anlayışı ortaya koymamız gerekmektedir. Zira Allah, evren, insan ve aralarındaki ilişki temel
düşünce meselelerindendir. Bu üç temel diğerine indirgenemez gerçekliği belirler, bütün insani
belirlenimler bu üç realiteye bağlı olarak formüle edilir. İçinde ciddi bir temellendirme
yapılamamış tabiat görüşü bulunmadan tutarlı bir varlık teorisinden bahsedilemez. Zaman ve
mekanın maddi evren için anlamlı olduğunu savunan izafiyet teorisi Allah’ın zaman, mekan üstü
oluşunu ve aşkın ilmini anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Râzî’nin delillerinin tetkikinden şu dört
tenzih ilkesini çıkarmak mümkündür:
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1-Yaratıklardan hiçbirinin Allah’a teşbihi ve benzemesi mümkün değildir. Bu konudaki
âyetler şöyledir: “Bile bile Allah'a eşler koşmayın.” 1 “De ki: O Allâh birdir. Allâh Samed'dir. Her
şey varlığını ve bekâsını O'na borçludur. Herşey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
Her şeyin başvuracağı, yardım dileyeceği tek varlık O'dur. Kendisi doğurmamıştır ve
doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.” 2 “O'na benzer hiçbir şey yoktur.” 3 “Hiç
O'nun adıyla anılan birini biliyor musun?” 4
2-Allah’a yerde ya da gökte herhangi bir yer isnadı mümkün değildir, zira onların
yaratıcısıdır. Onlar üzerinde kayyûm ve onlardan müstağnidir. Bu husustaki âyetler ise şöyledir:
“Allah ki O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve yaratıklarını koruyup yöneticidir.” 5 “O, yaratan,
var eden, (varlığa getirdiklerine) biçim veren Allah'tır.” 6 “De ki: ‘Göklerde ve yerde olanlar
kimindir?’ ‘Allâh'ındır’ de.” 7 “O'dur ki gökte de Tanrı'dır, yerde de Tanrı'dır.” 8
3-Allah zaman ve mekân ile sınırlanmaktan yücedir. Bu hususu şu âyetler anlatır: “O, ilktir
(kendisinden önce hiçbir varlık yoktur,) sondur (kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey
yok olurken O kalacaktır,) zâhirdir (delilleriyle varlığı gün gibi açıktır,) bâtındır (zâtının hakikati
gizlidir, akıllar O'nun özünü idrak edemez,) O, her şeyi bilendir.” 9 “O'nun yüzü(zatı)ndan başka her
şey helâk olacaktır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.” 10
4-Allah’ın bir yöne tahsisi imkânsızdır. Bu ilke de şu âyetlerde anlatılır: “Kullarım, sana
benden sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) yakınım.” 11 “Doğu da, batı da Allâh'ındır. Nereye
dönerseniz Allâh'ın yüzü (zâtı) oradadır.” 12 Râzî’nin dayandığı aklî delillere gelince, o bunların
hepsiyle Allah’a mekân isnadının ve tecsimin yer tutan cisimlerin boyun eğdiği tahlil, terkib,
tefâdul, tekâmül, nakz ve ziyade (parçalanma, bütünleşme, üstünlük ilişkisine girme, tekâmül etme,
bozulma, artma) gibi tabiat kanunlarına tabi olmasına yol açacağına ardından da ulûhiyetin
hakikatiyle bağlantılı olan kemal niteliklerinin ve yüceliğin nefyine dayanmaktadır. Diğer taraftan
Râzî, Allah’ın sıfatları, kâinat ve insan varlığı ile olan münasebeti ile ilgili bir incelemenin
kıyasu’l-gaib ale’ş-şahid yöntemine başvurmasının uygunsuz olduğuna dikkat çeker. Zira bu
yöntem zatî sıfatlar ve bünyevî nitelikler açısından kıyas edileni kendisine kıyas olunana
benzemesini gerektirir. Hâlbuki kıyas edilen kıyas olunandan farklı olduğu zaman kıyas
yapılamaz. 13 Râzî’nin nassa dayalı delillerini dört kuralda özetlediğimiz gibi, aklî delillerini de bir
tümel kuralda özetlememiz mümkündür.
5-Kıyas edilen ile kıyas olunanın farklılıklarından dolayı, ilâhî zatî sıfatların tahdid edildiği
yerde gaibi şahide kıyas imkânsızdır. 14
Kâdî Abdulcebbâr’a göre sıfatların hakikatı hususunda önce şâhide bakılır, sonra bu gaibte
de cârî olur. 15 Zira sıfat şâhitte aklen bilinir gaibte de misli tesbit edilir. Bu sıfatların kazanılması
açısından aralarında fark vardır. Sıfat şâhidde asıl olarak tesbit edilmediği takdirde gaibte ispatı
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imkânsızdır. 1 Kâdî Abdulcebbâr'a göre sıfatın hakîkatinin sâhid ve gâibte farklı farklı olması
mümkün değildir. Binâenaleyh kelâm sıfatının hakikati kadîmde ve muhdeste birlikte mütalaâ
edilir. Bu da kelâm sıfatının ezelî olmamasını ve kelâm fiili anında onunla vasıflanmasını
gerektirir. 2 Biz, Râzî'nin, "Allah’ın sıfatları, kâinat ve insan varlığı ile olan münasebeti ile ilgili bir
incelemenin kıyasu’l-gaib ale’ş-şahid yöntemine başvurmasının uygunsuz olduğu" görüşüne
katılıyoruz. Zira Kâdî Abdulcebbâr'ın yukarıda savunduğu yöntem eninde sonunda teşbih ve
tecsimle sonuçlanır. İbn Teymiye’ye göre de usûlüddinde aslın ve furu‘un eşit sayıdığı temsilî
kıyas ile istidlalde bulunulamaz. Yine tüm fertleri eşit sayılan şumûlî kıyas ile de istidlal olunamaz.
Zira hiçbir şey Allah’ın benzeri değildir. Hiçbir şey ona benzer kılınamaz. Ona göre kelam ve
felsefecilerden bu tür kıyaslara başvuranlar kat‘î bilgiye ulaşamazlar. 3
Kelâmcılarla hadisçiler arasında akıl-nakil teâruzu problemine sebep olan Râzî’yi Haşevî
İbn Huzeyme’ye cevap vermeye İbn Teymiye’yi ise Râzî’nin akılcılığına karşı koymaya sevk eden
bu ihtilaf hakikatinde objeler, hadiseler ve meseleler hakkında hüküm vermeyi refere eden
kaynaksal çerçeveyi oluşturan hükümler manzumesinde ayrılıklara yol açan ve anlama, tefsir ve
te’vile yön veren metodik bir ihtilaftır. Ebû Bekir İbn Fûrek (v.406/1015) Kur’an’a ve akla mugayir
görünen hadislerin yorumunu yapabilmek için kelâmcı olmaya karar vermiştir. Bu nedenle Allah’ın
sıfatları ile ilgili, teknik anlamda müteşabih hadislerin yorumunu konu edinen Müşkili’l- Hadîs adlı
bir eser telif etmiştir. 4 Aynı kelâmî gelenekten gelen Râzî de kitabının sonunda müteşâbihleri te’vil
etme konusunda akla dayanmayı yasaklayan hadisçilere şiddetle yüklenir. Hadisçiler, nas üzerinde
fikir üretmenin Kur’an’ı beşerin sınırlı zannî anlayışına uygun bir şekilde tefsir etmek olacağına
inanırlar. Bununla birlikte onların zannî âhâd hadislere dayanarak kat‘î Kur’an naslarıyla çarpışan
tefsirler yaptıkları görülür. Haşeviye’nin şöyle söylemesi şaşılacak bir şeydir: “Müteşâbih âyetlerin
te’vili ile meşgul olmak caiz değildir. Zira anlamı belli bir yönde te’vil etmek zannîdir. Kur’an
hakkında zanna dayalı konuşmak ise doğru değildir. Böyle bir ilke belirledikten sonra kendileri
Allah’ın zatı ve sıfatları hakkında kat‘iyet ve yakînden son derece uzak olan âhâd haberlerle
mütalâalarda bulunurlar. Hâlbuki Kur’ân’ın tefsirinin zannî bir yolla yapılmasını doğru
görmüyorlarsa, Allah Teâlâ ve sıfatları hakkında yalnızca zayıf rivayetlerle konuşmaktan
kendilerini alıkoymaları daha evladır.5 Râzî’nin burada ortaya attığı husus naslardan hüküm ve
anlam çıkarma yöntemidir. Onun senedi sahih bile olsa Rasulullah’a merfû yolla ulaşan haberlere
dayanan hadisçilerin yöntemlerini reddettiğini görüyoruz. Hadisçiler tabiatı gereği zannî olan âhâd
hadislerden elde edilen mefhumların ve hükümlerin iç uyumu üzerinde nazara ihtiyaç
duymamaktadırlar. Kur’an’dan çıkarılan ilkelerle hadislerden çıkarılan anlamların ahengini tahkik
etmeye rağbet etmezler. Râzî, hadisçilerin nakledicilerinden birinin bir ekole meyli ya da farklı
düşünmesi nedeniyle senedini muztarib sayarak rivayetleri reddetmelerini ve Allah’ın sıfatları ve
ulûhiyetin mefhumuyla düştüğü çelişki neticesinde metni problemli hale gelen rivayetleri ise kabul
etmelerini eleştirir.6 Bu hadisçiler rivayetleri en az illetlerle tahriç ediyorlar. Mesela râvî, Ali
sevgisine meyyal ise Râfızî addediliyor ve rivayeti kabul edilmiyor. Diğer bir örnek kader görüşüne
sahip olması nedeniyle Mabed el-Cühenî’nin görüşlerinin kabul edilmemesidir. Hadisçilerden biri
mesela şöyle diyebiliyor: “O Allah’ı ulûhiyetini ve rububiyetini iptal edecek şekilde tavsif etmiştir
dolayısıyla rivayeti kabul edilmez. Bu tür son derece sübjektif gerekçelendirmelere
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rastlanabilmektedir.” 1 Sahabe Kur’an merkezli bir din anlayışına sahipti. Bugün ise Kur’an’ın
temel ilkeleriyle çelişse bile fetva ve âhâd haber merkezli bir din anlayışı egemendir.
Burada biz akıl-nakil teâruzu problemine yol açan ihtilafların tabiatını ortaya koymakla,
hadisçilerin lafızların zahiri anlamları karşısında tavakkuf etme tutumlarını eleştirmekten ziyade
Kitab’ın naslarının te'vilinde nazarda bulunmak aracılığıyla Kur’an nassının etkinliliğinin iadesine
ve onu metafizik kuramsallığa gömmek yerine toplum açısından anlamlı hale getiren olgularla
ilgisini kurmaya imkân veren keyfiyetler üzerinde nazar edilerek te’vil edilmesine gayret sarf
edilmesinden yanayız. 2 IV. ve V. Hicrî asırlarda İslam medeniyetinin yükselişinde büyük payı olan
büyük âlimler topluluğunun çıkardığı, Kur’anî yaklaşıma ve insanın amelî tecrübesine dayanan
tekamülî akıl, burada bahsine güç yetirilemeyecek pek çok sebepten ötürü fazla geçmeden gerileme
ve gittikçe çökme dönemine girip yerini, hala akıl ve fikirler üzerinde egemen olan gelenekçi ve
taklitçi bir akılcılığa bıraktı. Gerileme ve çöküşüne yol açan ve yeniden canlanışını zor kılan
sebeplerin başında tekamülî aklın, kaynaklarını, yapısını ve unsurlarını ortaya çıkardığı araçlarını
açıklayan ilmî bir yöntem içerisinde tecelli etmemesi gelmektedir. Bu nedenle tekâmülî aklın
içerdiği tekamülî yöntemin sınırlandırılması ve geliştirilip, gaib olduğu uzun dönemde gerçekleşen
bilimsel gelişmeleri kuşatması çağdaş İslam düşüncesinin en önemli meselelerinden biridir.3
Çünkü mütekâmil bir yöntemin belirlenmesi görevi büyük bir inceleme yapmaya muhtaçtır.
Öncelikle aklın mefhumu, anlama araçları ve doğru düşüncenin ilkeleriyle ilişkilidir. Sonra aklın
işlevi, araştırma yöntemi ve ilmî istidlal yollarına bağlıdır. Bu sahada aklın vazifesi iki bilgi
kaynağından (akıl ve olgu) ahkâm ve mefhumları elde etmektir. Akıl, burada istidlalin doğrusunu
veya yanlışını ortaya koyan ölçüyü temsil eder. Ancak bundan sonra aklın mefhumu başlıca bilgi
kaynaklarına fıtrî aklın tatbiki neticesinde kesbî hükümlerin kapsamını da ihtiva edecek şekilde
genişler. Ne var ki akıl, tüm bilgilerini kişisel nazar ve şahsi tecrübe yoluyla kazanamaz. Bilakis
nesiller boyunca tevarüs eden ve zamanla biriken nice devasa bilgiyi içinde barındırır. İşte
geleneksel düşünceyi rölatif (izafî) bir bilgi kaynağı kılan budur. Belki de tasavvurî
deformasyonların ve fikrî kaymaların çoğu, eleştirel aklın yetenekleri kullanılmadan, toplumsal
bağlam ve bilgi birikimindeki ihtilaflar üzerinde düşünmeden geleneksel bir fikre dayanmaktan
kaynaklanmaktadır. İkinci olarak akıl-vahiy teâruzu, son tahlilde farklı bilgi kaynaklarından
çıkarılmış, elde edilmesi değişik inceleme yöntemlerine dayanan birbirinden ayrı, hükümler
manzumesi arasındaki bir teâruzdur. Meselâ gayb ve değer bilgisi dairesinde akıl-vahiy teâruzu,
tefsirlerde farklı üsluplara ya da izafî kaynaklara itibar etmeye dayanır. Bundan başka akıl-vahiy
teâruzu hakikatinde akıllar ya da ana bilgi kaynaklarından istidlalde bulunma araçlarındaki
farklılaşan yöntemler arasında bir teâruzdur. Metodik eleştirel usûle ne kadar büyük ihtiyaç olduğu
böylece ortaya çıkmaktadır. Üçüncü olarak bilgi yakîne ya da galib zanna dayandığı için küllî
hükümleri tikel hükümlere tercih etmek gerekir. Küllî hükümler ister olgunun verilerinden elde
edilsin isterse de vahyin nasları üzerinde nazar etmeden elde edilsin durum aynıdır. Bu nedenle
başlangıçtan beri usûl âlimleri naslardaki emir fiilinin zorunluluk (vücub) ifade etmediğine işaret
etmişlerdir. Bilakis, onunla tahyîr kastedilebilir. Şu âyette olduğu gibi: “Namaz kılındıktan sonra
yeryüzüne dağılın ve Allâh'ın lutfundan (nasibinizi) arayın. Allâh'ı çok anın ki başarıya eresiniz..” 4
Âyetteki “yeryüzüne dağılın” ve “nasibinizi arayın” fiilleri mübahlık ve muhayyerlik ifade eder,
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zorunluluk ifade etmez. Bu, nassın bağlamı muhtevasında hükmün delaletleri üzerinde yapılan
nazar yoluyla bilinir. Bu nedenle Şafiî risalesinde nassın hususi ve umumî delaletin belirlenmesinin
Kur’ân ibarelerinin mürekkep lafızları üzerinde nazar ile tamamlanmasının mümkün olduğu
mülahazasında bulunmuştur. İbarenin tahlili ve Kur’ânî hitabın bütünlüğü içerisinde diğer ibarelere
arzı gerekir. Bir de münferit Kur’anî ve nebevî nasların delaleti kat‘iyet değil zan ifade eder. Yakîn
ise nasların birbirini desteklemesi, ittifak etmesi ve küllî naslara ulaşması suretiyle ortaya çıkar.
Nitekim Şafiî risalesinde âm lafzın bazen husus ifade edebileceği hâs lafzın da bazı durumlarda
umûm ifade edebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur. 1 Aynı şekilde kâinat ve nefsin
fenomenleri incelenirken, bir durumuna bakılarak genelleme yapmaktan kaçınılır. Zannı galibe
ulaşmak için müşahede edilen hallerin birbirini desteklemesi ve aynı hal üzerinde süreklilik
göstermesi aranır. Dördüncü olarak: Aklın muhtaç oluşu. Tümel bilgiler ortaya çıkarabilmek için
akıl tikel bilgilerde nazara muhtaçtır. Akıl uygun algı vasıtalarından yoksun oluşundan dolayı
doğrudan nazar yoluyla gayb evreni dairesinde içeriksel hükümler oluşturmaya muktedir değildir.
Bu nedenle akıl, varlığın küllî tabiatını idrak etmek için vahyin naslarını anlamaya muhtaçtır.
Ancak akıl, Allah’ın kendisine sebebi müsebbibe bağlama gibi bir aklî yeteneği vermesi ve ilk
bilgilerle varoluşsal âyetler üzerinde düşünme vasıtasıyla âlemin alîm, hakîm, habîr ve kadîr bir
varlığın eseri olduğunu idrak etmeye muktedirdir. Yaratıcının azameti yarattıklarının
büyüklüğünden anlaşılır. 2 Nitekim Hz.İbrahim’in varlığın kaynağını araştırmasıyla ilgili
hikâyesinde yaratıcı hakkında aklî istidlale şöyle örnek verilmiştir: “Böylece biz İbrâhim'e göklerin
ve yerin melekûtunu (büyük ve hârikulâde muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin
inananlardan olsun. Üzerine gece basınca (İbrâhim) bir yıldız gördü; ‘Budur Rabbim’ dedi. Yıldız
batınca: ‘Batanları sevmem’, dedi. Ay'ı doğarken görünce: ‘Budur Rabbim’ dedi. O da batınca:
‘Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapan topluluktan olurdum.’ dedi. Güneşi
doğarken görünce: ‘Budur Rabbim, bu daha büyük!’ dedi. (O da) batınca dedi ki: ‘Ey kavmim, ben
sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ ‘Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan
var edene çevirdim ve artık ben O(na) ortak koşanlardan değilim!" 3
Vahiyden elde edilen küllî hükümler, toplum ve tabiatın fenomenleri ile ilgili nazariyelerin
varlıksal ve değersel öncüllerini oluşturur. Tabiat ve toplum hakkındaki nazar, varlığın yapısı,
yaratılış gayesi ve toplumsal hedefler hakkında genel bir tasavvurun varlığını gerektirir. Bu tür
bilgilerin, insanın makro planda varlık ilişkisini ele alması münasebetiyle akıl ve tecrübe yoluyla
elde edilmesi mümkün değildir. Tabiatın fenomenleriyle ve toplumla ilgili nasları hususî değil
umumî anlama yüklemek gerekir. Ve de bunların hareket kanunlarının anlaşılmasına binaen
toplumun ve tabiatın fenomenlerini tahlil yoluyla elde edilen hükümlerin ve terimlerin
muktezasınca anlaşılmaları gerekir. Zira vahyin tabiat ve tarihe işaretlerinin amacı aklı düşünmeye
ve ibret almaya yönlendirmektir, yoksa tabiatın yapısını irdelemek ya da toplumsal görünümleri
tahlil etmek değildir. Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın bize haber verdiği gibi bir hidayet kitabıdır.
Ve de tabiattaki hareket kanunlarının inceliklerini, tarihi hadiseleri öğrenmek için bu gerçekleri
kaynaklarından incelemek için yoğun bir çaba sarf etmeyi ister. 4
İbn Teymiye aklî tezlerin farklılığının, zihin farklılıklarından kaynaklandığı kanaatindedir.
İbn Teymiye zihnî, bedihî gerçekliğin aklın iki yönden düşünceye konu yaparak kavraması
açısından zayıf bir delil olduğu kanaatindedir. Zira ona göre bazen söz konusu iki şey de gizli
kalabilir. Bu nedenle bir şey bazen gizli kalan bir yönden dolayı imkânsız olur da bu bilinemez. Bu
gizliliğin nasıl giderileceği bilinmeyebilir. Zihni imkânın hakikati onun imkânsız olmadığı bilgisine
dayanır. Allah ölümden sonra dirilişin imkânı için böyle bir delille yetinmemiştir. Haricî imkân
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bazen o şeyin bizzat varlığı ile bazen bir benzeriyle, bazen de ondan daha evla olan ile bilinir. Zira
bir şeyin varlığı, imkân açısından kendinden daha aşağı olan şeyler için de delildir. 1 Bu
münasebetle nazarî kesbînin, behihî ya da zorunlu öncüllere ircâ edilmesi şarttır. Bu başka bir
delile ihtiyaç duymaz, aksi halde devr ve teselsülü kaçınılmaz kılar. 2
Ancak İbn Teymiye Hakîm ve habîr olan tarafından indirilmiş vahiy ürünü olan nakil ile
bizzat vahyin teklife medar kıldığı akıl arasındaki teâruzu haddi zatında problemli bir durum olarak
mülahaza etmektedir. Bu nedenle aklın nakle öncelenmesi görüşünü eleştirme sadedinde, kat‘î aklî
ve naklî hükümler arasında teâruzun mümkün olmadığı görüşünü tekrarlar. Durum böyle olunca
önceliğin, kaynağı ne olursa olsun hükmün kesinliğine bağlı olması gerekir. Bu yüzden İbn
Teymiye kat‘iyet durumuna göre bazen aklî bazen de sem‘î olanın öncelenmesini önerir. Hangisi
kat‘î ise o öne alınır. Her ikisinin de kat‘î olması halinde teâruz imkânsızdır. Şayet her ikisi de
zannî iseler, aralarında kesinliği ağır basan öne alınır.3 Bu, problemin çözüldüğünü ve kat’î aklînin
zannî nakle öncelenmesinin mümkün olduğunu ifade eder mi? İşte İbn Teymiye’yi buradaki
tutumunda mütereddit davranmakta ve zannî nakli erteleme hususunda çekimserlik
göstermektedir. 4 Bu bağlamda şöyle söylemektedir: “Eğer Rasulullah’tan nakledenin yalan
söylemesi veya nakilde hata yapması veya onun sözünün tartışma mahallinde aklın hilafına delâlet
etmemesi gibi nedenlerle sem‘in akla muhalif delâletinin batıl olması nedeniyle, biz sem‘e muhalif
olarak aklî istidlalde bulunuruz” denirse, buna şöyle denilerek karşı çıkılır: “Biz, akla muhalefeti
durumunda sem‘ ile istidlalde bulunuruz. Çünkü aklın sem‘a muhalif delaleti, bazı öncüllerinin
batıl olması nedeniyle batıldır. Zira sem‘a muhalif aklî delillerin öncüllerinde bulunan, uzatma,
kapalılık, karışıklık, çelişki gibi, yanlışlığını gerektiren hususlar, sem‘î delillerin öncüllerini fesada
uğratacak hususlara kıyasla daha büyüktür.” 5
Sonuç
Kelâmî akılcılık aklın kat‘î doğrularına ters düştüğünü bile bile zannî habere dayanan
çelişkili bir tutumu sürdürmez, aklı nakil ile uzlaştırma zahmetinden kaçmaz. Kelâmî akıl Kur’an’a
dayanan bir din felsefesi yapar. Kur’an’ın bütününden aydınlanmayı hedef edilen nazarî, ahlâkî ve
imanî bir sistem kurma çabasındadır. Bir Kur’an zihniyeti kurmak, naslardan mülhem dünya
görüşü oluşturmak kelâmın işidir. Diğer yandan kelâm Allah’ın Kur’an’da emrettiği aklın işlevsel
kılınması kuralını tatbik ile “saçma, ama inanıyorum” gibi çelişkili bir anlayışa izin vermez. Gazâlî
“mantık bilmeyenin ilmine güvenilemeyeceğini” söylerken her ne kadar Aristo mantığından
kendini kurtaramasa bile nüvesi Kur’an’da bulunan bir mantık ilmi geliştirmeyi amaçlıyordu.
Kanaatimizce İslâmî ilimlerde kelâmî akılcılığı bilmeyenlerin ilmi yeterince güven vermeyecektir.
Zira kelâm bir usûl ilmidir. Fıkıh, tefsir, hadis gibi İslâmî ilimlerle meşgul olanların önünde iki
temel yöntem bulunduğu kanaatindeyiz.
1-İbn Teymiye’nin geliştirip sistematik hale getirdiği nasscı akılcılık.
2-Mu‘tezile’nin başlatıp, Ehl-i Sünnet kelâmcılarınca geliştirilerek Gazâlî ve Fahreddin Râzî
ile zirveye ulaşan kelâmî akılcılık. Kanaatimizce bu iki temel yöntem İslâmî ilimlerde meseleleri
ele alış tarzımızı belirlemektedir. Yeni selefîlik nascı akılcılığa göre hareket ederken kelâmî
akılcılık Kur’an’a içkin mantığı kavrayarak, Kur’an’ın temel ilkelerini, makâsıdını sabiteler olarak
belirleyip aklın ürettiği her malzemeyi imanı kaybetmekten korkmadan ele alan ve bilginin konusu
yapan araştırmalarını ve istidlallerini de buna göre düzenleyen bir yöntem takip etmektedir. Sayılan
özellikleri nedeniyle kelamî akılcılık nascı akla göre yeni problemlere çözüm bulmada daha başarılı
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olmaktadır. Başka bir husus nascı akılcılık insan bilgi ve aklına dar ve sınırlı bir çerçeve tanırken,
kelâmî akılcılık insanın hayatını kuşatan bir bilgi teorisi kurmaktadır.
İbn Teymiye aklı peygamberin nübüvvetinin doğrulanmasında taban oluşturması esasına
dayanarak daraltması akıl ile nakil arasında verimli bir ilişki kurulmasını engellemektedir. Akıl ve
nakli kompartmanlara ayırarak birbirinden tamamen tecrit etme yaklaşımı bu tecrit ameliyesinin en
koyu versiyonudur. Akîdeyi naslara dayalı olarak belirlediğini iddia edenlere inanmamız için,
onların bunu hangi bilgi temeline ve yöntemine dayandırdıklarını ortaya koymaları gerekmektedir.
Tebliğimizde anlatmaya çalıştığımız husus, akidenin saf ve katıksız bir şekilde Kur’an naslarına
dayandırılmadığını, akla ya da habere dayalı bir takım unsurların buna kaçınılmaz bir şekilde
eklemlendiğini ortaya koymaktır. Daha ötesi zaman zaman da haber veya akıl Kur’an nassının
anlaşılmasında daha belirleyici bir öge olarak öne alınmaktadır. O halde geleneğe, âlimlerin
emeğine saygı göstererek onların anlayışlarını göz önünde bulundurmak gerektiği kabul edilen bir
husustur. Ancak diğer yandan da Allah’ın dini hususunda sorumluluk taşımanın bir gereği olarak
yorumlarından değil de Kur’an’dan hareket etmek gerektiğinin şuurunda olarak, geleneğin ve
yöntemlerin de yanlışlanabileceğini unutmamak gerekir.
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Müzakere
“İbn Teymiye’nin Nascı Akılcılığının Kelâmî Açıdan Değerlendirilmesi”
Prof. Dr. Adil BEBEK
Hüseyin Bey’i öncelikle tebrik ediyorum. Yoğun bir çalışma büyük bir emek mahsulü
profesörlük çalışmasını özetlemiş. Güzel bir çalışma olmuş. Biraz önce görüştüğümüzde bana
gönderdiği metin üzerinde gözden geçirmeler yaptığını söylemişti. Böyle olunca bazı hususlar kaldı
gibi. Öyle olmasaydı eğer bazı meseleleri, bazı ifadeleri Hüseyin bey bir gadre uğramış araştırma
görevlisi ya da bir öğrencisi yanlış veya bilgisayar azizliği söz konusu olmuştur. Sadece bir şeye
temas etmek istiyorum. Bu mesud kelimesini merak ettim dedim ki; İbn Teymiyye kitaplarından
birine adını mı verdi mesud adında takma bir isim mi kullandı? Sonra şüphelendim -kelamcılık da
var tabi- fıkıhçılara sordum bir tanesi müsveddedir o dedi. Sonra tahkik ettim meğer müsvedde
imiş. Bizim bir hoca arkadaş vardı bazı gözden kaçan şeyleri o bulurdu, bunu sen yazmamışsın,
bunu sen yapmamışsın derdi. Olabiliyor böyle şeyler. Bu kadar ifade ettikten sonra metin üzerinde
fazla eleştiri getirmek veya fazla bir şey söylemek istemiyorum doğrusu. Bazı notlarım var Hüseyin
beye arzu ederse onları kendisiyle yine konuşuruz. Zaten bu bir doktora savunması değil. Çok da
metin üzerinden eleştiriler getirmek istemiyorum. Bir şey dikkatimi çekti: Çalışmanın bir yerinde
âhad hadisler vahyin bir kısmı olarak, vahyin bir parçası olarak takdim ediliyor. Sanki ibn
Teymiyye’nin görüşü olduğuna dair açıklık görmedim, dikkatimden mi kaçtı bilmiyorum.
Bunlardan sonra nassçı akılcılık, akılcı nassçılık diye ben bu meseleyi karşılaştırdım. Nassçı
akılcılık deyince, nassın belirleyici olduğu, esas alındığı, nassın hizmetine verilmiş, nassın yanında
idare edilen biraz aklın bütünüyle, akıl yok, akıl bir şeye yaramaz demenin, göze alamamanın belki
bir formülü gibi. Bu bağlamda nassçı akılcılık tabiri biz bunu böylece savuşturalım der gibi bir
söylem diye düşünüyorum. Neticede Eş’arilerin kulun iradesi, özgür iradesi var mı yok mu?
Sorusuna hem var deyip hem sonra yok demek gibi bir şey. İbn Teymiyye’nin şahsında daha önce
selefte gördüğümüz, aklın-nakil karşısında, naklin bir alternatifi gibi, nakli yiyip bitirecek, nakilden
harcayacak, tüketecek bir şeymiş gibi görme endişesi yatıyor gibi geliyor bana. Ama şunu
söyleyeyim Gazzali’nin İslam filozoflarına yaptığının bir benzerini, İbn Teymiyye de kelamcılar
üzerinden, kelam üzerinden yürütüyor. Sonuçta akıl tabi ki nassın, nass üzerinde çalışacak,
yürüyecek nass ilk hareket noktası, nass bir veri ortaya koyuyor ama bir şey var ki sonuçta akıl
olmadan da akıl işlemeden de nassın bir pratik sonucu olmuyor, neticesi olmuyor. Kuran’a
baktığımızda nassçılık, akılcı nassçılık veya nassçı akılcılık bunların üçünün de belki birlikte
yürütüldüğünü söylemek de mümkündür. Nass nass diyerek, aklı yok farz ederek, aklı yok sayarak
Kuran’ı anlamaya çalışanları, Kuran’da akla ne kadar önem verildiği, Hz Peygamber’in
açıklamalarındaki nakle ne kadar yer verdiğini görmezden gelmeleri gibi bir durumla karşı karşıya
olduğumuzu söyleyebiliriz. Gazzalî bir yerde şöyle diyor: Niçin Kur'ân’da müteşabih ayetler var?
Çünkü teşbihin doğurduğu sonuçları tahmin etmek, tenzîhin doğuracağı sonuçları tahmin etmekten
daha kolaydır diyor. Kolay mı zor mu ne kadar tahmin edilebilir onu bilemiyorum ama tenzih ile
yani tevil ile Allah’ın muradına aykırı anlamlar çıkarılır vs. Buradan ne kadar batınîliğe doğru
gidildiği de ayrı bir konu. Ancak mutedil normal bir akıl var, aklı anlamak var, Allah Kur'ân’da
zikir diyor, zikir ediniz, yetezekkeru, yetedebberu diyor. Her emrin sonuna akla hitap ederek,
konuları akla yaklaştırıyor. İnsanı bir noktaya götürebilmek için Allah, tabiri caiz ise kırk dereden
su getiriyor. Ama biz bütün bunlar böyleyken hatta Kur'ân’da değil sadece nass diyoruz. Nass ne?
Sünnetin yanına bir de bunun içerisinde sahabenin tebei tabiinin görüşleri vs koyduk mu bu defa
işin içinden çıkılmaz, teşbihe, tecsime, gidiliyor. Müşebbihe’nin Mücessime’nin doğduğu tarihi de
biliyoruz. Binlerce on binlerce insanın geçmişte bir dönemde çok büyük rakamlarla ifade edilen
rakamlarda oldukları makalat kitaplarında ifade ediliyor. Oraya doğru baktığımızda biliyoruz fakat
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bir şey var buraya kadar hak hukuk şöyle deniliyor efendim akılcılık burada herkes bir şey söylüyor
ve burada birbirlerini nakzediyorlar, kesinlik yoktur öyleyse doğrudur fakat bir şeyin varlığını
ortadan kaldırmıyor.
Tüm bunlara rağmen akıl esastır ve akıl bundan ibaret de değildir, akıl buraya varıncaya
kadar aklın büyük bir gücü var, büyük bir işlevselliği var. Bütün bunlara rağmen Allah aklı
kullanın diyor. Gazalî bile teşbih tenzihten daha tehlikeli derken dahi bir taraftan kitaplar yazıyor,
bir taraftan Kur'ân mantığından bahsediyor. Yunan mantığından vazgeçtim diyor, buyurun size
Kur'ân mantığı diyor Kur'ân Mantığı diye ortaya bir eser koyuyor. Doğrusu nassçı akılcılık
diyenler, bir Kur'ân mantığı ortaya koysunlar, Kur’ân mantığıyla Kur’ân’ı anlamaya çalışmamız
lâzım. Bu arada Maturidî’nin bir görüşünü nakletmek istiyorum Maturidî: ““ ”ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻞ وأﻧﺼﻒkim
düşünüp insaflı olursa” diyor. Ben buradan şunu anlıyorum; İnsan aklını doğru ve yeterince
kullanırsa ve insaflı olursa, yani objektif olursa aklın götüreceği yere gitmeye razı ise baştan kendi
kararını verip ona göre aklına, duygularına, şunun bunun tarafgirliğini vs. birisinin hizmetine aklını
vererek değil, akıl beni nereye götürürse oraya kadar gideceğim diyerek yola çıkıyorsa, insan iman
eder diyor.
Bir şey daha var ki, nakilde de ilk operasyonu Hz Peygamber yapıyor. Kendisine inen
Kur'ân’ı bize nakletmesinden, tebliğ etmesinden ayrı, bir de Efendimizin tebliğ görevi yok mudur?
Açıklama görevi yok mudur? Tüm bunlardan sonra Kur'ân kelamı derken Kur'ân’ın yöntemi,
içeriği, muhatapları gibi hususları göz önünde bulundurmak durumundayız. Kur'ân kelamı diyerek,
hatta Kur'ân kelamının yanına sünneti sahabeyi kiramı da koyup ondan sonraki büyük bir tarihsel
yönü de olan günün şartlarına cevap vermek üzere ortaya çıkan tabi ki masum da olmayan, tabi ki
polemik tarafları olan, spekülasyonları olan bunların olmadığı ilim mi var. Her İslamî ilimde bunlar
zaten var. Bunların da kendi dönemlerinde yerine göre bir işlevselliği olduğu da muhakkak. Bu da
böyle ama çıkıp bir yerlerden Selefi, bugünün körfez ülkelerinin mantığıyla oraya gelmiştir. İbn
Teymiyye’nin o yaklaşımı da nihayet işte bugün ki Suudi Arabistan, Vahhabî vs mantalitesine
kadar gelmiştir. Şimdi birileri kelamı şu yönden eleştiriyor, birileri tasavvuf açısından, biri bu
yönden, bu açıdan herkesin haklı tarafı olabilir, ancak Ahmet’in, Mehmet’in, şunun bunun hatırı
için kelamın misyonunu, işlevini, rolünü bu ümmetin içerisinden çıkarıp çekmeye kimsenin hakkı
yoktur. Bu ümmetin kelam misyonuna, yöntemine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve Kur'ân
yöntemi demiştik Kur'ân’da Allah insanın aklına hitap ediyor, insanın mantığına hitap ediyor,
kalbine hitap ediyor, duyularına, duygularına hitap ediyor, beklentilerine hitap ediyor. Öyle ise
Gazzalî gibi, hem felsefe, hem tasavvuf, hem kelam hem usul-i fıkıh, hem fıkıh hem ahlak. Belli
dönemlerde ‘gelin şu kelama bir mistisizm katalım’ diyor. Katalım da kelamı ne yapalım? Bana
göre eğer şunu bunu katacaksak bu Kur'ân’ın katışı biçiminden olmalıdır. Belki kelamın en
eleştirilen yönü, tarihteki muhataplarının da, bir şunlar bir bunlar olması hasebiyle entelektüel bir
dil kullanmış olmaları. Her ilmin zaten bir dili vardır, fıkhın bir dili yok mudur? Ahlakın,
tasavvufun dili yok mudur? Onların dilleri çok mu kolay sanıyorsunuz? Çok mu halk tarafından
anlaşılıyor? Tasavvufun dilini kaçımız anlıyoruz? Hoca bırak bunlar halk ilmi denmiyor. Hadis
öyle. Fıkhı usulü öyle vs, yani her ilmin tabi ki bir terminolojisi olacak, onu uzmanları anlayacak.
Kelam da böyle. Bütün bunlara rağmen bir kelamcı usul-i fıkıhla da meşgul olabilir, felsefeyle de
olmalıdır, tasavvufla da, ama kelamcılığını unutmadan, kelamın yöntemini zayi etmeden. Demek ki
şöyle yapılabilir. Bugün bizim eksiğimiz var halka inmiyoruz, doğru, halkın bize ihtiyacı var.
Bugün halkın tebeyyününü, ilmî anlayışının belli bir takım kalıplara sahip dostlarımız gidiyorlar,
konuşuyorlar, anlatıyorlar. Bu milletin dini anlayışında, uygulayışında vs sizlere millet danışıyor,
siz rol almış bulunuyorsunuz, müspetse de sonuç sizin menfiyse de sizin. Bugün İslam ümmeti
kelam yönteminin, kelamcılığın topluma inmemesinden dolayı ıstırap çekiyor. Bunun için belki
eğer kelama döneceksek, tasavvufa vs ahlak konularına yöneldiği zaman bir takva gibi halkın
kanaat gibi bir takım ahlak kavramları kelamcı bir itidali ile ele alınıp işlenebilir. Biz bu tür kitaplar
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yazıp halka faydalı olabiliriz. Din konusu, dini anlatma konusu isimlerini vermek istemiyorum
Ahmet’e Mehmet’e diyerek geçeyim, bırakılacak kadar önemsiz bir konu olmadığını düşünüyorum.
Son olarak belki kelam tarihi, kelam yöntemi, siyasî kelam, güncel kelam, halk kelamı gibi
uzmanlaşmalar, o yönde emek vermeler, yönelmeler olursa Kur’ân’daki daha bütüncül yöntem
daha muhatabın genişletildiği daha çok kimseye hitap edildiği, irşadın ulaştırılmaya çalışıldığı
ortaya çıkar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Böylelikle bu oturumun sonuna gelmiş bulunuyoruz organizatör arkadaşlarımızın bana
bakışı da anlamlı tabi, çünkü bu programı açtık öte yandan müteakip oturumun değerli başkanı
Ömer AYDIN benim zamanımdan çalışıyorsun dercesine bana bakıyor. O yüzden ben kürsüde
bulunan tüm arkadaşlarıma hazırlıkları, sundukları ve benim ikazlarıma tahammülleri dolayısıyla
teşekkür ediyorum, sizin dikkatinize teşekkür ediyorum herkese şükranlarımızı sunuyoruz.
Müteakip oturumda buluşmak üzere.
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Dilbilim Açısından Akıl-Vahiy İlişkisi
Dr. Harun ÇAĞLAYAN
Tüm sosyal bilimlerde olduğu gibi Kelam biliminde de merkezde insan veya insani bakış
açısı vardır. Devreye insan faktörü girdiğinde gerçekliğin bilgisinin sağlanması için algılanabilen
tüm somut nesnelerin ve benimsenen tüm soyut olguların akıl ölçüleri içerisinde konumlandırılması
kaçınılmazdır. Çünkü akıl tüm bilimlerde temel değer biçme veya anlamlandırma aracıdır. Aklın bu
önemli görevini yerine getirebilmesi için elde ettiği verileri tutarlılık temeline dayalı, her koşul
altında yeniden doğrulanabilir bir geçerlilik içerisinde ele almak zorundadır. Aklın bu gereksinimi
fen bilimlerinde matematiksel formüller ile sağlanıyorken, sosyal bilimlerde mantıksal çıkarımlar
ile sağlanmaktadır. Aklın ölçülerinden uzak, evrensel niteliği olmayan, yoruma açık ve tutarlı
olmayan çıkarımlar bilimsel olmadığı için gerçekliğinden bahsetmek mümkün görünmemektedir. 1
Kur’an’da yedi yüz elliden fazla doğrudan akıl ile ilgili ayet, akıl ve akletme kökünden
türemiş kelimelerle ilgili olarak ta yaklaşık elli kadar ayet vardır.2 Ayrıca akıl sahipleri kavramı da,
Kur’an’da on altı defa geçmektedir. 3
Sadece insanda var olan düşünme, anlama, karar verme ve tedbir alma yeteneği olan aklın4
sözlükte, tutunmak, korumak, düşünmek, istemek ve kavramak gibi anlamlara gelmektedir.5 Genel
anlamda akıl, insanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan temyiz gücü, düşünme ve
anlama yeteneği olarak tanımlanır.6 Aklın terimsel anlamı, varlığın gerçekliğini kavrayan, maddi
olmayan ancak maddeye etki eden basit bir cevherdir. Aynı zamanda akıl, maddeden şekilleri
soyutlayarak kavram haline getiren ve kavramlar arasında ilişki kurarak önermelerde bulunan,
kıyas yapabilen güç demektir. 7 Akla yüklenen bu terimsel anlam, özü açısından insanın ilahi hitaba
muhatap olmasına ve sorumlu tutulmasına kaynaklık edecek bir tanımlamadır. Nitekim ancak
böylesi bir yetenek sayesinde insan diğer canlılardan ayrılır.8 İnsan kendine bahşedilen ve insan
olmaklığı ile özdeşleştirilen akıl 9 ile varlığa ait form veya kavramlar üzerinde bağımsız birer bilgi
kuramına ulaşabilmektedir. 10
Vahyin Akıl için Anlamı
Sosyal Bilimlerin bir birimi olarak Kelam’ın da konulara yaklaşımı, doğal olarak akli veya
bilimsel bilginin sınırları içerisinde olmak zorundadır. 11 Kelam biliminin konusu, mutlak veya
aşkın niteliklere sahip Tanrı değil, O’nun insana yönelik söylemi olan vahiydir; bir diğer deyişle,
Kur’an’dır. Batı felsefesinde tanrıyı bilimin konusu yapma girişimlerinin bilimsel tutarlılıktan uzak
ve anlaşılamaz sonuçlara ulaşmasındaki temel neden, varlık ile aşkın değer olan tanrının mahiyet
olarak aynı düzlemde kabul edilmesidir. İnsan için esas olan akıl ve aklın varlıklar üzerindeki
işlevsel halidir. Bir diğer deyişle akıl, kendisini ve çevresini ancak kendi formül ve çıkarımlarıyla
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değerlendirilebilir. Mahiyet olarak varlıktan ayrılan tanrı hakkında ancak tahminlerde bulunabilir.
Tahminler ise, bilimsel olmayıp çıkarımlara dayanır. Tanrı ve birey aynı evrende, aynı madde
üzerinde tasarrufta bulunan varlıklar değildir. Akıl ile aşkın değer arasındaki ilişki yaratan ve
yaratılan olmaktan ibarettir. Yani aralarında mahiyet farkı bulunmaktadır. Dolayısıyla öncülleri
yanlış olan önermenin doğru ve tutarlı bir çıkarıma ulaşması olanaksızdır. 1
Akıl için anlaşılabilir olan unsur; aşkın değerin bizzat kendisi değil, onun akli sınırlar
içerisinde kendini göstermesidir. 2 İlahi veya kutsal olanın aklın anlayabileceği şekilde kendini
göstermesine vahiy denir. Kur’an’da yetmiş sekiz yerde değişik formlarda yer bulan vahiy 3
kelimesinin temel anlamı hızlı ve gizlice haber vermektir.4 Dini açıdan kutsal olan vahyin kendisi
değil, vahyin kaynağıdır. Kelami bakış açısından vahiy, ne kendisi ne de bize ulaşmasına aracı olan
elçiler kutsaldır. Ancak insanlığın vahiy tecrübesindeki bu ilişki çeşitli nedenler ile çoğu zaman
olumsuz yönde bozulmuştur. Vahyin kaynağının değil de kendisinin veya aracısının
kutsallaştırılması, aklın vahiy üzerindeki hareket alanını kısıtlamakla kalmamış, gerçekliğin
bilgisini elde etmede önemli ölçüde sapmalara neden olmuştur. Nitekim batı inanç sisteminde
vahyin dili ve anlam içeren unsurlarının atlanarak onu, tanrının kendisini tarihin bir döneminde
insanlara açması şeklinde anlaşılması çeşitli sorunlara neden olmuştur. Bu sorunların başında,
vahye aracılık eden unsurların kutsanarak ilahlaştırılması ve vahyi aklın anlayabileceği değil ancak
inanabileceği ulaşılmaz bir seviyeye çıkarılması gelir. Bu süreç sonunda vahiy buharlaşmış ve
ancak akli gerçeklerin tutunabildiği yaşamdan soyutlanmıştır.
İslami öğretide ilahi bilgi olan vahiy, mantık kuralları içerisinde akli olarak anlaşılabilir, 5 dil
kuralları içerisinde lafzi olarak yorumlanabilir ve son aşamada toplumsal kurallar içerisinde
yaşamsal olarak yaşanılabilir bir bilgi kaynağıdır. 6 Birey ve toplum yaşamında birebir etkileri olan
önermesel vahiy ile aşkın değerler dünyasına yükseltilen kutsal vahiy kuramı arasında önemli
farklar vardır. Bilgi kaynağı olarak vahiy, bilgi üretme organımız olan akla, akletmesinde
kullanacağı verileri veren bir araç olmaktadır. Nitekim akıl, duyu organlarından ve haberlerden
gelen veriler sayesinde çıkarımlarda bulunarak insana yol göstermektedir. Esas olan vahyin insan
aklına ve iradesine seslenen bir haberi bilgi olmasıdır. Akıl açısından esas olan ise, bu haberi
bilginin doğruluğunun tespitidir. Akıl, tüm haberi bilgilere baktığı gibi vahyi bilgiye de öncelikle
tutarlı bir bilgi verip vermediğini sorgulayarak yaklaşır. Aklın bu değerlendirme sürecinde temel
şartı, bilginin tutarlı ve doğrulanabilir olmasıdır.7 Son tahlilde vahyin gerek ilk nazil olmaya
başlama anındaki haberlik vasfı ve gerekse sonraki nesillere aktarılması sürecindeki haberlik vasfı
ancak aklın onayından sonra bir değer ifade eder ve bilgi düzeyine ulaşabilir. Vahyin akıl
tarafından onaylanarak doğrulanması beraberinde onun akla uygun olmayacak şekilde
yorumlanamayacağının da tespitidir. Bu nedenle vahyin gerek inzal dönemimde ve gerekse sonraki
dönemlerde akledilebilirlik ölçülerinin dışında anlaşılması veya anlaşılamaz bir duruma
düşürülmesi düşünülemez. Aksi takdirde vahiy ile akıl, konu ve sınırları bakımından ortak bir
noktada birleşmelerine imkan olmayacaktır. Bu tarz bir sorunun doğmaması için Kelam
bilginlerine önemli görevler düşmektedir. Çünkü kelâmi bakış açısının temel dayanağı, vahyin
makul sınırları içerisinde anlaşılarak ortaya konulması ve bunun savunulabilir bir tutarlılıkla bilime
kazandırılmasıdır.
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Kelam bilginleri için önemli olan vahyin mahiyeti, geliş şekli veya aracıları değil; onun akla
ne dediğidir. 1 Anlaşılabilir olmayan hiçbir değerin akıl açısından bir önemi yoktur. Çünkü akıl
ancak algılayabildiği değerler üzerinde delillendirme yöntemiyle çıkarımlarda bulunabilir. Aklın,
kategoriler ve bunlar üzerindeki işlevi ancak bir değerlendirme sonucu gerçekleşebilir. Örneğin
mantıksal kategorilerden biri olan görecelik kavramı, varlığı başka değerlere bağlı olan varlık ve
olguları tanımlamak için kullanılır. Bu şekilde akıl, en büyük ifadesinin ancak bir başkasına göre
değerlendirme yaptıktan sonra kazanılabileceğine hükmeder. Aynı şekilde zihin akıl yürütürken
özdeşlik ve çelişmezlik ilkelerine göre sistemini oturtur. 2 Akıl bu şekilde ortak bir bilimsel dilin
geliştirir ve ortak bir akla ulaşır. Sistematik bir akıl yürütme ile fert ve toplum düşüncesinde genel
bir kabule ulaşılır. Zaten akli düşüncenin mantıksal temelleri, tutarlılık esasına göre doğru düşünme
ve ifade biçiminin ortaya konulabilmesi için geliştirilmiş bir uygulama olmasına dayanır. 3
Aklın vahiy için ne derece önemli bir kıstas olduğunu ele alan geleneksel ve güncel birçok
kelami yaklaşım mevcuttur. Bu bakış açılarının artık yeniden ele alınmasında ve vahyin anlaşılma
biçimlerinin ortaya konulmasında yeni yaklaşımların bir ihtiyaç olduğu aşikârdır. Çünkü
modernitenin getirmiş olduğu fert ve toplum yaşamındaki değişimlerin doğru ve güvenilir bir
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bireysel veya toplumsal kaygılar ile vahyin akıl ile olan
ilişkisinin sağlıklı temeller üzerine oturtulamaması birtakım açmazları da beraberinde
getirmektedir. Vahyin akla alternatif olmadığı ve akla yardımcı olmak için geldiğini noktasındaki
yaklaşımın geliştirilmesi gerekmektedir. Nitekim vahiy insana gelmiştir. Yani insan olmadan
vahyin anlamsal açıdan bir değerinden söz etmek olanaksızdır. İnsan ve onun aklı sayesinde vahiy
görevini icra etmekte ve kendine bir muhatap bulmaktadır. Aklın doğru ve iyi dediği şey ile vahyin
doğru veya iyi dediği şey örtüşür. Ancak bu noktada kısır döngüye sebep olması muhtemel bir
konu gündeme gelebilir. Eğer ilahi hitap aklın söylediğini veya akletme ile ulaşabileceği bir gerçeği
ifade ediyorsa, vahye ne ölçüde ihtiyaç vardır. Dahası akıl varken vahye ihtiyaç var mıdır? Klasik
yaklaşım, vahyin veya nübüvvetin bir lütuf olduğu noktasında kilitlenmektedir. Ancak burada
önemli olan sebebi ne olursa olsun vahyin mevcudiyeti ve akıl karşısında bir şekilde
konumlandırılması gereksinimi tatminkâr bir şekilde ne derece ortaya konulmuştur.
İlahi hitabın genel yapısına bakıldığında insan düşüncesinin çok ihtiyaç duyduğu ancak
aklın kendi imkânları ile ulaşamadığı ve bundan dolayı da insanın kendini anlamlandırma
noktasında havada kalan önemli bir ihtiyaca vurgu yapmadığını görürüz. Yine vahyin ele aldığı
konuların zaten akıl tarafından bilindiğini, hatta akledilmediği için bu sorunların meydana geldiği
bizzat vahiy tarafında dile getirilir. Yani vahiy, aklın dediğinden başka bir şeyi söylememektedir.
Vahyin asıl amacı akli doğruları yeniden söylemek değil; akli doğruları tekrar ettikten sonra onların
yerine getirilmesini istemektir. Çünkü akıl sadece doğruları ortaya koyar. 4 Onların yerine getirilip
getirilmemesi ile ilgilenmez. Akıl, doğru ve tutarlı düşünme aracıdır. Vahiy çıplak olarak ortada
duran akli doğrulara işaret ettikten sonra ayrıca onlara etik bir elbise giydirme gayreti içerisindedir.
Esasen vahiy bu son tahlilde aklın değil, iradenin yardımcısı olmaktadır. Çünkü insan doğru
olduğunu bildiği halde yapmadığı, yanlış olduğunu bildiği halde yaptığı birçok davranış
sergileyebilmektedir. İnsana bunları yaptıran aklı değil, iradesidir. Şu halde vahiy insan aklına
yardımcı olup onu güçlendirmek için değil, insan iradesine yardımcı olup onu güçlendirmek
istemektedir. 5 İnsan aklı, iradesi ve kudreti olan bir canlıdır. İradesini akli gerçeklere göre
1
2
3

4
5

Kadı Abdulcebbâr, Muğnî, VI/64
Geniş bilgi için bakınız, Öner, Klasik Mantık, s.26 vd
Mantık ve deneye dayanan pozitivist karakterli linguistik felsefeye göre insan, ancak algılayabildiği olgular ile
düşünebilir. Düşünme ve değer üretme ise, dilin çözümlenmesiyle mümkündür. Aklın kapsamı ve dilin sınırları
içerisinde olay ve olgular anlam kazanır. Bundan dolayı dilin sınırları içerisinde bir karşılığı olmayan unsurların
bilgisel değeri tartışmaya açıktır. Bozkurt, 20. Yüzyıl Düşünce Akımları, s.191
Atay, Kur’an’a Göre Araştırmalar, I-III/59,60
Atay, İslam’ın İnanç Esasları, s.181

140

şekillendirmediğinde tarihsel bir özne olarak kudretiyle evrende bozgunculuğa neden olmaktadır.
İnsanın akli gerçeklere göre iradesini düzenleyip davranışlarını düzeltmesi ise fert, toplum ve
evrende bir uyuma neden olacaktır. Bunun sağlanması için de, hem akli düşünceye hem de onun
uygulayacak iradi eğilime ihtiyaç vardır. İşte bu noktada ilahi hitabın bir anlamı olmaktadır. Vahiy
amacı, başta akıl olmak üzere, insana verilen imkânları hatırlatmak, bunların doğru kullanılmasını
istemek ve bunlardan dolayı sorumlu olacağını bildirmekten başka bir şey değildir. O, sadece bir
öğüt ve hatırlatmadır. 1
Vahyin Akıl Tarafından Anlaşılma Süreci
Vahyin akli gerçeklere uygun olacak şekilde anlaşılmasının dile getirilmesi, bu hususta bir
açmazın olduğunun değişik bir şekilde ifade edilmesidir. Aklın anlayamayacağı veya yanlış
anlayacağı fikirler, gerçekte yanlı ve yanlış olan fikirlerdir. Vahye dayandırılsa dahi akli izahtan
yoksun olan bir düşüncenin kabulü demek, vahyin de aklın da yararına olan bir yaklaşım değildir.
Çünkü her iki durumda da akıl ve vahiy birbirini sıfırlamakta ve anlamsız kılmaktadır. Akıl doğru
olmayan bir düşünceyi kabul edemez. Esasen hiçbir durumda akıl doğrunun karşısında bulunamaz.
Sadece kimi zamanlar şartlanmışlık ve menfaatler gibi bazı nedenler dolayısıyla akıl tutulması
olur. 2 Ancak bu durum geçicidir. Akıl mantıksal ilkeler içerisinde işler. Gözün ışıkta nesneleri
görmemesi düşünülemez. Ama gördüğünü reddetmesi anlaşılabilir. Bu nedenle vahyi bilginin akli
sınırlar içinde anlaşılması gerektiği bir tavsiye değil, bir zorunluluktur. Çünkü vahiy veya başka bir
olgunun akli ilkeler dışında anlaşılabilmesi diye bir durumdan bilimsel olarak bahsetmek mümkün
değildir. 3
Kelamcıların vahyi bilgiyi işleme ve kabul yöntemlerine bakıldığında önceliği akıldan yana
koyduklarını söyleyebiliriz. Te’vil olarak terimsel anlama taşınan husus gerçekte, vahyi bilgiyi
akılların sistematik ve semantik ortak bir dilbilime kavuşturulması denemesidir. Yorumlama
zamana ve zemine göre değişerek devam edebilir. Önemli olan doğrunun değişik şekillerde ortaya
konulması değil, yanlış olarak ortaya konulmamasıdır. Her dönemin kendine özgü farklı anlama ve
yorumlama biçimi vardır. Aynı değerlerin duruma göre farklı anlaşılabilmelerinin en önemli
nedeni, toplumlara egemen olan kültürün ve yaşama bakış açısının değişik olmasıdır. Tutucu ve
özgürlükçü yaklaşımlara bağlı olarak kelimelere ve kavramlara yüklenen anlamlar değişebilmekte
ve doğal olarak da ulaşılan sonuçlar farklılaşabilmektedir.
Vahyin anlaşılma sürecindeki en önemli mesele, ortak bir dilin sağlanabilmesidir. Ancak
ortak bir dil ile özneler arasında bir iletişimden bahsedilebilir. Mesajı iletenle, mesajı alan
arasındaki uyum ancak her iki tarafın iletilen mesaja aynı anlam bütünlüğü içerisinde bakmasıyla
mümkündür. İleticinin, iletiye yüklediği anlamı eğer iletiyi alan taraf bilmiyorsa veya yanlış
biliyorsa iletişim sorunları meydana gelir. Şu halde sağlıklı bir iletinin ön şartı, tarafların ortak bir
dil oluşturmalarıdır. 4
Özneler arası iletişim söz konusu insan olunca ilk etapta ses ve hareketlerden oluşan
konuşmadır. Vahyin dilinin neliği ve kelimelere yüklenen anlamlar ile akli çıkarımların birlikteliği
klasik olarak lafız ve mana birlikteliği şeklinde tanımlanmıştır. Lafız ve mananın akledilebilir
olması için birbirinden anlamsal olarak ayrı düşünülmesi olanaksızdır. 5 Semantik olarak yani
kelimelerin kök anlamlarına bağlı olan birincil anlamları çok önemlidir. Çünkü aynı dili konuşan
taraflar için ilk aşamada önemli olan kelimelerin ilk çağrıştırdığı anlamları ve genel anlam
bütünlüğü içerisindeki yükleme anlamlarıdır. Ancak bu şekilde iletişimin tarafları birbirini sağlıklı
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bir şekilde anlama ve aktarma olanaklarına sahip olurlar. Vahyin elçiler aracılığı ile birey ve
topluma aktarılmasında da izlenen yol aynı şekildedir. Bu aktarımın sağlıklı olması haberleşmeye
konu olan tarafların ortak dil düzleminde hareketleri ile mümkün olacaktır. 1 Zihinsel kavramların
varlıksal dışa vurumu ses ve duymaya dayalı konuşma ile gerçekleşir. Konuşma, tek yönlü hitabet
ile olabileceği gibi karşılıklı bir veri akışı ile de mümkündür. Ancak her iki durumda esas olan
unsur, anlaşılabilir olmanın lafızlara yüklenen anlamların aynı olmasıdır. Lafız ve mana ilişkisinde
bu tarz bir yaklaşımın karşısında olmak demek, aktarılan haber veya metnin anlaşılmamasını
peşinen kabul etmek ile eşanlamlıdır. Şu halde anlaşılmak iddiasında olan vahyin kendini öznelerin
önceden semantik olarak bildiği ve anlamsal olarak sınırları belirli kelime ve kavramlardan
oluşmak durumundadır. Kelimelerin anlamları ve yerleri değiştirildiğinde anlam kaymalarına ve
yanlış anlaşılmalara neden olacağı kesindir. Bu nedenle Kur’ân gönderildiği toplumun dili olan
Arap dilinde gönderilen bir iletidir. Bu yönüyle Arapça Tanrı’ın lisanı değil Kur’ân’ın lisanıdır.2
Anlaşılmak kaygısı taşıyan her mesaj gibi ilahi mesaj da gönderildiği toplumların lisanı ile kendini
ifade etmiştir.
İlahi mesajın manadan lafza 3 ve lafızdan da metne dönüşme sürecinde; 4 kavramlar,
sözcüklere sözcükler de kelimelere dönüşmektedir. Mutlaklıktan uzak olan insanın ve insani
değerlerin zamanla değişebilmesi hususu yadsınamaz bir gerçektir. Vahyin mana, lafız ve metin
serüveninde anlam kaymaları, yeni anlam türemeleri, anlam aşınmaları hatta kaybolmaları
mümkündür. Dilbilim açısından zorunlu veya kasıtlı olarak gündeme gelen haberleşmedeki bu
olumsuzluklar bazen kelimelerin bağlı bulundukları konteksten çıkarılmalarıyla bazen de semantik
olarak benzer veya yakın telaffuzlu kelimeler ile yer değiştirmesi şeklinde kendini göstermektedir.
İnsan için kaçınılmaz olan bu yıpranma sürecinin olumsuzluklarında kurtulmanın tek yolu, ilahi
hitabın anlam yönünden devamlı ana düşünceye göre güncellenmesidir. Bu yeniden anlama ve
yorumlama yönteminin hangi esaslar dahilinde olacağını belirlemede akla önemeli görevler
düşmektedir. Çünkü kullanılan yöntemlerin ve ulaşılan sonuçların doğruluğunu tespit, izah ve
savunmasını yaparak ortak bir kabule taşıyabilmeye ancak aklın gücü yetmektedir. Bu nedenle
vahyin yanlı veya yanlış anlaşılmasının önüne geçmek için aklın öncelenmesi zorunludur. 5
Aklın vahyi anlama sürecindeki en büyük engeli, Müslüman geleneğidir. Müslüman
geleneği vahyin okunuşunu, metnini ve hatta yorumlanma biçimlerini kutsallaştırarak dilbilim
açısında değerlendirme dışına taşınmıştır. Özellikle vahyin mevcut dönemin ihtiyaçlarına göre
yorumlanma biçimlerinden olan, sünnetin tabulaştırılması, sahabe dönemi de dahil ilk dönem
yorumlarının öncelenmesi sonraki nesillere vahyi anlama noktasında açık bir kapı bırakmamıştır.
İtikadi ve ibadi mezheplerin teorik ve pratik gelişimlerini tamamlamalarıyla Müslüman gelenek
vahyi yeniden yorumlamayı terk etmiştir. Vahyin yorumları, yapıldıkları dönemin baskın olan
anlayış ve kültürünün ürünüdür. Anlambilimi açısından geleneğin neyi ifade ettiğinin açıkça
belirlenmesi gerekir. Gelenek bağlı bulunduğu şartlar içerisinde değerlendirilir. Geleneği ihya
etmek çözüm değil, geriye gidiştir. Müslüman bilim insanları geleneği tabi olacakları bir değer
olarak değil, kullanacakları bir örnek olarak görmek durumundadır.
Vahyin, aklın mantıksal tutarlılık ilkeleri kapsamında mutlaka her çağa göre yeniden
yorumlanması gerekir. Bunun ihtiyacın klasik tefsir yorumları ve tefsirci bakış acısıyla yerine
getirilmesi zor görünmektedir. Kendi dönemleri için bir çıkış noktası gibi sunulan vahiy yorumları
yeniden ele alınmalı ve bir değer olarak anlamlı hale getirilmelidir. Örneğin vahyin kullandığı dilin
anlam ve üslubuna bağlı olarak geliştirilen kelime ve kavramlar vahyin anlaşılmasının önünde bir
1
2
3
4
5

Özcan, Maturidi’de Bilgi Problemi, s.126
Zuhruf, 3
Zemahşerî, Keşşâf, II/139
Suyûtİ, İtkân I/138
Atay, Kur’an’da Bilgi Teorisi, s.45
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engel haline gelebilirler. Nitekim bazı dönemlerde nesh, müteşabih, has vb. kavramlar ile vahyin
anlam ve değerinin önü kesilmiş, sulandırılmış veya daraltılmıştır. İlk Müslüman toplumlarının
algılayış biçimlerinin vahyin yorumu değil, kendisi gibi kabul edilmesinde bilimsel anlama yönelik
çalışmalar yerine nakilciliğin öne çıkarılması büyük bir rol oynamıştır. Rivayet dermeciliğinin, şerh
ve haşiyelerin bilim sayılması bu süreci hızlandırmış, vahyi anlamanın veya içtihada bulunmanın
kapısı kapatılarak da anlama veya yorumlama gayretleri bugünkü kronik kısır döngüye çevrilmiştir.
Vahyin tahrif edilmesinde kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi veya asılları yerine başka
kelimelerin konulmasının sakıncaları anlambilim açısından tartışılmazdır. Anlambilim olarak doğru
iletişimin önündeki bir diğer engel ise, bilinçli veya bilinçsiz olarak kelimelerin içlerinin
boşaltılarak farklı anlam ilişkilerinde kullanılmalarıdır. İnsan zihninin işleyişi sade ve
anlaşılabilirdir. Aynı şekilde dilin veya konuşmanın yapısı da anlaşılabilirdir. Bu nedenle dile
getirilen konuşma veya ele alınan metin mantıksal kurallar içerisinde olmak durumundadır. Aksi
takdirde mana-lafız uyumsuzluğu meydana gelir ki, bu durum vahyin tebliğ ve beyan niteliklerine
aykırı bir durumdur. Bu nedenle vahyi bilginin makul olan her güncellemesi, tüm akıl sahiplerince
anlaşılabilir, şüpheden uzak, açık ve net bir biçimde olmak durumundadır.
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Müzakere
“Dilbilim Açısından Akıl-Vahiy İlişkisi”
Yrd. Doç. Dr. Hamdi GÜNDOĞAR ∗
Dr. Harun Çağlayan’ı hazırlamış olduğu bu muhtevalı tebliğinden dolayı tebrik ediyor ve
teşekkür ediyorum.
Aklın konum ve değerinin, akabinde vahyin akıl için anlamı ve daha sonra vahyin akıl
tarafından nasıl anlaşılması gerektiği hususlarının işlendiği bu tebliğde, tebliğcinin bazı tespitlerine
katılmakla beraber, bazı hususların müzakere edilmesinde yarar vardır.
Sayın Çağlayan tebliğinde, öncelikle aklın tüm bilimlerde temel değer biçme aracı olduğu
tespitini yapmıştır. Ancak bu tespite tamamiyle katılmak mümkün değildir. Meselâ din bilimlerinde
akıl yegâne kriter kabul edilebilir mi? Örneğin dinle ilgili gaybî konular aklın anlam alanında
değildir. Yine mucize olayını akıl ile izah etmek mümkün değildir.
Oysa akıl, sınırları içerisine giren konuları anlayıp açıklar. Aklı aşan hususlarda ona
yardımcı ve rehber olan vahye ihtiyaç duyar.
Sayın Çağlayan, tebliğinde vahyin aklın karşısındaki durumunu sorgular mahiyette ifadeler
kullanmıştır. Akıl tevhidi bulmada, nübüvvetin ve ahiretin gerekliliğini bilmede ve ahlakî ilkeleri
idrak etmede işe yarayabilir. Ancak akıl, tek olduğunu idrak ettiği Allah ile nasıl ilişki kuracağını
bilemez. Ayrıca ayette “Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Yine Olur ki sevip
arzu ettiğiniz bir şey de sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz,” (Bakara 2/216)
beyanı vardır. Dolayısıyla burada yazarın akla çok fazla fonksiyon yüklediğini söyleyebiliriz.
Aynı şekilde akıl için; bir taraftan “duyu ve haberlerden gelen veriler sayesinde
çıkarımlarda bulunur” denilirken, diğer taraftan akıl, mutlak ve tek bilgi kaynağı olarak
sunulmaktadır. Eğer akıl mutlak bilgi kaynağı veya yegane kriter ise o zaman vahye neden ihtiyaç
duysun veya vahyin ne gereği vardır?
Yine tebliğ sahibi: “İnsanın akıl ile varlığa ait form veya kavramlar üzerinde bağımsız birer
bilgi kuramına ulaşabilmektedir” ifadesini kullanıyor. Ancak biliyoruz ki aklın sahip olduğu bilgi
bağımlıdır. Akıl hem duyulardan, hem de vahiyden bilgi alır. Bağımsız olan bilgi ancak vahiyle
gelen bilgidir.
Sayın Çağlayan, “vahyin akıl için anlamı” başlığı altında, Kelâm’ı Sosyal Bilimlerin bir
birimi olarak tanımlamıştır. Ancak kelam öncelikle bir din bilimidir. Belki çok genel bir tasnifte
sosyal bilim kategorisine almak mümkündür. Yine tebliğci tebliğinde kelam’ın konusunun Tanrı
olmadığını ifade etmiştir. Oysa bilinmektedir ki, akaidi ilgilendiren bütün meseleler kelamın
konularıdır. Mütekaddimîn kelamcılara göre kelamın konusu Allah’ın zatı ve sıfatlarıdır. Nitekim
kelam ilmi için İlmu’t-Tevhid ismi bundan dolayı kullanılmıştır.
Bilindiği üzere Kelâm
ilminin temel konuları akaid esasları olmakla beraber, zamanla "varlık" ve "bilgi" konuları da
kelâm ilminin konusuna dahil edilmiştir.
İslam kelamında Tanrının konu edinilmesi, vahiyle bildirilen isim ve sıfatları
çerçevesindedir. Bu, Tanrıyı batı felsefesinde olduğu gibi; aşkın olan Tanrı ile varlığı aynı
düzlemde ele almak değil, O’nu vahiyle gelen bilgilerle tanıma şeklindedir.
Sayın Çağlayan, “Vahyin kaynağının değil de kendisinin veya aracısının kutsallaştırılması,
aklın vahiy üzerindeki hareket alanını kısıtlamakla kalmamış, gerçekliğin bilgisini elde etmede
önemli ölçüde sapmalara neden olmuştur” ifadelerini kullanmış fakat bu iddiasını somutlaştıracak
herhangi bir örnek vermemiştir. Bu şekildeki genel ifadelerin örneklerle vuzuha kavuşturulması
kanaatimizce daha sağlıklı olacaktır.
∗
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Tebliğci, “Kelâmî bakış açısının temel dayanağı, vahyin makul sınırlar içerisinde
anlaşılarak ortaya konulması ve bunun savunulabilir bir tutarlılıkla bilime kazandırılmasıdır”
diyor. Ancak mesela âhiret konusunu, bir kelâmcının bilimin sınırları içinde nasıl açıklayacağı
izaha muhtaçtır.
Sayın Çağlayan, tebliğinde “Kelam bilginleri için önemli olan vahyin mahiyeti, geliş şekli
veya aracıları değil; onun akla ne dediğidir” cümlesini kullanmıştır, unutulmamalıdır ki
kelamcılar, vahyin mahiyetiyle ilgi birçok şey söylemişlerdir. Nitekim Halku’l-Kur’an meselesi
kelâm tarihinde büyük tartışmalara sebebiyet veren bir konudur. Kendisine atıf yapılan Kadı
Abdülcebbar’da kitabı el-Muğni’nin bir cildini bu konuya ayırmıştır. Çağlayan
tebliğinde,
“Esasen vahiy son tahlilde aklın değil, iradenin yardımcısı olmaktadır. Çünkü insan doğru
olduğunu bildiği halde yapmadığı, yanlış olduğunu bildiği halde yaptığı birçok davranış
sergileyebilmektedir… İnsana bunları yaptıran aklı değil, iradesidir. Şu halde vahiy insan aklına
yardımcı olup onu güçlendirmek için değil, insan iradesine yardımcı olup güçlendirmek
istemektedir.” diyor. Bu durumda şunları sormak gerekebilir: İnsan iradesi akıldan bağımsız mıdır?
Aralarındaki fark nedir? Vahiy sadece insan iradesine mi hitap etmektedir? İradeye hitap eden
vahyin akıl için anlamı nedir? Ayrıca vahyin akla değil iradeye hitap ettiği ifade edilerek vahyin
alanı daraltılmış olmuyor mu?
Akıl dinin temel esası olan uluhiyet inancında etkili olmakla birlikte sem’iyyat konularında
bilgi kaynağı değildir. Sem’iyyat konuları tamamen vahiy ile bilinebilir.
Tebliğci, “Vahiy veya başka bir olgunun akli ilkeler dışında anlaşılabilmesi diye bir
durumdan bilimsel olarak bahsetmek mümkün değildir.” diyor. Burada, vahyin bilimin içine nasıl
sokulduğu konusu izaha muhtaçtır bir noktadır.
Dr. Çağlayan tebliğinde şöyle demektedir: “Semantik olarak yani kök anlamlarına bağlı
olan birincil anlamları çok önemlidir. Ancak bu şekilde iletişimin tarafları birbirini sağlıklı bir
şekilde anlama ve aktarma olanaklarına sahip olurlar.” Tebliğci daha sonra ise şunları belirtiyor:
“Aklın vahyi anlama sürecindeki en büyük engeli, Müslüman geleneğidir. Müslüman geleneği
vahyin okunuşunu, metnini ve hatta yorumlama biçimlerini kutsallaştırarak dilbilim açısından
değerlendirme dışına taşımıştır. Özellikle vahyin mevcut dönemin ihtiyaçlarına göre yorumlama
biçimlerinden olan sünnetin tabulaştırılması, sahabe dönemi dahil ilk dönem yorumlarının
öncelenmesi sonraki nesiller için vahyi anlama noktasında açık bir kapı bırakmamıştır. Bu iki
cümle arasında bir çelişki vardır. Çünkü semantik açıdan bir kelimenin, bir lafzın ilk anlamı
önemlidir. Kur’an için düşündüğümüzde aynı şekilde Kur’an lafzının ve kavramlarının ilk
anlamları, Hz. Peygamber’in o kavram ve kelimelere verdiği anlamlar, sahabenin ilk elden verdiği
anlamlar önemli, hatta esas olmalıdır. Müslüman tefsir geleneğinin ve dolayısıyla kelam ve diğer
ilim disiplinlerinin Müslüman geleneği içerisinde söz konusu metodu takip ettikleri bilindiğine
göre tebliğcinin bir önceki paragrafta söyledikleri ile sonraki söyledikleri problemlidir. Sünnet ve
ilk dönem sahabe yorumları olmadan Kur’an tam olarak anlaşılabilir mi? Oysa ki, gelenekten gelen
bilgiler Kur’an vahyinin anlaşılmasında önemli olan ilk dönem anlamlandırmaları esas mahiyetinde
önem arz etmektedirler.
Kur’an’ın doğru bir biçimde anlamanın temel şartlarından birisi, onu indiği dönemdeki Arap
dilinin anlam alanı çerçevesinde incelemektir. Kavramların Kur’an’ın nazil olduğu dönemde
delalet ettiği manalarını tespit etmektir. Yani Sahabenin kelime ve ifadelerden anladıkları anlam ya
da anlamlara ulaşmaktır.
Çağlayan, tebliğinde “dilin anlam ve üslûbuna bağlı olarak geliştirilen kelime ve kavramlar
vahyin anlaşılmasının önünde bir engel haline gelebilirler” diyor ama bunun nedenini
açıklamamaktadır.
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Çağlayan, kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi ve asılları yerine başka kelimelerin
konulmasının sakıncalı olduğunu ve bunun vahyi tahrif ettiğini söylüyor. Bunun örnekleri var
mıdır? Varsa nelerdir?
Çağlayan,“Vahyi bilginin makul olan her güncellemesi, tüm akıl sahiplerince anlaşılabilir,
şüpheden uzak, açık ve net bir biçimde olmak durumundadır” diyor. Ancak bu herkesin arzu ettiği
ama gerçekleşmeyecek bir durumdur.
Sonuç olarak, Sayın Çağlayan’ı bir emek mahsulü olan bu tebliğinden dolayı tekrar tebrik
ediyorum. Ancak tebliğ “Dilbilim Açısından Akıl-Vahiy İlişkisi” başlığını taşımakla beraber, akıl
ve vahiy kavramlarının semantiği üzerinde yeterince durulmamış, ağırlıklı olarak akıl ve vahyin
epistemolojisi üzerinde durulmuştur. Diğer taraftan tebliğde bazı hususlar üzerinde, örneğin kelam
ilminin konuları ve Batı Dünyasının vahiy anlayışı gibi hususlarda yeterince araştırma yapılmadığı
görülmektedir. Ayrıca bazı konularda da, örneğin vahyin anlaşılması meselesinde, geleneğin
değerlendirilmesinde birbiriyle çelişen ifadelere yer verildiği görülmüştür. Bu noktaların tekrar
değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR:
Efendim böylelikle bu oturumun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kürsüde bulunan bütün
arkadaşlarıma sunumları ve hazırlıkları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sizlere dikkatlerinizden
dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Müteakip oturumda buluşmak
üzere!
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III. Oturum

Prof. Dr. Ömer AYDIN:
Muhterem hocalarım değerli kelamcı arkadaşlarım, Isparta’da düzenlenen bu Kur’an Kelamı
Sempozyumunun son oturumuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın çeşitli konularla ilgili
değerlendirmeler ve bu sempozyumun bir değerlendirmesiyle oturumların sonu gelecektir.
Bugünkü son oturumda arkadaşlarıma söz vermeden önce birkaç hususa kendi adıma temas etmek
istiyorum. Sizleri de fazla sıkmak istemediğimden öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Dedim ki
acaba Abdulgaffar hoca neden şehirden uzak bir yeri, dağ tepesini seçti? Çünkü İslam’da esas olan
medinedir. Sonra aklıma ilcam-u’l avam fi ilmi kelam geldi. Çünkü burada bazen biz fikir ortaya
koyarken, gerçekten kendi aramızda kalması gereken ucu açık şeyler de söylüyoruz. O bakımdan
zaten fikirlerimizin pişmiş halini çeşitli dergilerde kitaplar vasıtasıyla yayınlıyoruz. Bunun için bu
yer hem kalite bakımından hem ilcam-ı avamı sağlaması bakımından iyi bir mekan olmuş.
Sabahtan bu yana dinlediğimiz arkadaşlarımız güzel şeyler söylediler ancak bu benim acizane
fikrimdeki ‘Kur’an Kelamı’ tamlamasını doldurmadı. Bizim son oturum da ağırlıklı olarak Şiî
düşünceyle alakalı olduğu için burası farklı bir nokta, esasen bizim kendi içimizde özellikle Sünnî
kültürde yetişmiş kelamcılar olarak gerçekten Kur’an’la alakamızı başlatması bakımından bu
toplantı çok önemli olmakla birlikte Kur’an ve kelam ayrımının tam olarak yapılamadığı
kanaatindeyim. Bu konuda tartışmaları uzatmak istemiyorum ama bu görüşümü de paylaşmak
isterim. Bu oturumda iki konuşmacımız iki de müzakerecimiz olacak. Birinci konuşmacımız Asiye
TIĞLI, kendisi Marmara Üniversitesi’nde kelam alanında doktora yapıyor. Kendisi doktora
alanıyla ilgili bir konuşma yapacak. Konusu “Çağdaş Şiî Düşüncesinde Kur’an’ı Anlamada Farklı
Yaklaşımlar-Muhammed Müctehid Şebisterî ve Hermenötik Metodu”, müzakerecisi de İbrahim
KAPLAN arkadaşımız İnönü Üniversitesinden. Konuşmasını yapmak üzere mikrofonu Asiye Tığlı
arkadaşımıza devrediyorum.
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Çağdaş Şii Düşüncesinde Kur’an’ı Anlamada Farklı Yaklaşımlar
Muhammed Müçtehid Şebisteri ve Hermenötik Metodu
Asiye TIĞLI ∗
Giriş
İran İslam Devrimi, gerçekleştiği andan itibaren, gördüğü büyük ilginin yanında, bir çok
problemi ve dini tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Son yıllarda İran’da, kelam alanındaki
tartışmaları gözden geçirdiğimizde dini metinlerin nasıl anlaşılması gerektiği ilgili tartışmaların
arttığına şahit olmaktayız. Bunun en önemli nedeni hiç şüphesiz artan sorunlar karşısında mevcut
dini okuyuşu ıslah etme ve modern dünyayla uyumlu hale getirme çabasıdır. Dini metinleri farklı
okuma imkânı ve bu bağlamda Hermenötik yaklaşım, söz konusu problemlere çözüm getirmek
maksadıyla ele alınan ve son dönemlerde revaçta olan konular arasında yer almaktadır.
İran’da dini metinleri farklı okuma imkanı konusu özellikle Muhammed Müçtehid Şebisteri
ve Abdulkerim Suruş vasıtasıyla tanınmaktadır. Onların konuyla ilgili görüş ve yaklaşımları
birbirinden farklıdır. Suruş, konuyu din ve dini ilimler(marifetşinasi) ayırımı üzerinden ele alırken;
Şebisteri hermenötik tekniklere yoğunlaşmıştır. Ancak bu iki yaklaşımın amacı ve doğurduğu
sonuçlar birbirinden çok farklı değildir.
Bu bildiride ağırlıklı olarak Şebisteri’nin görüşlerine yer verilecek ve konuyla ilgili karşı
görüşler değerlendirilecektir. Ancak öncelikle İran’da Müslüman aydınların hangi fikri
aşamalardan geçtiklerine kısaca değinmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz.
1. İran’da Yeni Dini Düşünce Hareketi
20. yy.ın başlarında İran’da modern İslam düşüncesi hareketi aslında tek bir gaye ile yola
çıkmıştır. Bu gayeyi kısaca, Batıdaki bilimsel gelişmelerle birlikte eleştirilere konu olan dinin, daha
doğrusu dini bilginin, ıslah edilerek çağın gerekliliklerine cevap verebilmesi olarak özetlemek
mümkündür. Fakat özellikle Meşrutiyet hareketinden sonraki neslin dini bilgiyi ıslah etme çabası,
seleflerinden farklı olarak daha çok yenilikçi çizgide gerçekleşmiştir. Bu çaba temelde akla ve
yeniliklere dayandığı için, ‘aydın dini düşünce’ (ruşenfikr-i dini veya nowgiray- i dini) başlığı
altında değerlendirilmiş ve muhafazakâr çizgide gerçekleştirilen çabalardan farklı bir hareket
olarak kabul edilmiştir. 1
İran’da dinde yenilik arayışları sürecinde ilk aşamanın, ıslahatçı çizgiyle başladığını
söyleyebiliriz. Burada ıslahatçı çizgiden kasıt, dini, hurafelerden arındırarak en saf haline
döndürme çabasıdır. Daha reformist bir yaklaşım sergileyen yenilikçiler ise, Batı’yı biraz daha
yakından tanıyan, orada eğitim görmüş, daha modern ve genel olarak ruhani teşkilattan bağımsız
olan fertlerden oluşmaktadır. Bu bildiride ele alacağımız Muhammed Müçtehid Şebisteri, İnkılap
sonrası dönemde kendini sorgulama ve yeni alternatifler arama olarak değerlendirebileceğimiz
aydın dini düşünce hareketinin üçüncü kuşağını oluşturan isimlerden biridir.
Yirminci yüzyılın ortalarında, özellikle Meşrutiyet tartışmalarından sonra kendisini
hissettiren yeni dini düşünce hareketi, sonraları ideolojik ve siyasi bir kimlikle ön plana çıkarak
1979 İran Devrimi’nin gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Devrim öncesi dönemi
belirgin hale getiren en önemli özellik, toplumsal düzen konularında eleştirel bir mücadele
yönteminin benimsenerek uyum döneminin sona ermesi ve mücadele döneminin başlamış
olmasıdır. Ali Şeriati ve Muhammed Mehdi Bazergan gibi şahsiyetlerle belirginleşen bu dönem,
eşitsizliğe karşı çıkma, halkla iç içe olma ve ideolojik İslami anlayışla diğer dönemlerden ayırt
∗
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edilmektedir. Dönemin hâkim anlayışına göre dünya iki kutba bölünmüştür. Bir tarafta kendileri
diğer tarafta emperyalistler, dünya meydanında savaş vermektedirler. Mütref ve mustazaf
mücadelesi örneğinde olduğu gibi toplum, birbirleriyle mücadele içinde olan unsurlardan
oluşmaktadır. İran halkının kurtuluşu, ancak emperyalizmin yok oluşuyla mümkündür. Yönetim
sistemi olarak da hidayete ermiş bir demokrasi sistemi savunulmaktadır. Bu dönemde rejimin,
batılılaşmak ve modernize etmek sloganlarıyla başlattığı milli ve seküler faaliyetlerini sürdürmesi,
öte yandan Marksizm’in hızla yaygınlaşması neticesinde, dünyanın dört bir yanında ses getiren
İslam Devrimi gerçekleşmiştir. Devrimi gerçekleştirme sürecinde Müslüman aydınlarla ulema
sınıfı, hatta Marksist ve radikal guruplar birbirlerine daha çok yaklaşma ihtiyacı hissetmişler ve
düzenledikleri faaliyetlerle bu birlikteliği günden güne artırmışlardır.
Ancak devrimden sonra yaşananlar, hoşnutsuzlukları ve ayrılıkları da beraberinde
getirmiştir. Devrimin ilk başbakanı olan Mühendis Mehdi Bazergan konuyla ilgili “İngilab-i İran
der Do Hareket” başlıklı kitabında hareketi iki aşamaya ayırarak şu değerlendirmelerde
bulunmuştur. “Hareketin ikinci aşaması, başbakanın tayini ve milletvekillerinin tasvibinin hemen
ardından başladı. İnkılaptan sonraki gelişmeler de tıpkı ilki gibi, hızlı, geniş, radikal ve ateşli bir
şekilde oldu…İlk harekette, milliyet, insaniyet, özgürlük talebi gibi birliğe sebep olan ne varsa,
sonradan töhmet tefrika ve düşmanlık için bir vesileye dönüşmüştü.” 1
Bazergan’ın tespitlerine benzer şekilde genel olarak devrim sonrası aydınlar tarafından
yapılan eleştirilerde, İnkılâbın dinden de yüce tutulduğu, İslam’ın dahi onun hizmetinde olması
gerektiği gibi bir izlenimin oluşturulduğu, reform ve ıslahattan bahsetmenin neredeyse günah ve
ihanet sayıldığı bir ortamdan söz edilmektedir. Kısacası dinde reform talep eden aydın düşünürlerin
hemen hepsi, devrimden sonra oluşturulan sistemin sert ve katı tutumundan yakınmakta, eleştiriye
ve değişime açık olmayışından şikâyet etmektedirler. 2
Devrimden sonra yaşanan sorunlar ve bu amaçla öne sürülen çözüm önerileri, geçmişten
farklı olarak taşıdığı bazı özellikler nedeniyle, Meşrutiyet ve İnkılab tecrübesinden sonra, yeni dini
düşüncenin üçüncü aşamasını şekillendiren önemli etkenlerdir. Abdulkerim Suruş’un fikri
çabalarıyla daha belirgin hale gelen bu aşamanın en önemli özelliklerini şu şekilde sıralamak
mümkündür: Bu aşamada dinin ideolojik yorumu bir kenara bırakılmış ve modernizm düşüncesi
mercek altına alınmıştır. Dönemin Müslüman Aydınları, Ali Şeriati’nin devrimci ve radikal
görüşlerinin aksine daha ziyade liberal ve demokratik bir tutum içindedirler. Devrim öncesi
sloganların en önemli ilham kaynağı olan kardeşlik ve adalet yerini, özgürlük ve demokrasi
tartışmalarına bırakmıştır. Batının sömürgeci yönünü eleştirmek yerine, müspet bir anlama çabası
söz konusudur. Yüzler Meşrutiyetten sonra tekrar Batıya döndürülmüştür; fakat bu dönüş,
öncekinden farklı olarak fikri ve felsefi alanlarda daha bilinçli ve daha derin bir yakınlaşma olarak
kendisini göstermiştir. 3
2. M. Müçtehid Şebisteri ve Hermenötik Metodu
Şebisteri, İranlı dindar aydın düşünürler arasında tartışmalı yaklaşımlarıyla dikkat çeken
önemli bir simadır. Kendisi hem geleneksel medrese eğitiminden geçtiği, hem de özellikle 70’li
yıllardaki Almanya seferinden sonra Batılı yazarlarla tanıştığı için iki kültürle de aşınadır. Gördüğü
eğitimin de etkisiyle tedrici olarak, geleneksel bakış açısından reformist anlayışa doğru bir yol
takip etmiştir. Mevcut ilim havzasının metodolojisiyle yeni yaklaşımların doğamayacağına kanaat
getirdikten sonra “hermenötik, filoloji ve fenomenoloji, insan hakları, demokrasi” gibi modern
konulara ilgi göstermeye başlamıştır. Günümüzde ülkesinde hermenötik deyince ilk akla gelen isim
1
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olan Şebisteri, geleneksel metinlerden ve Kur’an’dan yeni okuyuşlar elde etme çabasındadır. Onun
bu yaklaşımdaki esas hedefi, bizden yaklaşık 1400 yıl öncesine ait Arapça bir metin olan Mushaf-ı
Şerifi nasıl anlayabileceğimizi ortaya koyarak, dinin resmi okuyuşunun yanlışlığını ve doğurduğu
buhranı göstermektir. Bu bağlamda kendi ifadesiyle Kur’an metninin nasıl anlaşılması gerektiği ile
ilgili bazı iddialara sahiptir. Bu iddiaları şu şekilde özetleyebiliriz:
Dil felsefesinin son iki yüz yıllık verilerine dayanarak, Kur’an- Kerim’i Müslüman ve gayri
Müslim herkesin anlayacağı Arapça bir metin olarak kabul etmenin tek yolu, onu bir insana(İslam
peygamberi) nispet etmek ve insan kelamı olarak kabul etmektir. Arapça bir metin özelliğine sahip
olan bu sözleri, doğrudan Allah’a atfetmek, onu anlaşılır metin olmaktan uzaklaştıracaktır.
Kur’an, nebevi ve hermenötik tecrübeye dayanan muvahhidane bir okuyuştur. Yani Kuran
metni, Peygamberin yaşadığı tecrübeye binaen şekillenmiş bir metindir. Burada başka
peygamberlerin de tecrübesinden söz edilmektedir. Bu farklı tecrübeler de hermenötik tecrübeyi
daha da geliştirmiş ve zenginleştirmiştir. Başka bir deyişle Kur’an, tevhidi bir okuyuşu inşa
etmektedir; ancak tüm hakikatlerin, haberlerin ve olayların mahzeni değildir. Hz. Peygamber
muhataplarına, dünyanın nasıl olduğunu değil, dünyayı nasıl gördüğünü haber vermekte, yani
dünyayı nasıl okuduğunu ortaya koyan kendi bakış açısını ifade etmektedir. Kur’an, alemden bir
okuyuştur. Arapça diliyle gerçekleşen bu okuyuş, Hz. Peygamberin vahyin etkisi altında
gerçekleştirdiği bir fiilidir.1 Şimdi bu iddiaları biraza daha yakından inceleyelim.
Nebevi Kelam:
Şebisteri’ye göre, geçmişte âlimlerimizin birçoğu ilahi kelamı, Allah’ın kendi iradesi
doğrultusunda, lafız ve manasıyla peygambere işittirdiği cümleler olarak tanımlamışlardır. Başka
bir ifadeyle sesleri bir araya getirip anlamlı cümleler oluşturan ve Peygambere ileten Allah’tır. Bu
inanışa göre Nebi, sadece bir geçiş kanalı ve alıcı konumundadır. Hz. Peygamberin görevi bu
sözleri olduğu gibi alıp diğerlerine aktarmak olmuştur. Bu durumda şu soruyu sormak
gerekmektedir. Acaba ilahi kelamı bu anlamıyla kabul etmek ve Allah’ın kelamı budur demek
mümkün müdür? 2
Konuyla ilgili görüşlerinin yayınlanması nedeniyle basımı yasaklanan Medrese dergisindeki
son makalesinde Şebisteri, Kuran ayetlerinin herkesçe anlaşılmasının tek şartını insan kelamı
olmasına bağlamaktadır. Hiç şüphe yok ki, Kuran-ı Kerim’in ayetleri, Rasulullah’ın döneminde ve
hatta ondan hemen sonraki dönemlerde herkes tarafından rahatlıkla anlaşılmaktaydı. Bu anlama,
herhangi bir dilde yazılmış diğer tüm metinler gibi, sadece inananları değil inanmayanları da
kapsamaktaydı. İnsan dilinde yazılmış bir metni anlamanın en önemli şartı, insan olan bir
söyleyene dayanması gerçeğini kabul etmekten geçmektedir. Burada sözü edilen anlama, herkesi
kapsayan bir durumdur. Daha açık bir ifadeyle Kuran’ın hem inananlar hem de inanmayanlar
tarafından anlaşılmasıdır. Bu anlamaktan kastettiğimiz şey, uyarıları, müjdeleri, kıssaları, emir ve
nehiyleri, değerleri, duaları, istidlalleri ve öngörüleri, haberleri, itirazları, kısacası baştan sona tüm
ayetleriyle, ister Müslüman ister gayri Müslim olsun muhatapları tarafından idrak edilmesidir. Bu
anlama, Arapça bir cümlenin anlaşılmasından çok daha fazla bir şeydir.
Peki, Kur’an’ın muhatapları tarafından anlaşılması, daha doğrusu ortak bir anlayışın
oluşması nasıl gerçekleşmiştir? Acaba, bir insan olarak Hz. Peygamber sözcü olmasaydı,
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Kur’an’ın onun döneminde ve sonraki dönemlerde anlaşılması mümkün olabilir miydi? İşte bunlar
hermenötik açıdan cevaplandırılması gereken sorulardır.
Şebisteri, Kuran metninin her ne kadar Hz. Peygambere ait olduğunu söylese de bu sözleri
ilahi bir kaynağa dayandırmaktadır. Ona göre Nebi, Kuran metninin kedisine ait sözler olmadığını
söylememiştir. Burada insan kelamından kasıt sadece lafızlar değildir. Zira dil, lafız ve manasıyla
bir bütündür. Sadece lafızlarla söz söylemek mümkün değildir. Ancak onun peygamberlik
davasından kastı, sözlerin kendisine ait olup olmaması değil, kendi iradesi dışında bu göreve
seçilmiş olmasıdır. Kendi tecrübesine göre o, Allah tarafından seçilerek(ıstafa)
gönderilmiş(meb’us) ve vahiy denilen gaybi bir yardımın kendisine ulaşması sayesinde bu şekilde
konuşmaya kadir olmuştur. Bu anlamda Kur’an metninde okunan her şey Allah’ın ayetleridirler;
çünkü kaynağı O’ndandır, bu sözler O’na delalet etmekte ve bize O’nu tanıtmaktadırlar. Ancak Hz.
Muhammed, hiçbir zaman ayetlerin, lâfzen ve manen birebir Allah tarafından kendisine
bildirildiğini ve kendisinin de yalnızca sesin yankı yapması gibi bir aktarıcı olduğunu iddia
etmemiştir.
Kuran-ı Kerim’e tarihi bir gözle bakıldığında görülecektir ki, Hz. Peygamber ile kavmi
arasında ciddi ve anlaşılabilir bir diyalog vardır. Kendisi 23 yıl boyunca, farklı durum ve şekillerde
düzenli olarak, insanları tevhidi imana davet etmiş ve Kuran ayetleri yoluyla onlarla tartışmıştır.
Bununla da kalmayıp azimle bu yolda tüm zorluklara katlanmış ve hiçbir faaliyetten kaçınmamıştır.
Bu gerçekleri göz önünde bulundurduğumuzda acaba tüm bunların, insan tarafından
söylenen ancak kendisine ait olmayan sözlerden neşet ettiğini söyleyebilir miyiz? Eğer Peygamber
sadece bir iletici olsaydı böyle bir mücadele ve değişimin yaşanması mümkün müydü? Kuran’da
İslam Peygamberi, derin bir basiretle Allah’a inanmaya davet eden, uhrevi hayatı ve ilahi rahmeti
müjdeleyen, ilahi azaptan haberdar eden, Kitap ve Hikmeti öğreten, halkı uyaran ve doğru yolu
gösteren, adaleti sağlayan anlaşmazlıkları gideren mümtaz bir şahsiyet olarak tanımlanmaktadır.
Tüm bu özelliklerin yalnızca kendisine iletilen sesleri aktaran ve insanların hayatını derinden
etkileyen biri için söylenmesi nasıl mümkün olabilir? Onun yirmi üç yıllık mücadelesini resimleyen
tarih, bize bundan daha fazlasını işaret etmektedir. 1
Şebisteri, bu tartışmayı dilin felsefi tanımından yola çıkarak sürdürmektedir. Ona göre,
günümüzde Kur’an metnini anlama konusunda dil felsefesinin ve hermenötik bilminin verilerinden
gafil kalmak mümkün değildir. Bu bilimlerde temel olarak, dilin “İnsan tarafından üretilen ve
geliştirilen, ifade şekillerinden oluşan bir sistem...” olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle söyleyen
ve dinleyen arasında zihinler arası bir diyalogun oluşması, ancak her iki tarafında da insan
olmasıyla mümkündür. Ayrıca Wittgenstein’ın ‘her cümleyi mümkün bir durumun, var olan bir
olgunun resmi’ olarak tanımlamasını, ardından Austin’in ondan daha da ileri giderek, söz
söylemeyi bir fiil olarak kabul etmesini, görüşlerini destekleyen veriler olarak dile getirmektedir. 2
Dil, şu beş temel ilke üzerinden kendisini açığa çıkarmaktadır: Söyleyen, dinleyen(ya da
muhatap alınan adres), bağlam (contex, yani dilin ait olduğu mekan), dili ortak kullanan topluluk
ve dil ile açıklanan şey, yani muhteva. Bu ilkeler aynı şekilde bir metin için de geçerlidir. Bütün
bunlar göz önünde bulundurulduğunda söz söylemek, tecrübe edilen bir fiil olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nazariyeye göre her konuşma fiili, her söyleyenin hayatında, tarihi ve toplumsal
zeminde gerçekleşen hakiki bir olaydır. Bu nedenle konuşma eylemi ilahi değil insanidir. Her söz,
ancak yukarıda sözü edilen bağlamlar çerçevesinde tam olarak ve doğru bir şekilde anlaşılabilir.
Semantik deliller, kullanılan lafızlar ve cümleler konuşma fiilini anlamak için yeterli değildir.
Eğer Peygamberin sözü, bir konuşma fiili olarak insani olmasaydı, yukarıdaki şartlar
bağlamında muhatapları tarafından anlaşılamazdı. Eğer söz söyleyen tabiat ötesi bir aleme
mensupsa, muhataplar tarafından tecrübe edilemeyeceğinden anlaşılır olamayacaktır. Çünkü bir
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söyleşinin oluşması için karşılıklı iki zihnin olması şarttır. Kısacası ayetler lafız ve manalarıyla
Peygambere aittir. Ancak o Allah’ı kendi öğretmeni olarak tecrübe etmiş ve bu tecrübeyi vahiy
olarak tanımlamıştır.(allemeke ma lem ta’lem 4/13), (Rabbim ilmimi artır: 30/14). Başka bir
deyişle onun söylediği cümleler vahiy mahsulüdür ama vahyin kendisi değildir. Ancak aynı
şekilde, ayetler, onların ortaya çıkışlarının tabii bir sebebi olarak Nebiye dayanmakta ve onun sözü
olarak ortaya çıkmaktadırlar. Kuran’da sözü geçen vahiy Tanrı’nın fiilidir. Allah nasıl arıya bal
yapma gücünü vahyetmişse( Sure 16/18), bunun gibi Hz. Peygambere de konuşma gücünü
vermiştir.
Allah’ın İslam’ın Nebisiyle tekellümü, vahiy yoluyla ve özel bir dille bir çeşit ilahi ta’lim
neticesinde gerçekleşmiştir. Ama kesin olan şudur ki, bu ilahi eğitim ve tekellüm her ne idiyse, bir
çeşit iletişim aracı olarak insan ürünü olan dille olmamıştır. Çünkü bir dilin tahakkuk etmesi için
gereken yukarıda sözü geçen beş öncül bu alanda yoktur. Bu nedenle bugün elimizde mevcut olan
Kuran, her ne kadar menşei ve talimi Allah’a dayansa da, sözcüsü Hz. Peygamber olan bir insan
kelamıdır. Ancak ne insan kelamı olması ilahi kaynaklı olmadığını, ne de ilahi kaynaklı olması
insan kelamı olmadığını göstermez.
Ayrıca “Kitabın indirilmesi, vahyin indirilmesi” gibi Kuran’da yer alan ifadeler, onun bir
peygamber sözü olduğunu nefyetmez. Örneğin Kuranda “Feenzelna minessamae maen
tehura”(Sure 25/ ayet 48) şeklinde yer alan ayetten yağmurun tabii sebeplerle yağmadığı sonucunu
çıkaramayacağımız gibi, vahyin Allah tarafından inzali de onu, tabii illeti olan Hz. Peygambere
dayandırmamıza engel değildir. 1
Kuran kelamının nebevi bir söz olarak kabul edilmesi, insan kelamının taşıdığı tüm
özelliklere sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda, insan ve dilinin tarihi ve sosyal
şartlara tabii oluşu nedeniyle, tüm emir ve nehiylerin de bu şartlara bağlı olarak değerlendirileceği
açıktır. Başka bir deyişle insan dilinde ifade edilen tüm emir ve nehiyler, belli bir zaman ve mekan
aralığı içinde belli olaylara ve hedeflere bağlı olarak sadır olmuşlardır. Söyleyeni ister peygamber
olsun ister başka bir insan, insan ürünü olan dille ifade edilen emir ve nehiyleri, oluştukları
şartların dışına çıkararak onları tarih üstü kabul etmek mümkün değildir. 2 Çünkü, dilin tarihi oluşu
istisnai bir durum değildir. Bu açıdan bakıldığında dilin sınırları, peygamber dahil hiç kimseye
bütün asırları kapsayacak tarih üstü söz söyleme imkanı tanımamaktadır. Peygamber de bir insandır
ve belli bir tarih ve toplumla sınırlıdır. O sınırsız imkanlara sahip değildi. İnsanları sahip olduğu
şartlar ve sınırlara göre iyiliklere davet etmiştir. Herhalükarda Hz. Peygamberin hayatını ve
risaletini yaşadığı asrın tarihi ve içtimai şartlarına göre değerlendirmek gerekmektedir. 3
Nebevi Okuyuş
Nebevi okuyuş, Şebisteri’nin yukarıda ifade ettiğimiz nebevi kelam anlayışının peşinden
gelen doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu görüşe göre Hz. Peygamber, sözü kendi
şartlarında ve içinde tecrübe ederek ifade ettiği için sadece bir aktarıcı veya bir haberci değildir.
Kur’an Allah kelamı olmadığından- ki bu durumda onu Peygamber’den başka kimse anlayamazdıbir insan olan Nebi’nin vahyin terbiyesi altında yaşadığı yirmi üç yıllık bir tecrübesinin
mahsulüdür. Dolayısıyla Kur’an metni tüm gerçekleri içinde barındıran bir metin değil, bize
hakikatlerden bahseden örnek bir kitaptır.
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Kur’an-ı Kerim’i dini bir metin olarak incelediğimizde, burada yer alan ibret verici
hikayeler, tabiat olayları ve insanın başına gelenler, Allah’ın fiilleri olarak anlatılmaktadır.
Kuran’da şahit olduğumuz tecrübe, Hz. Peygamberin kendi tecrübesiyle alemi dini anlamda
okuyuşudur. Kur’an bize, Hz. Peygamberin, muhataplarına “şeyler” konusunda ne bildirdiğini
değil, “ne”lerle uğraştığını haber vermektedir. O muhataplarına, dünyanın nasıl olduğunu değil,
dünyayı nasıl gördüğünü, yani dünyayı nasıl okuduğunu ortaya koyan kendi bakış açısını ifade
etmektedir. Elimizdeki Mushaf-ı Şerif, alemden bir okuyuştur. Arapça diliyle gerçekleşen bu
okuyuş, Hz. Peygamberin vahyin etkisi altında gerçekleştirdiği bir fiilidir. 1
Yerle göğün yaratılışı, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişi, denizlerde gemilerin
yüzdürülüşü, yağmurun yağdırılışıyla yerin canlanışı vs. gibi tabiatta gözlemlenen olaylar tabiat
ayetlerinden bir okuyuşu bize sunmaktadır. İnsanı konu edinen, onu tarif eden ayetler ile, tarihi
kavimleri anlatan ve sosyal gerçeklerden bahseden ayetler ise Hicaz halkının sosyal hayatında
tecrübe edilen bir yorumu ve anlayışı beyan etmektedirler. Kuranda yer alan dini hükümler ve
ahlaki kurallar(ibadat ve muamelat) bu tecrübenin bir mahsulüdür. Burada Nebevi okuyuş, gerek
ibadet gerekse muamelatla Hicaz halkının Allah’ın iradesiyle uyum içinde olmayan sosyal yapısını
ve gerçekliğini değiştirmeyi hedeflemiştir. Kuran’da insana ve sosyal gerçeklere dayalı hükümlerin
hemen hemen tümü, ahlaki kaidelere dayandırılmaktadır.
Burada önemle vurgulanması gereken husus şudur ki, insanın insanla ve insanın Allah ile
olan ilişkisi her zaman muayyen bir toplum içinde, yani Hicaz’in o günkü koşullarında anlam
kazanmaktadır. Örneğin şirke bulaşmış bir inanç, tevhide yönlendirilerek düzeltilmeye
çalışılmaktadır. Ya da aile düzeniyle ilgili zalimce bir uygulama nehy edilip adilane bir çözüm
önerilmektedir. Bu tür uygulama ve yargılamalar muşahhas bir toplumda yaşanan tecrübelerden
yola çıkarak belirlenmektedir. Bu hükümler, tıpkı bir yargıcın, belli bir zaman ve mekanda
meydana gelen bir hadise üzerine mahkemede verdiği karara benzetilebilir.2Kısacası sosyal ilişkiler
ile insan- Allah ilişkisinde(yani ibadet ve muamelat alanında) yer alan her“gereklidir” önerisi, her
zaman o toplumda “olana” matuftur. Şer’i hükümler, hiçbir zaman tüm dönemler ve toplumları
kapsamak için sudur etmemiştir.
Hz. Peygamber, nebevi tecrübesi ve okuyuşuyla tüm mevcudatın kesin olarak Allah’ın
varlığına delalet eden ayetler olduğunu itiraf etmektedir. O gerçekte Mutlak Faille konuşmuş O’nu
överek zikretmiş ve Ondan yardım dilemiş ve halktan kendi yaşamlarını Mutlak Fail olan Allah’ın
iradesine uygun hale getirmelerini talep etmiştir. Kur’an ayetleri, felsefi çıkarım ya da gaybdan
haber verme niteliğinde değil, İslam Peygamberinin Allah karşısındaki itiraflarıdırlar. Bu metnin,
dünyadan elde edilen bir yorum türü olarak tüm ilahi gerçeği bünyesinde barındırması mümkün
değildir. Ne Kuran’ın mesajı, ilahi hakikat karşısındaki nihai okuyuştur, ne de bu mesajdan elde
edilen tefsirler bu konuda söylenmiş son sözlerdir.
Son olarak Arap kültürüne göre şekillenen söz konusu Nebevi Okuyuş günümüzde nasıl
anlaşılmalıdır? Kuranı Kerim’e göre Hz. Muhammed, tıpkı diğer peygamberler gibi, geçmiş
peygamberlerin tesis ettiği tevhidi okuyuşta büyük pay sahibi olan bir ortaktır. Günümüzde bunun
anlamı bizim de bu tevhidi okuyuşa ortak olmamızdan öte bir şey değildir. On dört asır boyunca
İslam Dini adına yaşananların tümü, değerli bir miras olarak, tevhidi okuyuşun verdiği bakış
açısıyla ele alınıp yeniden incelenmelidir. O dönemde verilen hükümler ve sonradan fıkıh
alimlerince bu hükümler üzerinden yapılan yorumlar, her ne kadar bizim kalıcı mirasımız olsa da
bizim dönemimize hitap etmemektedir.
Şebisteri’nin önemle vurguladığı hususlardan biri de, Kitap ve Sünnetten günümüz şarlarına,
insan haklarına ve demokrasiye, uygun hükümler çıkarmaya çalışmanın beyhude bir uğraş olacağı
konusudur. Esas bu tutum, hükümlerin yerini bulamaması nedeniyle adalet ve kul haklarını ihlal
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gibi bir sonuç doğuracağından İslam dışı sayılmalıdır. Günümüzde bize katı ve zalimce gelen bir
hüküm, doğduğu şartlarda, ya da başka bir tarihte ve toplumda öyle algılanmamış olabilir.
Yaşadığımız tecrübe de bu durumu ispat etmektedir.
Peki ne yapmalıyız sorusunun cevabı Şebisteri’ye göre kısaca şöyledir: İnsanlar kendi ön
yargılarını değiştirerek, alemde müşahede ettikleri tüm olayları ve varlıkları, Allah’ın ayetleri
olarak algılamalıdır. Hem bakış açıları hem de fiilleriyle tevhidi öncelemeli ve bu ilkeye uygun bir
şekilde hayatlarını sürdürmelidirler. Bunun neden böyle olması gerektiğini sorgulamak ise
müminlerin en temel sorusu olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Biz vahyin mahiyetini
algılamadan da Kuran metnini anlayabilir ve onun mesajını kavrayabiliriz. 1
Hermenötik, Kitap ve Sünnet
Hermenötik konusunda Şebisteri’nin en çok vurguladığı şey, Kitap ve Sünnetin tefsirine her
çeşit önyargı ve düşüncelerden zihnimizi boşaltarak yönelmenin mümkün olmayacağıdır. Ona göre
bazı düşünürler, önyargısız yaklaşımın yalnızca mümkün değil aynı zamanda zorunlu olduğunu
kabul ederek ancak bu şekilde Kitap ve sünnetin halis manasına ulaşılacağını varsaymışlardır. Bu
düşünce, yorumcuların çıkardığı anlam ve fetvaların her türlü ön yargı, kabul, ön bilgi, beklenti ve
ilgilerden tamamen gafil kalınmasına sebebiyet vermiş ve içtihad, bütünüyle lügat bilgisine ve
usulüne indirgenerek diğer beşeri bilimler göz ardı edilmiştir.2Bu durumda bir metnin
anlaşılmasında şu beş unsur belirleyici rol oynamaktadır:
Müfessirin ön bilgileri ve ön kabulleri(Hermenötik daire)
Müfessirin kendisini yönlendirmede etkili olan ilgi ve alakaları,
Tarihe sorulan sorular,
Metnin bütünlüğüne bağlı olarak merkez manasının teşhis edilmesi,
Metnin, tarih ufkunda tercümesi.
Her araştırmacı mutlaka, araştırmak istediği konuda bir ön bilgiye veya ön anlayışa sahiptir.
Yeni bir bilginin elde edilmesi mutlaka bir ön bilgi üzerine bina edilir ve bu bilgilerin kullanımıyla
üzerine yeni bir şeyler ilave eder. Eğer bir konuda bir ön bilgi söz konusu değilse, o zaman bir
öğrenme ve ilgi de meydana gelmeyecektir ve bir anlama ve açıklık oluşmayacaktır. Anlamak, bir
yönüyle bir konuda bir şeyler bilmeye bir yönüyle de o konu hakkında her şeyi bilmemeye bağlı
olarak gerçekleşen bir durumdur. 3Bunun yanında, müfessirin ilgi ve alakaları, sorduğu sorular da,
doğru anlamın tespiti için büyük öneme sahiptir. Nitekim çok yakın bir zamana kadar dini
metinlerde tecrübi bilimlerle ilgili soruların cevaplarını arayanlar ve bu yönde tefsirler yazanların
sayısı az değildir. Bu durumda sorulacak en önemli sorulardan biri de acaba doğru soruyu sorup
metnin amacına uygun beklentilere girmek nasıl mümkün olacaktır? Müellif hangi amaçla ve hangi
tarihi şartlarda bu sözleri söylemiştir? Bu sorular, metnin tarihi geriye gittikçe daha zor bir hal
almaktadır. Binlerce yıl önce yaşamış insanların beklenti ve sorularını doğru bir şekilde teşhis nasıl
mümkün olacaktır? Daha da zor olanı ise bu soru ve beklentilerden müfessirin nasıl haberdar
olacağı ile ilgilidir.4
Metnin merkez manasından kasıt, tüm metinlerin üzerine bina edildikleri temel anlamdır.
Bunun tespiti, yine yukarıdaki şartların yerine getirilmesinin yanında metnin anlam bakımından bir
bütünlük oluşturmasıyla ölçülür. Söz konusu dini metinler olduğunda durum daha da zor bir hal
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almaktadır. Son olarak metnin tarih ufkunda tercümesi, metnin müellifi ile müfessir arasındaki
tarihi farklılığa bağlı bir durumdur. Tarihler farklı olduğunda, yaşanan tecrübeler ve anlayışlar da
farklı olacaktır. Açıktır ki böyle bir durumda doğru tercümenin yapılması ancak geçmişe sorulacak
doğru sorularla mümkündür. Zira bu tercüme, basit olarak bir dilden başka bir dile tercüme değil,
bir tecrübeden başka bir tecrübeye tercümedir. 1
Kısacası Şebisteri, bu problemlerin üstesinden gelip doğru anlamı teşhis etmek için, tarih,
filoloji, hermenötik ve fenomenoloji gibi modern beşeri bilimlerden yararlanmanın kaçınılmaz
olduğuna inanmaktadır. Aksi takdirde müfessir, metnin tefsirini yapmak yerine, kendi bilgi ve
görüşlerinim metne yüklemiş olacaktır.
Burada esas can alıcı soru şudur: Uyulması gereken ilahi kanunlar, kesin olarak nasıl
belirlenebilir? Acaba günümüzde Şebisteri’nin önemle üzerinde durduğu ve bir ölçü olarak kabul
ettiği yorum konusundaki felsefi konulara(felsefi hermenötik) yönelerek, bir metinden tek bir
yorumu mümkün ve doğru ilan edebilir miyiz? Şebisteri’nin buna cevabı olumsuzdur. Ona göre
hiçbir metnin tek bir kişiye hasredilmiş bir yorumu yoktur. Bütün metinlerden farklı okuyuş ve
yorumlar elde etmek mümkündür. Hiçbir yorum nass olarak kabul edilemez. İslam her halükarda,
Kitap ve sünnetten elde edilen bir anlamla tasvir edilmektedir ve bu yorumlar, peygamberin
nübüvvetini inkar derecesinde olmadığı sürece de din dışı kabul edilemez. 2
Hz. Peygamber’in Kur’an’da ne söylediğini anlamak, başka bir ifadeyle Kitap ve Sünnetten
içtihat yoluyla hükümler çıkarmak neticede ne olursa olsun bir insan işidir. Yani her farklı dönem
ve şartlarda farklı ön bilgi ve anlayışlar devreye gireceğinden ve her dönemin ilim anlayışı değişim
ve gelişime tabi olacağından çıkarılan sonuçlar da şartlara bağlı olarak aynı olmayacaktır.
Şebisteri’ye göre, her metnin birbirinden farklı yorum kabiliyeti vardır. Elimizde mevcut
olan Kur’an-ı Kerim de tarafımızdan anlaşılması gereken bir metindir. Diğer metinler gibi dini
metinler de farklı okuyuş ve yorumlara açık demektir. Nitekim tarihi tecrübemiz de bu
söylediğimizi desteklemektedir. Her farklı zaman ve mekanda okuyuşlar, zamanın gereklerine,
yaygın bilim ve bilgi anlayışına ve yorumcuların önbilgi ve ön yargılarına bağlı olmuştur. Dinin
tarihi bu farklı okuyuşların, inkarı imkansız delilleriyle doludur.3 Din alimlerinin toplumda ortaya
attıkları düşünceler beşeri ilim kategorisindedir. Çünkü nihayetinde onlar da birer beşerdirler ve
beşeri ölçülerle vahyi anlayıp yorumlamaktadırlar. Hiçbir yorumcu, kendisinin her türlü önyargıdan
uzak olduğunu ve kendi dönemindeki gelişmelerden ve ilimlerden etkilenmediğini ve vahiyden
anladıklarının beşeri renk ve koku taşımadığını iddia edemez. Her insanın vahyi yorumlamada
beşeri bilim ve birikimden başka sermayesi yoktur. 4
Tarih boyunca Müslümanların dini anlayışları farklı olmuştur ve öyle olmaya da devam
edecektir. Emir ve nehiyler farklı devirlerde, İslam’ın ahlak ve itikadı temelinde dönemin
özelliğine göre çeşitlilik gösterebilir. 5 Dindarlığın ilk aşaması Allah’ı ve peygamberi tanımak,
ikinci aşaması, Nebinin söylediklerini anlamak, üçüncü aşaması ise hayatını bu bilgiler temelinde
yönlendirmektir’ diyen Şebisteri, beşeri ilimlerin her üç aşamada da önemli bir yere sahip olduğuna
inanmaktadır. Zira dindarlığın bu üç aşamasını gerçekleştirmek bütün dönem ve toplumlarda,
zamanın beşeri bilgi ve bilimleriyle mümkün olmuştur ve ilerde de öyle olmaya devam edecektir.
Âlimlerin hepsi, gerçeğin peşinde olmuşlardır, fakat vahiyden anladıkları ve beyan ettikleri şey
farklı olmuştur. Gerçek şudur ki, insanoğlu inanç ve imanını, yalnız ve yalnız yine kendi ürettiği
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bilgiden beslemekte ve bu ilimlerin değişim ve gelişimiyle birlikte kendisi de tekamüle doğru
ilerlemektedir. 1
Ancak Şebisteri, eserlerinde elde edilen her yorumun doğru olduğu sonucunun
çıkarılmaması gerektiği konusunda birtakım uyarılarda bulunmaktadır:
“Dini metinleri farklı okuma imkanından kastımız, dini anlama ve yorumlama işinde bir
karışıklığa izin vermek ve tüm okuyuşları kabul etmek ve istidlalden elini eteğini çekmek değildir.”
2

Doğru olan yorum yalnızca metodik ve delillere dayalı olandır. Ancak bu özelliklere sahip
birden fazla yorum söz konusu olabilir. 3
Bu nazariyeye göre her yorum, bir temeller silsilesine, ön yargı ve ön bilgilere dayandığı
için, ilkönce okuyucunun bu özelliklerine dikkat edip, görüşlerinin eleştiri süzgecinden ne derece
geçtiğini tespit ettikten sonra neden böyle bir yoruma ulaştığını delilleriyle ortaya dökmelidir.
Sahih yorum(okuyuş), belli bir metodu ve savunabilir özelliği olan okuyuştur. Sahih okuyuşa
mukabil yanlış okuyuştan bahsediyoruz. Yanlış yorum ise savunulabilecek özellikte olmayan
okuyuştur. 4
Sonuç olarak Şebisteri, farklı anlam ve yorumlara rağmen, sabit ve değişmeyen mesajların
olduğuna inanmaktadır. Bizim görevimiz bu mesajları ortaya çıkarmak olmalıdır. Gerekli şartları
taşıyan sahih niteliğinde birden fazla yorum da olabilir. Aslında Şebisteri’nin, her çağda yeni
yorumların yapılması gerektiğini sık sık dile getirmesini göz önünde bulundurursak, çoklu
okumanın gerekli olduğuna inandığını söylememiz yanlış olmayacaktır. Fakat burada asıl mesele,
herhangi birinin çıkıp kendi yorumunu nass özelliğinde görüp, kendi ifadesiyle Allah’ın iradesine
karşı, bilgisiyle boy ölçüşmeye kalkmamasıdır. 5
Şebisteri’nin farklı okuyuşların imkanı konusunda ısrarlı olmasının en önemli nedenlerinden
biri, mevcut siyasi yönetimin İslami yorumuna alternatif görüşlerin üretilebileceğini, hatta
üretilmesi gerektiğini ispat etmek istemesidir. Naqd ber Qıraati Resmi az Din(Dinin Resmi
Okuyuşuna Eleştiri) adlı eserinde, mevcut resmi okuyuşun İran toplumunda bir buhrana sebep
olduğunu ve çağa göre yeni yorumların yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Ona göre söz
konusu buhran şu iki anlayış üzerinde ısrar etmekten kaynaklanmaktadır: Bunlardan birincisi, bir
din olarak İslam’ın siyasi iktisadi ve hukuki alanlarda, fıkıhtan elde edilen hükümlere sahip olduğu
ve bu hükümlerle her zaman yaşanabileceği ve Allah’ın Müslümanlardan her asırda bu hükümleri
uygulamalarını istemesini ileri sürmek. İkincisi ise hükümetin görevini bu hükümleri uygulamakla
tanımlamaktır.
Halbuki Allah’ın hükmü olarak nitelendirilen şeylerin çoğu, çiftiçilik, hayvancılık, yarı
feodal ve ticaretle geçinen toplumların özelliklerini taşımaktadır. Yani bu kurallar dini olduğu
kadar, dönemin şartlarına uygun özelliklere ve sosyal niteliklere de sahiptir. Oysa günümüzde
modern hayat şartları bir taraftan bilimsel gelişmelerin, bir yandan da ahlak felsefesinin katkılarıyla
daha farklı bir boyut kazanmıştır. 6 Sonuçta ne olursa olsun, hiçbir âlimin hükmü nihai değildir:
“Eğer tüm fakihlerin fetvaları, Allah’ın kanunları olarak kabul edilseydi, bu ilahi
kanunların birçok muhalifi olacaktı. Ama demokrasi karşıtları şunu insafla kabul etmelidirler ki,
fakihlerin kendileri fetvalarını, Allah’ın kesin kanunları olarak değil, zan ifade eden hükümler
olarak kabul etmektedirler. Müçtehitler kendi zanlarıyla amel etmekle mükelleftirler. Bir fetvanın
kesinliği ilahi hükümle eşdeğer olmadığı sürece, bununla amel etmenin şart olduğunu kimse iddia

1
2
3
4
5
6

Şebisteri, Hermenötik, Kitap ve Sünnet, Tahran, Tarh-i Now, 1381, 6. Baskı, s.34-35
Şebisteri, Naqd ber Qıraat-i Resmi az Din, Tahran, Tarh-i Now, 1381, 6. Baskı, s.7
Şebisteri, Naqd, s.151
Şebisteri, Naqd ber Qıraat-i Resmi az Din, Tahran, Tarh-i Now, 1381, 6. Baskı, s.372-373
Şebisteri, Naqd, s.115
Şebisteri, Naqd, s.11

156

etmemelidir. Bundan da anlaşılacağı gibi, fakihlerin fetvasını uygulamak hiç kimse için zorunlu
değildir ve her Müslüman ferdin kendisinin, söz konusu hükmün Allah tarafından olduğu
konusunda mutmain olması gerekir.
Deniliyor ki, her ne kadar, İslam’dan farklı okuyuşlar elde edilse de, İran milleti, Kanuni
Esasi’de belirlenen okuyuşu kabul etmiştir. O halde, farklı bir dönemde de farklı bir okuyuş kabul
edilip, kanuni esasi ona bina edilirse, bu uygulamanın da bir sakıncası olmayacaktır. Bu kabul,
demokrasiyi kabul yolunda ilerlemek için teorik açıdan önemli bir adımdır. O halde şu anda
kanuni esaside var olan kıraat, mümkün kıratlardan sadece bir tanesidir ve başka okuyuşların
kabulüne daima açıktır. 1
Şebisteri’ye Yöneltilen Eleştiriler ve Değerlendirme
Öncelikle belirtmek gerekir ki, anlamak ve ilmi anlamda eleştirmek yerine, niyet okuyan,
suçlayıcı, siyasi nitelikli ve gayri ilmi eleştirilere burada yer vermenin doğru olmayacağı
kanaatindeyiz. Zira bu tür tutumların, yaşanan sorunlara hiçbir şekilde çözüm olamayacağı açıktır.
Bu tür polemiklere girmeden Şebisteri’ye yöneltilen eleştirileri iki başlık altında toplamak
mümkündür:
Nebevi Kelam ve nebevi okuyuşla ilgili eleştiriler
Dini metinleri farklı okuma ve hermenötik yaklaşımla ilgili eleştiriler.
Nebevi Kelam ve Nebevi Okuyuşla İlgili Eleştiriler:
“İnnellahe ye’muru bila’dl vel ihsan” veya “Senugriuke fela tensa” ayetlerinde olduğu gibi,
Kur’anın ifadelerinden söylenenin Allah mı yoksa peygamber mi olduğu işitildiği anda karar
verilen bir durumdur. Ayetleri okuyan kişi direk Allah ile muhatap olmaktadır. Bu da Kuran’ın
ilahi kelam olduğuna dair bir delil değil midir?
Yeni hermenötikte(Gadamer ve Ricour), müellif ortada yoktur. Metin, bir söyleyen ya da
yazan varsayılmadan kendi kendine anlaşılmaktadır. Oysa ‘metnin anlaşılması, yazarın ya da
söyleyenin göz önünde bulundurulması ve niyetinin okunması gerekir’ önermesi, yeni (felsefi)
hermenötikten önce söz konusu olan bir şarttır. Böyle bir şartı kabul etmek eski hermenötiğe dönüş
olmayacak mıdır?
Söyleyenin insan olması şartı, insan dilini, “insana ait ifade sistemi” olarak tanımlayan ve
söz konusu beş şartı zaruri kabul eden dil felsefesiyle uyumlu bir görüştür. Ancak eğer örneğin
Haidegger’in “”dil varlık evidir, dilin insan üzerinde takaddümü vardır ve insan dil içindir, dil
insan için değil” şeklindeki görüşü esas alınırsa bu durumda, metni anlamak için bir söyleyeni şart
koşmak anlamsız olacaktır.
Bu görüş, nihayetinde vahiyden yeni bir tarif elde etmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu
görüşün sahibi öncelikle geleneksel algıdaki vahiy tanımının ne gibi sakıncaları olduğunu
tanımlamak zorundadır. Geleneksel anlamıyla vahiy algısının ne gibi sakıncaları vardır?
‘Cihandan nebevi okuyuş’ makalesinin sahibi, bu görüşleriyle, çağımızdaki demokrasi ve
insan hakları anlayışının kabulü için bir yol arayışındadır. Bu nedenle Kuran’ı siyasi sebeplerle
tefsir edip, onun beşeri bir kelam olduğunu ortaya atmaktadır. Kur’an’ın Allah’ın değil,
peygamberin kelamı olduğunu söyleyerek, Kur’an hükümlerinin ebedi oluşunun sorgulanmasını
sağlamak ve bu sayede insan haklarını kabul yolunu açmak istemektedir. Bunun başka bir
açıklaması yoktur. 2
Görüşleri okunduğunda ilk olarak akla gelen bu sorulara Şebisteri’nin verdiği cevaplar
kısaca şu şekilde özetlenebilir:
Burada temel amaç, elimizde bulunan Kur’an metnini nasıl anlayacağımız meselesine bir
çözüm bulmaktır. Eğer niyet bu soruya cevap vermekse, bu durumda dil felsefesi ve hermenötiğin
verilerinden ve meselelerinden kaçış yoktur. Bu iddiaları da göz önünde bulundurduğumuzda,
1
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Kuran’ın bir insan kelamı olduğunu kabul etmekten başka bir yol kalmamaktadır. Aksi takdirde
söyleyeni ortada olmadan bu metni ilmi açıdan ve bu ölçülere göre incelemenin imkânı yoktur.
Başka bir ifadeyle, söyleyeni Allah olduğu vakit, bu metnin nasıl anlaşılacağını ilmi-felsefi açıdan
açıklamak mümkün olmayacaktır.
Yeni hermenötikte metnin yazarının varsayılmadığına dair belirtilen itiraz yanlış bir
algılamaktan kaynaklanmaktadır. Zira müellifin yerini metnin manasına bırakması, metnin bir
müellife sahip olmadığı, ya da onun göz önünde bulundurulmadığı anlamına gelmemektedir. Eğer
söz ve ilk söyleyen işin içinde olmazsa metnin anlaşılmasının imkanı olmayacaktır.(Ricour’den
nakledildiği şekliyle). Burada esas tayin edici husus, dini metin müellifinin insan mı yoksa Allah
mı olduğu sorusuna verilen cevaptır. Bu kalemin sahibi söz konusu sorunun cevabını defalarca
ortaya koymuştur; ancak bu cevapla ne Allah’ın ne de peygamberin niyetini ortaya koymak
istenmektedir. Günümüzde metnin anlaşılma yolunu açmak, dogmatik önyargılardan uzak bir
şekilde, okuyucunun metinle bir söyleşiye girmesini sağlamak ve Kur’an’ın yorum ve anlam
açısından tekamülünü mümkün hale getirmek maksadıyla bu iddia ortaya atılmıştır.
Heidegger ile ilgili olarak söylenen iddia da doğru değildir. Çünkü Gadamer gibi
Heidegger’e göre de insan dili, bir söyleşi niteliğine sahiptir. “Metni anlamak, bizden önce
başlayan bu söyleşinin bir takibi ve devamıdır. Açıktır ki, bizden önce başlayan bu söyleşi, bir
söyleyen tarafından şekillenmiştir ve bu söyleyen de insandır.
Her ne kadar, Kur’an metnini vahiyden ayrılmakla, vahye yeni bir tanım kazandırmış olsak
da, asıl amaç vahyin mahiyeti konusunda fikir beyan etmek değildir. Bu maksatla getirilen deliller,
geleneksel anlayışın yanlışlığını açıklar mahiyettedir.
Asıl meselenin siyasi olduğuna ve gerçekte, insan hakları ve demokrasi için yolları açmanın
hedeflendiğine yönelik iddiaya gelince, bunun hiçbir şekilde kabul edilir bir tarafı yoktur. Gönlü
dini metinlerle meşgul olan ve hermenötik bir asırda yaşayan insanın, Kuran metninin nasıl
anlaşılması gerektiğini sormaması mümkün değildir. Amaç hermenötiksel ve varoluşsal bir
problemi çözmektir. Elbetteki insan hakları ve demokrasi çok önemli bir yere sahiptir. Dini
metinlere bu şekilde yaklaşmanın İran’da, insan hakları ve demokrasiye dayalı siyasi ve sosyal bir
düzenin yollarını açacağını, akli ve ahlaki bir hayat tarzının imkanlarını beraberinde getireceğini
fark etmek bize şevk verecektir.1
Dini metinleri farklı okuma imkanı ve hermenötik yaklaşımla ilgili eleştiriler:
Bu konuda İran’da şu ana kadar en sistemli ve ilmi eleştiri araştırmacı yazar Mansur Haşimi
tarafından dile getirilmiştir. Tüm diğer eleştirileri barındırdığı ve insaflı bir şekilde konunun
paradokslarını ortaya döktüğü için burada onun görüşlerine yer vermeyi uygun gördük. Haşimi,
Şebsiteri’nin görüşlerini beş maddede özetledikten sonra serdedilen görüşler arasındaki çelişkilere
dikkat çekmiştir. Haşimi, Şebisteri’nin görüşleri şu beş maddede özetlemiştir:
Din Tanrının emir ve nehiylerini kapsamakta ve evrensel mesajlar içermektedir.
Vahyi tecrübeyi, başkalarının bu tecrübeden elde ettikleri sonuçlarla bir tutmamak gerekir.
Çünkü dini bilgi, beşeri bir bilgidir. Dinden farklı anlayışlar elde edilebilir.
Hermenötik bahislerinin sonuçlarını dikkate aldığımızda, hiç kimse, kendi okuyuşunun(yani
yorumunun) tek doğru olduğunu iddia edemez. Dini metinlerden birden fazla yorum elde edilmesi
mümkündür.
Bütün okuyuşlar doğru değildir. Belki, belli bir metoda sahip ve savunulabilir nitelikteki
okuyuşlar doğrudur.
Dinin tek bir rivayetten oluştuğuna inananlara karşı Şebisteri, günümüzde böyle bir anlayışa
sahip olmamızın mümkün olmadığını ifade etmektedir. Hermenötik teknikler, her metin
yorumunun farklı şartlara göre şekillendiğini vurgulayarak tek bir düşünceyi doğru olarak kabul
1
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etmemizi imkânsız kılmaktadır. ‘insan bizzat fikir üzerinde düşünmeye başladıktan sonra,
düşüncenin sihhati için sabit, nihai ve kesin ölçüler ortadan kalkmıştır. Peki ölçü ne olacaktır,
sorusuna Şebisteri, ‘hakkı- batılı, hakikati- hatayı ölçecek olan yine tefekkürün kendisidir’ diyerek,
bir görüşün doğruluğu için ileri sürülen delillerin de tartışmalı olduğunu ifade etmektedir. 1
Bu açıklamalardan sonra dini metinlerden elde edilen her yorumun kabul edilemeyeceğini,
doğru ve yanlış okumaları birbirinden ayırt etmek gerektiğini ve bunun da imkan dahilinde
olduğunu savunması yukarıdaki düşünceyle çelişen bir durumdur. Ama eğer kastettiği şey,
uygulamada birden fazla yorumun bulunduğu meselesi ise, bu gerçeği, dinin tek bir rivayeti
olduğunu savunanlar da kabul etmektedirler. Onlar da, dinden farklı okuyuşların ve yorumların
elde edildiğini; fakat bunların hepsinin doğru olmadığını ve dini yanlış anlayışlardan arındırmak
gerektiğini savunmaktadırlar. Bu durumda ortada yeni bir iddia olmayacaktır. Ancak eğer
kastedilen, farklı okuyuşlardan yanlış olanlarının teşhis edilemeyeceği ise o vakit, belli bir metoda
sahip ve savunulabilir okuyuşların doğruluğu ile ilgili sözler geçerliliğini yitirecektir.
Farz edelim ki, Şebisteri’nin yukarıdaki ifadelerinden şu sonuç çıkarılmalıdır: Kriterlere
uygun bir şekilde tespit edilen doğru yorumlar, birbirleriyle çelişkili olmayıp, uyum içindedirler.
Bu şekilde hem birden fazla yorum kabul edilmiş hem de doğru ve yanlış olanları birbirinden ayırt
edilmiş olacaktır. Ancak bu durumda da bazı sakıncalar ortaya çıkacaktır. Zira söz konusu doğru
yorumlar, birbirlerinin açılımı olan ve birbirlerini destekleyen niteliktedir denildiğinde de farklı bir
şey söylenmiş olmayacaktır. Çünkü birbirlerinin uzantısı olan yorumlar, birbirleriyle uyum içinde
olmaları nedeniyle, dayandıkları rivayeti tamamlamaktan ve yine derinlik olarak tek bir anlama
sahip olmaktan öte bir farklılık arz etmeyeceklerdir. Uzun geçmişimiz göz önünde
bulundurulduğunda bunun yeni bir durum olmadığı açıktır.
Peki, bu çelişkiler yumağının kaynağı nedir? Haşimi’ye göre bu sorunun cevabı iki farklı
hermenötik anlayışın bir araya getirilişinden kaynaklanmaktadır. İlk anlayışta hermeneutik
teknikler, müellifin amacını keşfetmek ve bu sayede metni daha doğru bir şekilde anlamak üzerine
yoğunlaşmıştır. Doğaldır ki bu görüşe göre, metnin bir tek anlamı vardır ve amaç objektif kriterlere
dayanarak o anlamı keşfetmek olmalıdır. Bu görüşte birden fazla yorumdan ziyade metnin gerçek
anlamını keşfetmek önemlidir. Emilio Betti ve E. D. Hirsch bu anlayışın savunucuları olarak örnek
gösterilebilir. Hermeneutikte ikinci anlayış, metnin yazarından çok okuyucu üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Burada esas soru kültürel ve tarihi şartların etkisinde olan okuyucunun metni
nasıl anladığına yöneliktir ve inceleme konusu olan şey “anlamak”tır. Daha sade bir ifadeyle ilk
anlayış müellife, ikinci anlayış ise okuyucuya yöneliktir. Felsefi hermenötik olarak tanımlanan
ikinci anlayışta metnin anlamını ortaya koymak için kesin bir ölçüden bahsetmek mümkün
değildir. 2
İşte Şebisteri, muayyen bir yorumun doğru kabul edilmesi ve ön yargıların eleştirilmesi
konusunda ilk görüşten, bir metinden birden fazla doğru anlam elde edilmesi ile ilgili
yaklaşımlarını ise ikinci görüşten yararlanarak savunmak istemektedir. Her iki görüşün de doğru
kabul edilmesi kaçınılmaz olarak çelişkileri de beraberinde getirmiştir.
Mansur Haşimi, eleştirilerine bu yorumlar karşısında dinin işlevini sorgulayarak şu şekilde
devam etmektedir: Herhangi bir metinden veya bir sanat eserinden, müellifin amacına, niyetine ve
görüşlerine ulaşılamaması gerekçe gösterilerek, farklı sonuçlar elde etmek mümkündür. Özellikle
bir sanat eseri için dile getirilen yorumlar bir eksiklik değil bilakis zenginlik olarak da
değerlendirilebilir. Fakat, sosyoloji, psikoloji ve tarihi açıdan incelemeye tabii tutulan eğer dini
metinse o zaman farklı bir bakış açısı devreye girer. Çünkü bir dindar için dini metin, diğer
metinlerden son derece farklıdır.
1
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Şebisteri’nin de dediği gibi din, emirler ve nehiyler mecmuasıdır. Allah tarafından
gönderilen ebedi bir mesajdır. Böyle bir anlayışta, bu mesajı gönderenin arzusu hariç, elde edilen
her farklı yorum dini anlamın dışında tutulacaktır. Bu nedenle dini metinlerden birden fazla mana
elde etmek ve bunların da doğruluğunu kabul etmek, mesajın hedefine aykırıdır. Çünkü eğer, bu
emir ve nehiylerin anlamını doğru bir şekilde anlamazsak dinin işlevi ne olacaktır? Farzı misal her
neslin dinden anladıkları farklı olacak ve geçmiş neslin anlayışı dikkate alınmayacaksa böyle bir
durumda dini bir çatışma ortaya çıkamayacak mıdır? Diyelim ki, bin yıl önce var olan bir dini
anlayış günümüzde terk edilerek ona zıt bir görüş benimsenirse bu durumda her iki görüşü de
doğru kabul etmek mümkün müdür? Değilse hangisi doğrudur? Eğer, beşeri bilimlerdeki gelişme
sebebiyle günümüzdeki görüş doğru kabul edilirse, dinin bizden bin yıl önce yaşamış olan insanlara
ne gibi bir faydası olmuştur? Aynı şekilde iki görüşten birini seçip diğerini yargılayamıyorsak dinin
varlığı ile yokluğu eşit seviyede olmayacak mıdır? 1
Dinin tüm itibarı, beşeri olmayan özelliğinde yatmaktadır. Eğer dinin aslına doğrudan
erişme imkanı olmayıp ancak her geçen gün gelişen bilimlerin de katkısıyla onu anlamak mümkün
olacaksa bu durumda da dinin bağlayıcılık anlamında bir itibarı ve faydası kalmamış demektir. Öte
yandan, din tek bir rivayetle günümüze kadar gelmiş olsaydı, onu anlama konusunda da ihtilafların
ortaya çıkmamış olması gerekirdi. Fakat bir çözüm önerisi olarak eğer farklı okuyuşları mümkün
görüp, bunların doğruluğunu ve yanlışlığını teşhis etme imkanı olmadığını kabul edersek, dini
metinlerin günümüzde ne gibi bir işlevi olacaktır? Esas mesele budur.
Şebisteri tüm bu düşüncelerini, ilmi ve hermenötik gelişmelerden hareketle ortaya
dökmektedir. Ancak beşeri ilimlerde meydana gelen her yeni gelişme geçmişteki bir bilgiyi
nakzedebilir. Böyle bir durumda bugünkü bilgiden nasıl emin olunacaktır? Üstelik bu tür
tartışmalar insanların din ile olan bağlarını zayıflatmakta ve dini emirlere karşı duyulan huşuyu
azaltmaktadır.
Sonuç olarak, dini metinleri farklı okuma imkânı, yine bu teoriye göre dini yorumlardan bir
yorumdur. Şebisteri’nin de dediğine göre nübüvveti inkârla sonuçlanmadığı sürece Kitap ve
Sünnetten elde edilen her yorum İslamidir. Burada yine şu kısır döngüyle karşı karşıyayız. Çünkü
nübüvvet anlayışından da farklı anlayışlar elde etmek mümkündür. Acaba bu görüşlerden hangileri
dini ölçülerin dâhilinde kabul edilip hangileri hariç tutulmalıdır. İkincisi bu görüşün bizzat kendisi
de bir okuyuştur ve başka okuyuşlara göre din dışı sayılan başka ölçüler belirlenebilir. Örneğin bir
başkasına göre tevhit anlayışı ölçü olarak alınabilir. Türetilen farklı görüşler bu şekilde
çoğaltılabilir. Acaba din bu tür anlayışlarla tamamen şahsi bir algıya dönüşmüş olmaz mı? Sözün
kısası dini metinleri farklı okuma imkanı paradokslarla dolu bir görüştür. 2
Sonuç ve Değerlendirme
Burada bir tebliğin sınırlarını gözetmek maksadıyla uzun tartışmaları gerektiren hermenötik
konusuna girmeden, önemli gördüğümüz birkaç noktaya değinmekle yetinmek istiyoruz. Kur’anı
doğru bir şekilde anlayıp hayatımızı bu yönde şekillendirmek, Allah’ın bizden gerçekten ne
istediğini iyi tespit etmeye bağlıdır. Eğer irfani tecrübeyi saymazsak bugün Allah’ın bizden
muradını tespit etmenin ve bu yolla O’nunla irtibat kurmanın yolu Kur’an’ı Kerim’i anlamaktan
geçmektedir.
Allah’ın kelamı olduğuna inandığımız Kur’an’ı Kerim yirmi üç yıllık bir sürecin ürünüdür.
Ancak bugün elimizde nihayetinde bin dört yüz yıl önce şekillenmiş bir metin olarak
bulunmaktadır. Yani onu anlamak için bazı bilgilere muhtaç olduğumuz kesindir. Bu da bizi beşeri
1
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bilgilere yönlendiren önemli bir saiktir. Böyle bir durumda bizim Allah ile irtibatımızı sağlamada
Kur’an’la olan ilişkimiz, doğrudan muhatap olma özelliğini yitirmektedir. Yani bu konuda
Şebisteri’nin her dönemde beşeri bilimlere muhtaç olduğumuz yönündeki tespitine katılmamak
mümkün değildir. Fakat, bu gerçekler, kabaca yorum bilim olarak tanımlanan ve en nesnelci
tutumdan en rölativist görüşe kadar farklı bir çok yaklaşımı içinde barındıran hermenötiği dini
metinlerden daha belirleyici olarak kabul etmemizi hiçbir şekilde zorunlu kılmamaktadır.
İşte kanaatimce Şebisteri’nin en çok, dinin mutlakçı yorumlarına karşı rölativizmin
kapılarını sonuna kadar açması konusunda eleştirilmesi gerekmektedir. Zira hermenötik bilim,
anlama etkinliği üzerinde her geçen gün farklı teknikler geliştiren ve bir disiplinin gerekli kıldığı
sınırlara sahip olmayan felsefi bir sistemdir. Dolayısıyla bugün ölçü olarak alınan bir hermenötik
ilke yarın başka bir yaklaşımla nakzedilebilir ki, hermenötiğin tarihinde bu tür örnekler görmek hiç
de zor değildir. Mansur Haşimi’nin de ifade ettiği gibi bu tutum, hakikatin buharlaşması olarak
nitelenen bir sonucu doğurmaya gebedir. Başka bir deyişle dini metinler farklı okuma imkânı,
farklı dini tutumları da beraberinde getirecek ve ister istemez dinin bağlayıcılığını zayıflatmış
olacaktır. Öte yandan İslam tarihine bakıldığında, dinimizden farklı birçok anlayışın elde edildiği
ve ona göre yaşam tarzlarının belirlendiği de somut bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. Bu
farklı yorumlardan birinin seçilerek, hakikatin yozlaşması endişesiyle tek gerçek olarak ilan
edilmesi de tartışılması gereken ayrı bir sorundur. Bu tutumun doğurduğu sorunlar, rölativist
yaklaşımlarınkinden hiç de az değildir.
Sonuç olarak bu sözlerimizden hermenötikten uzak kalınması ve bu disiplinin şekillenme
sürecine dâhil olunmaması gibi bir neticeye varılmamalıdır. Her halükarda Müslümanlar olarak
bizlerin de bir şekilde anlama ve anlamlandırma etkinlikleri ile meşgul olduğumuz bir gerçektir. Bu
nedenle anlam konusunda belli bir birikime sahip olan hermenötik disipliniyle bir alış verişe
girmek, ne bu bilimi her şeyin başı sayıp tekniklerine bağlı kalmayı ne de onu gereksiz görerek bir
kenara atmayı zorunlu kılmaktadır. Hermenötik konusunda şu ana kadar yaşanan tecrübelerden ve
birikimlerden faydalanmak, bizlerin en asgari düzeyde yapması gereken faaliyeti olarak kabul
edilmelidir.
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Müzakere
“Çağdaş Şiî Düşüncesinde Kur’an’ı Anlamada Farklı Yaklaşımlar
Muhammed Müçtehid Şebisteri ve Hermenötik Metodu”
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAPLAN ∗
Sayın Başkan, Değerli Hocalarım!
Öncelikle Asiye Tığlı Hanımefendi’ye Kur’an’ı anlama konusunda çağdaş Şii düşüncesinde
ortaya çıkan farklı anlayışlar hakkında verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.
Son yıllarda İran’da dini metinlerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda önemli
tartışmaların yapıldığını dile getiren Sayın Tığlı, bunun en önemli sebebinin de artan sorunlar
karşısında mevcut dini okuyuşu ıslah etme ve modern dünyayla uyumlu hale getirme çabası olduğu
tespitini yapmaktadır. Bildiride, Şebüsteri’nin görüşlerine yer verilerek İran’da dinî düşünce
alanında yaşanan sorunlar, özellikle de dinî metinleri nasıl okumalı ve anlamalıyız sorunu üzerinde
durulmaktadır. Asiye Hanım bu çalışmasıyla İran’da Kelam alanında yapılan çalışmalar hakkında
bizi bilgilendirmektedir. Bu yönüyle Asiye Hanım’ın tebliğinin Kelam araştırmalarına önemli bir
katkı sunduğunu söyleyebilirim.
Bildirinin sade ve anlaşılır bir üslupla kaleme alındığını söyleyebiliriz. Ancak, yöntemli
ilgili sorunların olduğunu da belirtmek zorundayım. Her şeyden önce bildiri, kelam yöntemiyle
değil de Tefsir mantığıyla hazırlanmış hissi uyandırmaktadır.
Bana ulaşan bildiri metninde, Şebüsteri’ye Yöneltilen Eleştiriler ve Değerlendirmeler
başlığının hemen altında; “Öncelikle belirtmek gerekir ki, anlamak ve ilmi anlamda eleştirmek
yerine, niyet okuyan, suçlayan, siyasi nitelikli ve gayri ilmi eleştirilere yer vermenin doğru
olmayacağı kanaatindeyiz.” denilmektedir. Bu doğru bir yaklaşım ve olması gerekendir. Fakat bu
ne kadar doğruysa, ele alınan düşünüre yöneltilen eleştirileri bizzat o düşünürün bakış açısıyla
ortaya koymak da metodik olarak o kadar yanlıştır. Bildirinin 31. Dipnotunda “Bu eleştirilerin
çoğu, Şebüsteri’nin bir sempozyum için hazırladığı ve tarafımıza verdiği metinden alınmıştır.”
denilmektedir. Yine hemen bir sonraki dipnotta; “Bu cevaplar da yine bize verilen sempozyum
metninden ve karşılıklı görüşmelerden alıntıdır.” denilmektedir. Halbuki, Şebüsteri’ye yöneltilen
eleştiriler bizzat o eleştirileri yapanların eserlerine müracaatla yapılsaydı daha sağlıklı
değerlendirme yapma imkanı ortaya çıkabilirdi.
Çalışmanın içeriği ile ilgili olarak da şu hususu dile getirmem gerekiyor. Çağdaş Şiî
düşüncesinde Kur’an’ı anlamada farklı yaklaşımları ele alan bir çalışmada, bu yaklaşımların Şiî
İmamet Nazariyesi açısından ne anlama geldiği üzerinde hiç durulmamıştır. Bu da önemli bir
eksiklik olarak göze çarpmaktadır.
Bildiri hakkındaki bu değerlendirmelerimizden sonra, bildiride Hermenötik yöntemi
açısından ele alınan Şebüsteri’nin görüşleri üzerinde birkaç hususa değinme zarureti vardır.
Öncelikle, dilin felsefi tanımından yola çıkarak Kur’an’ın lafız olarak Peygamber’e ait olduğunu
söylemek ne kadar ikna edicidir sorusunun Şebüsteri tarafından cevaplandırılması gerekir. Bu
durumda, mesela siz bir varlık tanımı yaparsınız, ardından da dersiniz ki, “O halde Tanrı zihinsel
bir varlıktır.” Dolayısıyla bu tanımı mutlak doğru bir tanım olarak almak metodolojik olarak doğru
bir istikamet değildir. Müslüman kelamı açısından Kur’an’ın lafız ve mana olarak Allah
tarafından, tevatür yoluyla gelen, kendisinde şüphe bulunmayan bir kitap olduğu ilkesi hayati
öneme sahiptir. Kaldı ki, Kelam açısından varlıklar arasında ontolojik farklılıklar söz konusudur.
∗
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Yani vacibü’l-vücud’un varlık yapısıyla mümkün varlıkların varlık yapısı birbirinden farklıdır.
Öyleyse, biz eğer bir dil tanımı ya da İslâm ilahiyatını ilgilendiren başka bir tanım yapacaksak bu
ontolojik farklılıkları göz önünde bulundurmak zorundayız.
Şebüsteri’nin Nebevi Kelam ve Nebevi okuyuş anlayışı Müslüman kelamı açısından sorunlu
görünmektedir. Hıristiyan kelam anlayışıyla Kur’an’daki Allah’ın Kelamı anlayışı arasında derin
farklılıklar söz konusudur. Hıristiyanlıktaki vahiy anlayışı açısından Nebevi Kelam ve Nebevi
Okuyuş anlayışı sorun çıkarmayabilir. Ancak, böyle bir yaklaşımın, Kur’an’ın otoritesini tartışmalı
hale getirme gibi bir risk taşıdığını belirtmeliyiz. Peygamberin ümmiliği ile ilgili tartışmalar
ortadayken, ümmi bir peygamberin nasıl böylesine edebi bir eser meydana getirdiği sorusuna cevap
verilmelidir.
Kısacası Batı düşüncesiyle Müslüman düşüncesi arasında derin farklılıklar söz konusudur.
Her şeyden önce Tanrı kavramı ve vahiy konusunda bir uzlaşmazlıktan söz edebiliriz. Dolayısıyla
bütün tanımlar kendi anlayışı çerçevesinde şekillenir. Onun için Batı düşüncesinin ürettiği tanım,
kavram ve fikirleri kullanırken sözü edilen farklılıkların göz önünde bulundurulması zorunluluğu
vardır.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Prof. Dr. Ömer AYDIN:
Bu öz değerlendirmesinden dolayı İbrahim KAPLAN hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bir
sonraki kelam toplantısını düzenleyecek fakülteye de bir açıklık olması hasebiyle bu toplantının
adının kelam anabilim dalı koordinasyon toplantısı değil de heralde bu işi başlatan hocalarımız da
burada, yanlışım varsa düzeltebilirler, kelam anabilim dalları koordinasyon toplantısı olmalıdır diye
küçük bir izah getirdikten sonra Asiye arkadaşımızın sunmuş olduğu tebliğle ilgi bir iki kelime de
ben söylemek istiyorum. Genel olarak bana göre, İslam düşüncesi dediğimiz zaman Ehl-i Sünnet,
Mutezile, Harici ve diğerleri bir tarafta görüyorum. Şia deyince onları farklı bir tarafta görüyorum.
Hepiniz bu konuda benden daha uzmansınız. Bu anlamda özellikle Şia’nın Kur’an üzerinde yaptığı
tefsirler geçmişte yaptıkları tefsirler bugün yapmaya çalıştıkları araştırmalar gerçekten bize bir
katkı sağlayacak mahiyette değil. Ancak arkadaşımızın da dediği gibi biz bunlara bigâne de
kalamayız. Orada ne olup bittiğinden de haberimiz olması gerekiyor. Bizim coğrafyamızın hemen
yakını çok büyük bir alanda Şiî düşünceye sahip. Bu anlamda bizim onlarla mutlaka
münasebetimiz olsun. Ama ben genel anlamda bu hermenötik vs. gibi bu batıda üretilen
kavramların İslam’a bir çözüm getirmeyeceğini, bize bir faydası olmayacağını düşünüyorum. Nasıl
ki kadim felsefe ve düşüncelerin bizim dinimize, İslam’a bir katkısı olmadığı gibi hatta zararı
olduğu gibi bunların da bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Biz gelin bu Kur’an kelamı demişken
kendi öz değerlerimize tekrar dönelim, hatta bunun yanına sünneti de koyalım. Kur’an ve sünnet
nedir bu kelam nedir, bu konuda eğer kendi öz değerlerimizle, öz bilgilerimizle hareket edersek
İslam adına Allah’ın dini adına daha doğru sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu bakımdan
benim için bu tebliğ iyi oldu. Çünkü eleştirileri de arkadaşımız söyledi. Şimdi karşılıklı savunma
durumu olmasın ama Asiye Hanım’a küçük bir söz vermek istiyorum.
Asiye TIĞLI:
Öncelikle başlık için teşekkür ediyorum. Benim dikkatimi çekmemişti. Aslında biraz da
genel bahsetmeyi düşünüyordum, Abdülkerim Sunuş’un da görüşlerini katmak istiyordum o
yüzden böyle bir başlık attım ancak sonradan düzeltmemişiz. Bir de, ben de İbrahim Kaplan
Hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum değerlendirmelerinden dolayı. Çok kısa olacağı için hemen
temel noktalara geçmek istiyorum. Zaten Şebisterî batı bilimlerinden etkilendiğini inkâr etmiyor,
batı bilimlerinin etkisinde kaldığını kendisi de kabul ediyor. On yıl Almanya’da kaldığı süre
içerisinde derslere gittiğini kendisiyle yaptığım söyleşide ifade etti. Ve bu derslerde dünyasının
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allak bullak olduğunu dile getiriyor. Şunu da söylüyor: Mutlaka ve mutlaka bizim batı
bilimlerinden haberdar olmamız gerekir. Zaten tebliğ de de ifade ettim, hiçbir şekilde bigâne
olmamalıyız diyor çağımızdaki bilgilerden. Bu şekilde ancak anlayabiliriz. Bunlar olmadan
Kur’an-ı Kerîm’i hayatımıza, günümüze uyarlamamamız mümkün değil. Bu kendi ifadeleri,
Şebisterî burada olmadığı için tabiî ki ben onun adına daha iyi anlaşılması açısından bazı şeyleri
açıklama ihtiyacı hissediyorum. İkincisi kendi ideolojisini Kur’an’a söyletme konusu, zaten
Şebisterî’nin başlı başına felsefesi bu, hiçbir şekilde net ve tek bir yorumdan söz edemeyiz diyor.
Bu konu üzerinde, dinî metinleri farklı okumak konusu üzerinde çok durmasının en önemli nedeni
de İran’da bugün yaşanan sorunlar ve buhran. Gerçekten de ben de şahit oldum İran’da bugün ciddi
bir buhran var ve dinden soğuma var özellikle gençler arasında. Şebisterî gibi araştırmacılar hiç
olmasa dini, imanı avuçta tutmanın gayreti içerisindeler. Bu maksatla bölgedeki yönetimi
eleştiriyorlar ve en ciddi eleştirilerinden birisi de ilmî olarak İslam’ın siyasî, iktisadî ve hukukî
alanlarda fıkıhtan elde edilen hükümlere sahip olduğu, bu hükümlerle her zaman yaşanabileceği
iddiasıdır diyor. Hâlbuki onun kanaatine göre böyle bir şey söz konusu değildir. Allah’ın
Müslümanlardan her asırda bu hükümleri uygulamalarını ileri sürmek de yine bir iddiadan öte bir
gerçeklik taşımaz diyor. İkincisi ise hükümetin görevinin bu hükümleri uygulamakla tanımlaması,
bu da ciddi bir buhrana ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, özgür bir düşünce ortamının olmamasına
sebep oluyor. Bu nedenle de bir çözüm önerisi olarak bu yaklaşımı dile getiriyor. Kendisi buna
oldukça inanıyor. Sık sık siyasî açıdan bunu dile getirme gayretinde değil. Zaten ‘Medrese’ adlı bir
dergisi zannediyorum son dört yıl içerisinde kapatıldı. Aynı zamanda erken emekli edildi. Hiçbir
başka amaçları olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten de inandığı için bu delilleri dile getiriyor ve
kendi görüşlerini bize bu şekilde sunuyor.
Yrd. Doç. İbrahim KAPLAN:
Asiye Hanım’a katkı olması açısından şunu ifade etmek istiyorum. Ben bu tebliğde
Şebisterî’nin hermenötik yöntemiyle Şia için hayati öneme sahip olan imamet nazariyesi arasında
her hangi bir ilişki göremedim. Belki bu unutuldu belki de konu açısından değerlendirmeye tabi
tutulmadı. Bence imamet nazariyesinde bu yöntemin nerede durduğu yine az önce sözünü ettiğimiz
tartışmalar açısından imamet nazariyesinin tekrar konunun merkezine konularak değerlendirilmesi
gerekir diyorum, teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Ömer AYDIN:
Teşekkür ediyorum. Şimdi İbrahim Bey de anlattı, arkadaş da almayabilirdi. Ama Şia
deyince tabiî ki imamet başta geliyor. Kur’an deyince de imamet başta geliyor. Çünkü onlar
imametle ilgili bütün uzantıları Kur’an’a sokmuşlardır. Acaba Şebisterî bununla ilgili nasıl
düşünüyordu? Bu konuda geçmişini eleştiriyor mu? Bunları da görmek isterdik ama bu kadar
değerlendirme en azından Kur’an’a bakışı açısından, vahiy kavramını öne çıkararak vahiy anlayışı
açısından fikrini anlamış olduk. İkinci konuşmacımız Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU, konusu “Kur’an’ın Anlaşılmasında ZahirBatın Çelişkisi- Şia Bağlamında Bir Değerlendirme”, müzakerecisi de Rize Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR. Şimdi sözü Yrd. Doç. Dr. Hasan Tevfik
MARULCU arkadaşımıza bırakıyorum.
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Kur’ân’ın Anlaşılmasında Zâhir-Bâtın Çelişkisi
–Klasik Şia Düşüncesi Bağlamında Bir DeğerlendirmeYrd. Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU ∗
Nassın anlamının doğru olarak tespit edilmesi meselesi, öteden beri Kelâmı doğrudan
ilgilendiren temel problemlerin başında gelmektedir. Zira inanca dair çatışmaların temelinde, her
grup tarafından delil olarak öne sürülen nasslar söz konusudur. Dolayısıyla Kur’ân’ın Kur’ân,
sünnet, sahabenin anlayışı ve sebeb-i nüzulun bilinmesi ile anlaşılmasının yanı sıra âyetin anlam
alanının belirlenmesinde dilsel bir takım kriterlerin ölçü alınması ve bu bağlamda metnin mantuk
ve mefhumunun tespiti son derece önemlidir. Bununla birlikte dilde hiçbir ifadenin anlamsal olarak
sadece sevk edildiği lafzî bağlamıyla sınırlı olmaması, özellikle îcaz boyutunda olanlarının,
birtakım yan anlamlara da muhtemel olması doğaldır. Ancak bu ihtimal, nassların istismarını da
beraberinde getirmiştir. Bunun bir örneği de Şiî düşüncesindedir.
Bugün İmâmiye de dâhil olmak üzere Şia diye nitelendirilebilecek tek tip bir düşünce ve
inanç sisteminden söz etme imkânı yoktur. Bununla birlikte hemen her düşüncesinde her bir grubun
“şiî” olarak adlandırmasını geçerli kılacak başta Kur’ân olmak üzere nassların istismarının bir
takım nüveleri mevcuttur. Zaten bu nüvelerin varlığı sebebiyle, Şia’dan pek çok ğalî adı verilen
aşırı sapkın fırka doğmuştur. Bu nüveleri ise Şiî motifler ve heterodoks tasavvufi düşünce
kalıplarını da oluşturan bâtınî imge ve yorumlar oluşturmaktadır. Bu yorum türü, nass merkezli
olmaktan ziyade, daha çok yanlı yorum kalıplarına göre şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu durum
beraberinde gerek teorik, gerekse pratik düzeyde Sünnî düşüncenin nassı anlayış metodundan
farklılaşmalarının yanı sıra Şia’nın kendi içinde çeşitliliğinin keyfiyetini de izah etmektedir. Hatta
On İki İmam Şia’sında olmasına rağmen bazı düşünürler, imamlarını ilahlaştırma veya Tanrı’yı
imamlarında enkarne etme çabası uğruna nassları te’vil etmişler, bu durum beraberinde bazen
imamlarının sözlerini Kur’ân âyetleri mesabesine çıkarmalarıyla, bazen de Kur’ân âyetlerinin
beşerî sözlere indirgenmesiyle sonuçlanmıştır. Bu bağlamda Şia’nın özellikle ulûhiyet temelli
Kur’ân âyetlerinin zâhirini bâtına hamletmedeki sâiklerin ve sembolik anlatımın siyasal ve
entelektüel hedeflerini işlevselleştirmedeki boyutlarının tespiti çalışmamızın amacını
oluşturmaktadır.
Kur'ân-ı Kerîm’in her bir ifadesinin birtakım amaçları olduğu inkâr edilemez. Sahabe
tarafından hükmü naslarda bulunmayan yeni olaylarla karşılaşıldığında dahi Hz. Peygamberin
öğretisine paralel olarak, Kur’ân’ın ihtiva ettiği cüz’î ve küllî esaslar doğrultusunda ictihadlar
yapılmıştır. Bu durum bir taraftan re’y ve ictihad denilen nasslardan hüküm çıkarma işleminin
gelişmesine katkı sağlarken, diğer taraftan İslâmî ilimlerin teşekkülüne de zemin hazırlamıştır.1
Cüz’î ve küllî olan esasların tespitinde özellikle âyetlerin tefsir ve te’vîli devreye girmiş, beşerî
kudret dâhilinde, Kur'ân âyetlerindeki murâd-ı ilâhîyi anlama çabası, beraberinde, biri
yorumlarında tamamen literal yaklaşımı esas alan Zâhirîlik, diğeri ise lafza, siyak ve sibaka ve
mukteda-i hale dolayısıyla delaleti lafzî, sarfî, nahvî ve örfî gibi açılımlara itibar etmeyen Bâtınîlik
olmak üzere iki uç düşünceyi de beraberinde getirmiştir. Özellikle her grubun kendi meşruiyetini
ispatlama amacıyla Kur’ân’a referansı bir gereklilik görmesi, sözgelimi Şiî düşüncede Kur’ân’a
kendi ideolojilerini söylettirme çabasını doğurmuş, bu da bağlamından uzak Bâtınî yorumların
doğmasına zemin hazırlamıştır. Şia’nın siyaseti, dünyevî bir mesele olarak görmeyerek dinde
∗
1

SDÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Gazzâlî, Muhammed Ebû Hamîd, el-Mustasfâ min İlmi’l-Usûl, Dâru’l-Erkâm, Beyrut, (t.y.), II/279-280; Şatıbî, Ebû
İshak İbrâhim b. Musa b. Muhammed el-Gırnati, el-Muvafakat, yay. haz. Ebû Ubeyde Al-i Selman, Dâru İbn Affân,
Huber 1997, III/51.
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vasiyeti esas alması, 1 ideolojilerinin temelindeki aşk ve nefretin bir sonucu olarak zaman içinde
bütün dînî teorilerinin bâtınîlik rengine bürünmesiyle sonuçlanmıştır.
Şia’da Bâtınî Düşüncenin Oluşumu
Şia’da bâtınî tefsir yorumlarının ilk defa hicrî ikinci asırda Cabir b. Yezid b. Haris el-Ca’fî
el-Kûfî (Câbir el-Ca’fî) (ö.127) ile başlamış olabileceği üzerinde durulmaktadır. 2 İbn Hibbân bu
kişinin Abdullah b. Sebe tabilerinden Sebeî olduğunu nakleder. Ukaylî ve İbn Hacer ise Câbir’in
Rafizî olduğunu söylemiştir. 3 Şiî kaynaklarda Câbir tamamıyla kendisine güvenilebilir sika bir
kişidir. Kendisine isnad edilen olumsuzluklar ise takıyye yapmasından kaynaklanan haberlerdir. 4
Bâtınî yorumların yayılmasına katkı sağlayan ve cazip kılan önemli bir faktör de, onda bir
gizemin olmasının yanı sıra, tarihî kültür açısından Ehl-i Kitap’ta pek çok örneğinin bulunuyor
olmasıdır. Sözgelimi Philo (M.S. 50) alegori adı verilen yöntemiyle Yahudi kutsal kitabını
yorumlamaya çalışmıştır. Yunanlıların Homer’i yorumlama yöntemlerinden etkilenen Philo, lafzî
olmayan bu yorumlama yöntemi ile Yahudi kutsal kitabındaki saklı felsefî hakikatleri bulmaya
çalışmıştır. 5 Şu var ki allegori bir duyguyu, düşünceyi, kavramı ya da varlığı, başka bir varlık
yardımıyla sembolize edip gösterme sanatı olması bakımından Şia’daki Bâtınî yorumun bizzat
kendisi değil daha genel bir yaklaşımdır. 6
Şiî Bâtınî yorumların kaynağını ise, onların Kur’ân’a bakışında aramak gerekir. Zira Şia’ya
göre Kur’ân’ın öyle Bâtınî anlamları vardır ki onları imamlardan başkası anlamaz. Ayrıca
Kur’ân’ın marifeti sadece onlara has kılınmıştır. Dolayısıyla on iki imamdan birine dayanmayan
yorum geçerli değildir. Bunun için Kur’ân âyetleri imamların açıklaması olmadan bir huccet ifade
etmez. Hatta tüm peygamberlere inen kitaplar imamların nezdindedir.7 Bu konuda ölçü alınan
birkaç rivayete yer verecek olursak: “Kur’ân’ın azamisi imamlar, onların dostları ve düşmanları
hakkında inmiştir” 8 hadisi onların yorumlarının altyapısını oluşturan en önemli faktörü ortaya
koymaktadır. Cerh ve ta’dil metodunun tam işlememesi ve imamların masum kabul edilmesi pek
çok uydurma rivayetin Şiî düşünceye girmesine neden olmuştur. Hatta bazen metin kısmında
çelişkiler çok açık bir biçimde görülebilmektedir. Sözgelimi konuyla ilgili nakledilen bir rivayet
“Kur’ân dört adet dörtte birdir. Dörtte biri helal, dörtte biri haram, dörtte biri sünen ve ahkâm
dörtte biri de öncekilerin ve sonrakilerin haberleridir” 9 şeklindedir. Dikkat edildiği üzere bu
1

2
3

4

5

6

7

8

9

Ali Sami Neşşâr, Neş’etü’t-Teşeyyu’, Kahire 1969, s. 20 vd.; Taberî, Ebû Câ’fer Muhammed b. Cerîr, Tarîhu’lÜmem ve’l-Mülûk, Leiden 1881, II/269 vd.
Ignaz Goldziher, Mezahibu't-Tefsiri'l-İslâmî, Mektebetü'l-Hanci, Kahire 1955, s.303-404.
Zehebî, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed, Mîzânu'l-İ'tidâl fî Nakdi'r-Ricâl, Dârü'l-Ma'rife, Beyrut 1963, I/379380; İbn Hacer el-Askalanî, Ebû'l-Fazl Şehabeddin Ahmed, Takribü't-Tehzîb, thk. Abdulvehhab Abdüllatif, Dârü'lMa'rife, Beyrut 1975, I/123; Ukayli, Ebû Cafer Muhammed b. Amr, ed-Duafaü'l-Kebîr, thk. Abdülmu’ti Emin
Kal’aci, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1984, I/191-192.
İbnu'l-Hûr, Muhammed b. Hasan, Vesailü'ş-Şia ila Tahsîli Mesâili'ş-Şerîa, thk. Muhammed er-Râzî, Dâru İhyâi'tTürâsi'l-Arabî, Beyrut 1991, XX/51; Tûsî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Hasan, İhtiyâru Ma'rifeti'r-Ricâl, thk. Hasan
Mustafavî, Danişgah-ı Meşhed, Meşhed 1969, s. 191.
H. Austryn Wolfson, Kelam Felsefeleri : Müslüman-Hıristiyan-Yahudi Kelamı, çev. Kasım Turhan, İstanbul
Kitabevi, İstanbul 2001, s. 30; Muhammet Tarakçı, “Origen ve Alegorik Kitab-ı Mukaddes Yorumu”, Uludağ
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 19, Sayı: I, 2010, s. 184.
Alegori kelimesi Grekçe “başka bir şey söylemek” anlamına gelen “alla-egorein” kökünden gelmektedir. Bir
metinde, lafzî anlama paralel veya lafzî anlamdan başka bir anlamın kastedilmesini ifade eden alegori, dinî bağlamda
kullanıldığında bir rivayetin veya sanat eserinin, ahlâkî ve teolojik değerlerin sembolü olarak yorumlanması
anlamındadır. (Tarakçı, “Origen ve Alegorik Kitab-ı Mukaddes Yorumu”, s. 184).
Hûî, Ayetullah Ebû'l-Kâsım, el-Beyân fî Tefsiri'l-Kur'ân el-Medhal ve Fatihe'l-Kitâb, Dâru'z-Zehra, Beyrut 1992,
s.263 vd..
Feyz-i Kâşânî, Molla Muhsin Muhammed b. Murtaza, Tefsirü's-Safî, tashih: Hüseyin A'lemî, Müessesetü’l-A’lemi
li’l-Matbuat, Beyrut 1982, I/24.
Kuleynî, Ebû Cafer, el-Usûl mine'l-Kâfî, tashih: Ali Ekber el-Gaffarî, Dâru Saab, Beyrut 1980, II/627.
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rivayette imamlara yer verilmezken aynı konuda başka bir ifade: “Kur’ân üç kısımdır: üçte biri
bizim ve düşmanlarımızın, üçte biri sünen ve emsâl, üçte biri ise farzlar ve ahkâm hakkındadır” 1
şeklindedir. Başka bir haberde de düşmanlar ayrı bir şık olarak sayılmış ve Kur'ân dört kısım olarak
açıklanmıştır.
Bu üçlü veya dörtlü yaklaşım Şia’nın Kur'ân’ı yorumlamalarına temel olması bağlamında
oldukça önemlidir. Çünkü Kur'ân’ın üçte birlik kısmının kendileri ve düşmanları hakkında
olduğuna inanılması, onların tüm âyetlere bakış açılarında ve yorumlamalarında Bâtınî anlama
ُ
yönelmeleri konusunda bir sâik olmuştur. Sözgelimi “ َ”◌ﻗﻞْ إِﻧﱠ َﻤﺎ َﺣ ﱠﺮ َم َرﺑﱢ َﻲ ْاﻟَﻔ َﻮا ِﺣﺶ َﻣﺎ َ ظﮭَ َﺮ ِم ْ◌ﻧﮭَﺎ َو َﻣﺎ ﺑﻄﻦ
“De ki: "Rabbim, sadece fuhşiyatı, onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere isyanı,
haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz
şeyleri söylemenizi yasaklamıştır” 2 meâlindeki âyetten hareketle Kur'ân’ın zahir ve bâtınının
olduğuna hükmederek, âyette geçen haram ile imamu’l-cevr yani zulmeden imamların, helal ile de
imamu’l-adl yani âdil imamların kastedildiği ifade edilmiştir.3
Böylece dinin rükünleri imamlara; şirki ve küfrü anlatan ifadeler, Hz. Ali’nin velayetinin
inkârına, helal ve haramla ilgili nasslar kendileri ile düşmanlarına yorulduğu bir anlayış ortaya
çıkmış, din de on iki imama iman ve onların düşmanlarından beri olmak üzere iki esas üzerine
temellendirilmiştir.
Birkaç örnek daha verecek olursak sözgelimi: “ﺎن
ِ َ“ ” َﻣ َﺮ َج ْاﻟﺒَﺤْ َﺮ ْﯾ ِﻦ ﯾَ ْﻠﺘَﻘِﯿiki denizi salıvermiştir;
4
birbirine kavuşuyorlar” âyeti ‘Hz. Ali ve Hz. Fatıma; “ﺎن
ِ َ“ ”ﺑَ ْﯿﻨَﮭُ َﻤﺎ ﺑَﺮْ َز ٌخ ﻻّ ﯾَﺒ ِْﻐﯿAralarında bir engel
5
vardır; birbirinin sınırını aşamazlar” ifadesi Hz. Peygamber, “ ُ“ ”ﯾَ ْﺨ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻨﮭُ َﻤﺎ اﻟﻠﱡ ْﺆﻟُ ُﺆ َو ْاﻟ َﻤﺮْ َﺟﺎنİkisinden
de inci ve mercan çıkar” âyeti de ‘Hasan ve Hüseyin’ olarak yorumlanmıştır.
ُﻮﻻ أَ ِن اُ ْﻋﺒُﺪُوا ﱠ
ً َوﻟَﻘَ ْﺪ ﺑَ َﻌ ْﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ُﻛ ﱢﻞ أُ ﱠﻣ ٍﺔ َرﺳ
İmamın velayeti için delil getirilen diğer bir ifade de “ َﷲ
َ“ ” َواﺟْ ﺘَﻨِﺒُﻮا اﻟﻄﱠﺎ ُﻏﻮتAnd olsun ki, her ümmete: "Allah'a kulluk edin, isyana sevk edenlerden kaçının"
diyen peygamber gönderdik” 6 âyetidir. Bu ifade Ebû Ca’fer’e isnad edilen bir rivayette; her
peygamberin imamların velayeti ve onların düşmanlarından beri olma emri ile gönderildiği
bildirilmiştir. 7
Şia’daki Bâtınî yorumun zahirinden ne derece kopuk olduğunu göstermesi açısından başka
bir somut örnek de Şahham’a isnad edilen bir haberdir. Şahhâm “اﻹﻧ َﺴﺎنُ إِﻟَﻰ طَ َﻌﺎ ِﻣ ِﮫ
ِ ْ  ”ﻓَ ْﻠﯿَﻨﻈُ ِﺮâyeti
8
hakkında Ebû Ca’fer b. Muhammed Bâkır’dan taamın ne olduğunu sorar ve “teallüm ettiği
ilmidir” 9 yanıtını alır. Kuleynî (ö. 329/941) de Ebû Ca’fer’e dayandırdığı bu haberi esas almış ve
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âyette geçen taamı ilim olarak anlamlandırmıştır. Buradaki “baksın” emri ise “ilmini kimden
aldığına baksın” yani onun sika/güvenilir olup olmadığını araştırsın anlamındadır. 1
Hâlbuki söz konusu âyet ve siyakı: “Bir de o insan yiyeceğine baksın; Biz o suyu bol bol
döktük; Sonra toprağı nasıl da yardık; Bu suretle orada ekinler bitirdik; üzümler, yoncalar;
zeytinlikler, hurmalıklar; İri ve sık ağaçlı bahçeler; Meyveler, çayırlar bitirdik” 2 şeklinde devam
ettiğinden, ‘taam’ ile yiyeceğin, ‘baksın’ ile de ibret alsın anlamlarının kastedildiği açıkça ortaya
çıkmaktadır.
Kuleynî’ye göre taam ilimdir. Zira Cafer’i Sâdık metni anlamlandırmada otoritedir. Hatta o
““ ”ﻗﺪ وﻟﺪﻧﻲ رﺳﻮل ﷲ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﷲBeni Resulullah doğurdu ve ben Allah’ın kitabını en iyi bilenim”;
“ ”أﻋﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ أﻧﻈﺮ اﻟﻰ ﻛﻔﻲdemiştir. 3 Bâtınî yorum asıl anlamdır. Nitekim bu konuda “ ﻟﻮ ﻗﺮئ
“ ”اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ أﻧﺰل ﻷﻟﻔﯿﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦeğer Kur'ân indiği gibi okunup anlaşılsaydı, Müslümanlar dolup taşardı”
demektedirler. 4
Bu konuda başka bir örnek: “ﯿﻦ
َ ْﺷﻲ ٍء أﺣ
ْ  ” َوﻛ ﱠﻞ5 âyetinde imam ile muradın Hz.
ٍ ِﺼ ْﻲ◌َ ﻧﺎهُ ﻓِﻲ إِ َﻣ ٍﺎم ُﻣﺒ
6
7
ْ
َ
ْ
Ali olduğunu ; “ﻔﺮ
ِ  ”◌َ ﻓَﻘﺎâyeti ile Talha ve Zübeyr’in kastedildiğini 8; “ واﻟﺸﺠﺮة اﻟﻤﻠﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ
ِ ت ُ◌ﻟﻮا أﺋِ ﱠﻢ◌َ ة اﻟُ ْﻜ
 ”اﻟﻘﺮآنifadesinde de Emevîlerin lanetlendiğini 9 söylemeleridir.
Bâtınî yorumun ulûhiyetle ilgili âyetlerde de kendisini gösterdiğini görmekteyiz. Sözgelimi
ْ “ ”ﻻَ ﺗَﺘﱠ ِﺨ ُﺬİki tanrı edinmeyin, O ancak bir tek Tanrı'dır” âyetini
َ
“ي ﻓﺎرْ ھَﺒُﻮ ِن
َ وا إِﻟـﮭَ ْﯿ ِﻦ ْاﺛﻨَ ْﯿ ِﻦ إِﻧﱠ َﻤﺎ ھُ َﻮ إِﻟﮫٌ َوا ِﺣ ٌﺪ ﻓَﺈﯾﱠﺎ
ْ “ ”ﻻَ ﺗَﺘﱠ ِﺨ ُﺬyani iki imam edinmeyin. Ancak bir imam vardır”
Ebû Abdillah “وا إﻣﺎﻣﯿﻦ إِﻧﱠ َﻤﺎ ھُ َﻮ إﻣﺎم َوا ِﺣ ٌﺪ
10
şeklinde açıklamıştır. Müteşabihattan olan âyetler de yine kendi Kur’ân anlayışları çerçevesinde
ٌ َِﻲ ٍء ھَﺎﻟ
tefsir edilmiştir. Sözgelimi “ُ ﻚ إِ ﱠﻻ َوﺟْ ﮭَﮫ
َ  ” َوﯾَ ْﺒﻘَﻰ َوﺟْ ﮫُ َرﺑﱢ12 âyetlerinde
ْ  ” ُﻛﻞﱡ ﺷ11 ile “اﻹ ْﻛ َﺮ ِام
ِ ْ ﻚ ُذو ْاﻟ َﺠ َﻼ ِل َو
geçen vech ile muradın imamlar olduğu ve onların ölecek olsalar bile beka sıfatı ile mevsuf
bulundukları nakledilmiştir. Hatta bu bağlamda onlara isnaden açıkça “biz Allah’ın vechiyiz”
dedikleri değişik kaynaklarında nakledilmektedir.13 Bu konuda Kaşanî (ö. 1090/1679) imamlara
ilişkin “ ”ﻧﺤﻦ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺬي ﯾَﺄﺗﻲ ﷲ ﻣﻨﮫrivayetine 14 yer vermiştir. “ ” َو ِ ّہﻠﻟِ اﻷَ ْﺳ َﻤﺎء ْاﻟ ُﺤ ْﺴﻨَﻰ15 âyetinde geçen
“güzel isimler” ifadesi de imamlar olarak tefsir edilmiştir. Yani imamlar O’nun güzel isimleridir.
Dolayısıyla âyetin devamında geçen “ ”ﻓَﺎ ْدﻋُﻮهُ ﺑِﮭَﺎifadesi bağlamında imamlar ile O’na dua
edilmelidir. 16
Dolayısıyla Şia tarafından muteber kabul edilen tefsir ve hadis kitapları tarandığında satır
aralarında şöyle bir bâtınî tefsir tablosu ortaya çıkmaktadır:
Rabb imamdır.
P614F

P619F

P

P62F

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13

14
15
16

Kuleynî, Kâfî, s. 49, 50.
Abese 24-31.
Kuleynî, Kâfî I/61.
Ayyâşî, Tefsîr, I/13; Bahrânî, Burhân, I/22.
Yasin 12.
Haşim el-Bahrânî, Levâmiu’n-Nûraniyye, s. 321-323; Kummî, Ebû’l-Hasan Ali b. İbrâhim, Tefsiru’l-Kummi; thk.
Tayyib el-Cezairî, Mektebetü’l-Hudâ (t.y.), II/212; Bahrânî, Burhân, IV/6-8.
Tevbe 12.
Bahrânî, Burhan, II/106-108; Feyz-i Kâşânî, Tefsîru’s-Safî, II/324; Ayyaşî Tefsir, II/77-78; Kummî, Tefsir, I/283.
Bahrânî, Burhan, II/424-425.
Ayyâşî, Tefsir, II/261; Bahrânî, Burhân, II/373; Huveyzî, Abd Ali b. Cum’a, Tefsiru Nuri’s-Sakaleyn, thk. Ali Aşur,
Müessesetü’t-Tarihi’l-Arabi, Beyrut 2001, III/60.
Kasas 28/88.
Rahmân 55/27.
Kummî, Tefsir, II/147; Muhammed b. Ali Kerâcikî, Kenzü'l-Fevâid, thk. Abdullah Ni'me, Dârü'z-Zehair, Kum 1990,
219; Meclisî, Muhammed Bakır, Biharü'l-Envari’l-Câmia li-Dureri Ahbâri’l-Eimmeti'l-Ethâr, Müessesetü'l-Vefa,
Beyrut 1983, XXIV/193.
Feyz-i Kâşânî, Tefsîru’s-Sâfî, V/110.
A’raf 7/180.
Ayyâşî, Tefsîr, II/42; Feyz-i Kâşânî, Tefsîru’s-Sâfî, II/254, 255; Bahrânî, Burhan, II/51.

168

Dünya ve ahiret imamındır.
Bulut, şimşek, yıldırım gibi kevnî olaylar imamın yaptığı işlerdir.
İmamlarda ilâhî bir cüz vardır. Şu varki onlar da ölecektir.
Fayda ve zarar veren imamlardır.1
Bu yaklaşım ister istemez Hıristiyanların hulûl ve ittihadına yakın bir anlayışın onlarda da
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim İran’ın güney batısındaki Ahvez kentinde doğmuş klasik
Arap edebiyatının önemli şairlerinden Ebû Nuvâs'a (ö. 194/810) nispet edilen
ّ ر
وﺗﺸﺎﺑﮫ وﺗﺸﺎﻛﻞ اﻷﻣﺮ
ق اﻟﺰﺟﺎ ُج وراﻗﺖ اﻟﺨﻤﺮ
ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺧﻤﺮ ﻓﻼ ﻗﺪح
وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻗﺪح ﻓﻼ ﺧﻤﺮ
“Kadeh parçalandı, şarap saçıldı, Öyle birbirine benzediler ki ayırmak zorlaştı.
Sanki hepsi şarap, kadeh yok. Sanki hepsi kadeh, şarap yok” 2 beyiti ittihad anlayışının
İran’da olduğunu göstermektedir. Nitekim İranlı sufilerden Kâşânî (ö. 730/1329), tasavvufî bir
terim olarak ittihâdı açıkça kullanmaktadır. Ona göre ittihad “her mevcudun onunla var olduğu,
varlığı tek mutlak gerçek olanın müşahedesidir” Kâşânîye göre, her mevcut, zâtıyla yoktur ve Allah
sebebiyle var olması bakımından, O'nunla ittihad etmiştir.3 Ancak Kâşânî'nin söz konusu ettiği
ittihâdın, bir birleşmeden çok, ötedekini müşahede etme anlamında olduğu söylenebilir. Nitekim o,
sözünün devamında “bu ittihâd özel bir varlığa tahsis edilemez. Böyle bir tahsis, akılca
imkânsızdır” 4 diyerek Hıristiyanların ittihâd anlayışından farklı bir çizgi ortaya koymaktadır. Son
dönemlere gelindiğinde ise artık tevil etmek nerede ise imkânsızlaşır. Nitekim Bahrânî açıkça
ittihad kelimesini kullanmakta Allah’ın Hz. Peygamber ve Hz. Ali ile ittihad ettiğini, bu nedenle o
ikisine nispet edilen her şeyin Allah’a, Allah’a nispet edilen her şeyin de o ikisine nispet
edilebileceğini ifade etmektedir. 5
Şiî Bâtınî Yorumun Kritiği
Sünnî düşüncede kitap ve sünnet merkeze alınmış, deliller bu ikisine bağlı icmâ ve kıyas ile
şekillendirilmiştir. Ezberleme ve yazıya geçirme ile Kur'ân’ın korunmuşluğu konusunda ittifak
halinde olan Müslümanlar, onun dilsel yapısıyla, Allah’ın mesajını bize ulaştıran bir araç ve bizden
istediklerini anlamanın yegâne yolu olarak kabul etmiştir. 6 Bu nedenle ortaya çıkan problemler,
vahyin anlamı ve yorumlanması üzerine odaklanmış, bu durum bir taraftan dil üzerindeki
araştırmaların artması ve titizlikle yürütülmesine neden olurken, diğer taraftan ilmî disiplinlerin
oluşumuna katkı sağlamıştır. Ancak İslâm’ın Kitap merkezli bir din olması, ona nispet edilen her
dinî grubun meşruiyet adına kendi fikirlerini Kur'ân’a söyletme çabasını beraberinde getirmiştir.
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Kafârî, Nasır b. Abdullah, Usulu Mezhebi'ş-Şia: İmamiyyetu'l-İsna Aşeriyye, 1993, s. 361.
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Külliyyatu Ebi'l-Bekâ, thk. Muhammed Mısrî, Adnan Derviş, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1993, s. 37; Sare Binti
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Cidde 1991, s. 32.
Kâşânî, Istılahatü's-Sufiyye, s. 24.
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وﻣﻨﺸﺄھﻤﺎ ووطﻨﮭﻤﺎ أو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺎ ﻛﺎن ہﻠﻟ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﮭﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﮭﻤﺎ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﯿﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﮭﻮ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﮭﻤﺎ وﻛﻞ ﺷﺊ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﮭﻤﺎ ﯾﻨﺴﺐ
إﻟﯿﮫ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻻﺗﺤﺎده ﺑﮭﻤﺎ وﻣﺰﯾﺪ ﻗﺮﺑﮭﻤﺎ ﻣﻨﮫ ﻛﻤﺎ ﻗﺮن ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﯾﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ " إﻧﻤﺎ وﻟﯿﻜﻢ ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ واﻟﺬﯾﻦ
55/5 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة...آﻣﻨﻮا.” Yusuf b. Ahmed b. İbrâhim ed-Dirazi İbn Usfûr el-Bahrânî (ö. 1186/1772), el-Hadaikü'lNâdıra fî Ahkâmi'l-Itreti't-Tâhira, thk. Muhammed Taki Eyrevanî, Beyrut Dârü'l-Edva, 1985, VII/289.
Bâkıllânî, İ’câzü’l-Kur’ân, (nşr. M. Abdülmünim Hafâcî), Kahire 1951; Mustafa Sâdık er-Râfiî, İ’câzü’l-Kur’ân,
Kahire 1961; Yusuf Şevki Yavuz, “İ’câzu’l-Kur’ân”, DİA, XXI, 406; Muhammed Aruçî, “İ’câzu’l-Kur’ân”, DİA,
XXI/408.
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Ehl-i Sünnet Kelâmcılarına göre te'vîlde bulunan kişi, metni kişisel isteklerine göre
yorumlama yetkisine sahip değildir. Öncelikle lafız ve örfte kullanıldığı anlam esas alınarak
incelemelere başlamalıdır. Çünkü lafız, taşıdığı anlamların kalıplarıdır. 1 İlâhî sırları imkân âlemine
taşıyan sözler, manalarına işaret eden birer hakikat habercisidir. Ancak mananın özü ile onun
kisvesi olan kelimeler, özsel bakımdan aynı da değildir.2 Lafzı aşan anlamların tespiti delâlet-i
iltizâmî adı verilen genel bir yöntem ile yapılır. Bunun için de bir takım olmazsa olmaz şartlar
vardır. Öncelikle ilk şart delalete adını veren aklî iltizâmın/gerekliliğin zorunluluğudur. Yani bir
lafızla birlikte zihinde onun ayrılmazı konumunda olan ikinci anlama delalet, iltizâmî delâlettir. Bu
tür yorumun gerçekleştirilmesinde ise sosyokültürel çevre de yoruma yansıyabilir. Ancak lafız yine
bağlayıcıdır. Zira iltizamî delâlet yoluyla verilen manada, zihin, belirli ölçüde söylenen lâfızla
irtibatlı olarak işlev görmektedir. Şu var ki delâlet-i iltizâmî, zihni daha serbest bir alana intikal
ettiği için, kendi bilgi, tecrübe, kültür ve çevrenin yönlendirmelerine maruz kalabilmektedir. 3
Nassın anlaşılmasında onun dilsel konumu kadar Sünnet de oldukça önemli bir yere sahiptir.
Zira kelimenin örfî olarak toplumsal hayatta kazandığı kullanımı da, en az onun kök anlamı kadar
önemlidir. Arapça nazil olması nedeniyle, Kur'ân'ın yorumlanmasında, bu dilin birinci derecede
göz önünde bulundurulmasının gereği inkâr edilemez. Ancak nassın tefsirinde, sadece lügavî
verilerden hareket ederek neticeye varmaya çalışmak her zaman doğru sonuçlara götürmez.
Zehebî'nin de ifade ettiği gibi, yorumcunun yorumunda, sadece dilin kullanım tarzlarını esas alması
hatadır. Âyetlerin doğru manasına ulaşmak için, Kur'ân’ın geldiği ilk kaynağı olan, Hz.
Peygamber’in anlayışı ve ilk muhataplarının dikkate alınması zorunludur.4 Nitekim İbn Haldun,
Şia’nın bâtınî yorumlarını değerlendirirken “bunlar ne dini bize nakledenlerin, ne de sünnet
konusunda uzman olanların bildiği ifadelerdir. Bilakis bunların çoğu uydurma olan veya senedi
itibariyle ta’n edilmiş rivayetlere dayalı yada fasid te’vil nedeniyle doğru olma ihtimalinden uzak
sözlerdir” diyerek 5 nassın anlaşılmasında sahih sünnetin önemine işaret etmektedir. Aksi takdirde,
ilk muhatapların ve sonrakilerin anlama biçimlerinin göz ardı edildiği, diğer bir ifade ile nassın,
içerisinde varlık bulduğu şartlardan soyutlandırıldığı bir anlama çabası, spekülatif yorumları
kaçınılmaz kılacaktır.
Bu nedenle araştırmacının, te'vîlinde, metinle ilişkili olan ve ‘tefsir’ kavramı içine giren bazı
zorunlu ilimlerin bilgisine dayanması, makasıd denilen kasd-ı mütekellimi tespit için çalışırken
bütünlüğe riayet etmesi, çıkarımlarını kişisel arzularına, şahsi ve ideolojik eğilimlerine alet
etmemesi, yine makbul bir yorumda bulunabilmesi için sarf, nahiv, belağat alanında belirli bir
altyapıya sahip olması bir zorunluluktur. Bunun dışındaki anlama çabaları doğru bir netice
vermeyecektir. Bu konuda nassların te’vili, bâtıl/müstekreh ve sahih olmak üzere iki kısma
ayrılmıştır. Ehl-i Sünnet Kelâmcılarına göre ‘sözcükleri örfî anlamının dışına çıkararak uygun
karine ve alaka olmadığı halde istiare ve mecaz yardımıyla yapılan yorum batıldır. İzmirli’nin de
dediği gibi nassı anlamada insaflı olan, özellikle mücmel ifadelerde, çelişki gibi görünen
durumlarda ya da gerçek anlamın muradına engel bir karine söz konusu varsa, söz sahibinin
kastettiği muhtemel yani ‘kesin değil’ anlamı tespit için gayret göstermelidir. 6
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Gazzali, Ebû Hamid Muhammed, Mihakkü'n-Nazar, thk. Refîk el-Acem, Dâru'l-Fikri'l-Lübnanî, Beyrut 1994. 23
vd..
Bâbertî, Ekmelüddîn, Şerhu Vasıyyeti’l-İmâm Ebî Hanife en-Nu’man = Şerhu Vasıyyeti’l-İmam’l-A’zam, thk.
Muhammed Subhî el-Âyidî, thk., Hamza Muhammed Vesîm el-Bekrî, Dâru’l-Feth 2009, s. 70; 104 vd..
Sözgelimi mahlûk lâfzının bütün yaratılmışlara delâleti mutabıkî; insana delâleti tedammunî, hâlıka delâleti ise
iltizamî olarak isimlendirilir. Bkz. Cündî, Abdurrahim, Şerhu’s-Süllem fî’l-Mantık, Kahire (t.y.), s. 10 vd.;
Bardakoğlu, “Delâlet”, DİA, İst., 1994, IX/120.
Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsir ve'l-Mufessirûn, Dâru'l-Kutubi'l-Hadîse, b.y., 1976, I/281.
İbn Haldun, Ebû Zeyd Veliyyüddin, Mukaddimetu İbn Haldun, thk. Ali Abdülvahid Vafî, Dâru Nahdati Kahire, Mısr
1981, II/527.
İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, Ümran Yay., Ank., 1981, s.90-91.
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Kur'ân’ın bir takım sırlarının ve imalarının, mantukunun yanında mefhumunun da olması
ondaki îcaz ve i’câzın bir sonucu olarak gayet doğaldır. Ancak Şia’nın kimliğini oluşturmasına
katkı sağlayan Kur'ân anlayışında, iki temel unsur söz konusudur: Bunlardan birincisi âyetlerin
zahirine tamamen muhalif bâtınî anlamlarının olduğuna inanmaları 1; ikincisi de Kur'ân’ın kendileri
ve düşmanları hakkında nazil olduğunu kabul etmeleridir. Böylece imamlarına nispet edilen bâtınî
yorumlara cerh ve tadile dayalı tenkit sisteminin eksikliği 2 de eklenince Şii kimlik oluşmuş
gözükmektedir.
Hz. Peygamber dönemini incelediğimizde “ﺎس َﻣﺎ ﻧُ ﱢﺰ َل إِﻟَ ْﯿ ِﮭ ْﻢ
َ “ ” َوأَﻧﺰ َْﻟﻨَﺎ إِﻟَ ْﯿSana
ِ ﻚ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ ﻟِﺘُﺒَﯿﱢﻦَ ﻟِﻠﻨﱠ
insanlara vahyedileni açıklayasın diye Kur'ân'ı indirdik” 3 ifadesinin de bir gereği olarak, bizzat
onun tarafından hem âyetlerin hem de âyetlerde geçen bir takım lafızların anlamlarını izah
edildiğini görmekteyiz. Sözgelimi tabiinin büyüklerinden muhaddis ve kârî Ebû Abdurrahman esSülemî, 4 Osman b Affan, Abdullah b Mes'ûd ve diğer sahabenin kendilerine Kur'ân dersi
verirlerken: Hz. Peygamber'den on âyet öğrenerek, bunların ilim ve amel açısından içerdiklerini
öğrenmedikçe diğer âyetleri öğrenmeye geçmediklerini, yine “biz Kur'ân'ı öğrenirken onda mevcut
ilim ve ameli öğrenirdik, bu sebeple bir sûreyi ezberlerlerken uzun süre üzerinde durup çalışırdık” 5
dediklerini nakletmektedir.
Ehl-i sünnetin metodu tamamen literal bir yaklaşım da değildir. Nitekim “Hakikat biz onu,
(manasına) akıl erdiresiniz diye, Arapça bir Kur'ân olarak indirdik” 6 âyetinde de ifade edildiği
üzere “Ya'kılûn” kelimesi, sadece lafızla ilgili değil ona bağlı sözün manasını anlamayı yani fehmi
de kuşatıcıdır. Ancak tefsirden bağımsız bir te’vil mütekellimin sözünü iptal etmek olacağından
geçersizdir. Kelâmın zâhiri, mana için umdedir. 7
İslâm’ın düstûru olan Kur’ân’ın Arapça olması nedeniyle, akâid olsun teşrîât olsun bir
konuda kurulan önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey, ancak
hakîkat – mecâz, sarih – kinâye gibi çeşitli hitap üslûplarının, dolayısıyla belâğatın ve fesâhatın
bilinmesi ile tespit edilmelidir. 8
Ehl-i Sünnet kelâmcıları, soyut düşüncelerini, somut unsurlara aktarırken, beyan ettikleri
manayı, en anlaşılır forma dönüştürmek için anlama delalet ile ilgili nitelikleri sonuna kadar
kullanma gayreti içerisine girmişlerdir. Bunun için Kelâm ilmi, Bâbertî’nin deyimiyle “bi-kadril
imkân derûnî lâhûtî sırları açmaya kefil olan bir ilim” 9 sıfatını taşımaya hak kazanmıştır.
Lafzın manaya delâletinde, anlam, lafızdan anlaşıldığına göre, lafız ile mana arasındaki bir
diğer ilişki, vad’a/anlam için tayine bakılmalıdır. 10 İfadenin hakikat mi mecâz mı olduğunu
değerlendirmede öncelikle onun sem’î delille vârid olma sıhhatine bakılır. Sıhhat tespit edildikten
sonra “haddi zatında mümkün olan şey”in tasdîki zorunludur. 11 Zira bir ifadede asıl olan,
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Nahl 16/44.
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hakikat/gerçek anlamda olmasıdır. 1 Aksini iddia edenin gerçek anlamın muradına engel bir
karineyi ispat etmesi zorunludur. 2
Haddi zatında aklen mümkün kabul edilemeyecek durumlarda ise tespit edilen anlam için
aklî bir gerektirme şarttır. Bu tür aklî iltizâmda sözlüksel anlam ile irtibat olması da gereklidir.3
Te’vilde lafzî olsun, hâlî olsun karîneler de son derece önemlidir. Karîne, bilinmeyen bir
şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu; anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatine dâir cüz'i
delillerdir. 4
Sonuç ve Değerlendirme
Şia’nın zahirden kopuk bâtınî çıkarımlarındaki hataları üç başlık altında kategorize
edilebilir:
Zâhirle Bâtınî anlam arasında hedef, kast ve sebep bağlamında uyumun olmayışı.
Bu durum te’vilde tefsirin tamamen göz ardı edilerek, lafza riayet edilmemesi ve te’vilde
belirli bir metodun olmayıp, ilham merkezli şahsi çıkarımlara dayanmasından kaynaklanmaktadır.
Nitekim Kuleynî, el-Kâfî’nin mukaddimesinde “Hz. Peygamber’in vefatından sonra yerine
Kur’ân’ı ve Hz. Ali’yi bıraktığını, her birinin diğerini tasdîk ettiğini söyledikten sonra, “ ﯾﻨﻄﻖ اﻹﻣﺎم
 ”ﻋﻦ ﷲdiyerek, imamların Allah’tan konuştuğunu açıklamıştır. Böylece bir bakıma Kur’ân’ın
tefsiri, lafızları değil, imamlardır.
Masum imam anlayışına dayalı ideolojik fikirlerin şablonlaştırılarak, anlamlandırmaların
ortak akla göre değil buna göre şekillendirilmesi.
Cerh ve ta’dilin eksikliği ve imamlara nispet edilen her haberin mutlak doğru kabul
edilmesi.
Şia’da Bâtınî yoruma dönüşen bir istidlalin iki açıdan şekillendirildiğini görüyoruz:
Hem delil hem de medlûl açısından bâtınî istidlâl: Şia’nın bu çeşit istidlâlinin temelinde
önyargı olarak nitelendirebileceğimiz zihinlerinde mevcut bir takım şartlanmışlıkların âyetlerin
tefsirine yön vermesi yatmaktadır. Bu yargıların temelsiz olması yanlışlığın gerekçesi olmuştur.
Temelsiz oluşu, Hz. Peygamber, sahabe ve tabiin devrinde bu tür bir yorumun olmamasının yanı
sıra o dönemde mevcut olan anlam ile çelişen içerikler barındırmasından ve Kur’ân’ın bütünlüğüne
aykırı düşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür hatalar sadece medlule ilişkin değil aynı zamanda
delille de ilgili olabilmektedir.
Medlûlde değil ancak delilde yapılan yanlış yorumlardır. Bu tür yorumlar, Kur'ân’ın
bütünlüğünde olan bir yargıyı kanıtlamak için, ondan bahsetmeyen âyetleri, bağlamından kopararak
kullanmaya ilişkin yapılan yorumlardır.
Burada dikkat çekilmesi gereken diğer bir konu da Ehl-i Sünnette mevcut işârî olarak
adlandırılan tefsir geleneğidir.5
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Bâbertî, Şerhu Umdeti’l-Akâid li’n-Nesefî, Süleymaniye ktb. Amcazade Hüseyin Paşa, No: 312, vr. 94 b.
Bâbertî, Şerhu’l-Vasıyye, s. 101.
Bâbertî, Şerhu’l-Vasıyye, s. 86.
Sözgelimi Gazâlî, ilham yoluyla âyetlerin zahirî manalarının yanı sıra, batını manalarına da ulaşılabileceğini ifade
ederek, manada metnin “kışr” boyutundan “lübb” boyutuna ulaşabilmenin, sûfînin nefsini terbiye etmesi ile
gerçekleşmektedir. Böylece metnin dakik mana ve esrarı, yorumcunun bizatihi iç âleminde zuhur edip gerçekleşen
metafizik süreçlere bağlı olarak meydana gelmektedir (bkz. Gazzâlî, Ebû Hamid, Cevâhirü'l-Kur'ân ve Dureruhu,
Dâru'l-Âfâki'l-Cedide, Beyrut 1990, s. 48-49: 55-56).
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Her ne kadar İbn Teymiye, mutasavvıfların yaptıkları işârî yorum ile Şiî tevillerin yakın bir
çizgiye sahip olması nedeni ile ikisini de açıkça hata olarak değerlendirse de,1 Şia ile aralarında
önemli bir fark vardır. Çünkü Sünnî mutasavvıflar, yaptıkları yorumları metnin dilsel delaleti
olarak görmeyip, ‘maksat’ yönünden muhtemel ‘işaretlere’ dayandırırlar. 2 Sözgelimi sûfîlerin “ ﯾَﺎ
3
ﺎر
ِ “ ”أَﯾﱡﮭَﺎ اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَﻠُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ْاﻟ ُﻜﻔﱠEy inananlar! Yakınınızdaki kâfirlerle savaşın” âyetine
ilişkin, kâfirler kümesine kişinin nefsini de ekleyerek, nefsin, insana en yakın düşmanı olduğunu
söylemeleri, Şiî düşüncenin bâtınî yorumlamasına yakın bir görünüm arz etmektedir. Ancak sufiler
bunu, söz konusu âyetin bizzat tefsiri olarak nitelemez. Şia ise ilham merkezli dedikleri fakat
ideolojik şekillendirmelere göre yaptıkları yorumları âyetin bizzat tefsiri olarak görmektedir. Sünnî
sûfi burada bir bakıma “yakınınızdaki kâfirlerle savaşın” âyetinin zâhirini kabul etmekle birlikte,
bu kâfirler zümresine nefsi de katmakta böylece bir nevi teşbih ile kâfir kategorisine girenler
hakkında yorumlarda bulunarak tefsire dayalı bir tevilde bulunmuştur. 4
Bununla birlikte Şii kaynaklı bir tasavvuf damarının da olması Sünnî düşünürleri makbul bir
işarî te’vil için bir takım kurallar koymaya itmiştir. Bunlar :
1-Kur’an’ın zahirî manasına tamamen aykırı olmaması.
2-İşâri te’vili destekleyen şer’i bir delilin bulunması.
3- Akla aykırı bir anlamın çıkarılmaması.
4-Zahirî mananın kabul edilmesi.
5- “Murad sadece bu manadır” şeklinde bir sınırlamaya gidilmemesi.
Dolayısıyla anlama ve hüküm çıkarma için, metin bir taraftan sarf, nahiv, sebeb-i nüzul vs.
gibi filolojik, gramatik ve mantıksal anlam çözme işlemleriyle tahlil edilmeli, diğer taraftan onun
‘örfî verilerine de bakılmalıdır.5 Bu durum açıkça göstermektedir ki Sünnî düşüncede günümüz
tabiriyle ne tamamıyla öznel yorumdan ne de tamamıyla saf bir nesnel yorumdan bahsedilebilir.6
Zira lafız, mananın bizzat kendisi olmadığı gibi ondan bağımsız da değildir. Kur’ân’ı indiren
Allah’ın Kur’ân’ı kendisine indirdiği Hz. Peygamber ve vahyin ilk muhataplarının anlayışının hiç
göz önünde tutulmadığı sadece dilsel açıdan bir yorumlama nesnel/literal yaklaşımın genel
niteliğidir. Nitekim Seyfuddîn Âmidî’nin (ö. 631/1233) Ehl-i Zâhir olarak zikrettiği mecaz karşıtı
olan bu kişilerin, mecazı yalanla eşdeğer gördüklerini veya hakikatin yalın şekilde ifade
edilmesinden âciz kalındığında başvurulan bir yol olarak kabul ettiklerini, hâlbuki Allah’ın her iki
durumdan da münezzehliğini ve onlara göre Allah Kelâmı’nın halis hak ve hakikat olduğunu
nakletmesi 7 onların genel anlamda bakış açılarının arka planını ortaya koymaktadır. Hatta bu konu
onlar için o kadar önemlidir ki zâhirilerin takipçisi sayılabilecek olan İbn Teymiyye ve tabileri
tarafından imanî bir mesele olarak görülmüş ve salih amele mecazen iman diyen ve onun
hakikatinin sadece tasdik olduğunu kabul ederek ameli dışarıda bırakan anlayış eleştirilmiştir. 8
Hâlbuki kelamcı belağatçılara göre Kur'an'da mecaz yok olursa, onun edebî güzelliğinin bir
kısmı ortadan kalkacaktır. Ayrıca Belâgatçılar, mecazın hakikatten daha beliğ olduğu hususunda
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Ancak her Batıni yorum yapana aynı hükmü vermez. Bazılarının cahil veya bidatçi bazılarının ise zındık ve mülhid
olduğunu belirtir. Bkz. İbn Teymiyye, Ebû’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalim, Mecmuatü’l-Fetava, haz.
Amir Cezzar, Enver Baz,: Mektebetü’l-Ubeykan, Riyad 1997; XIII/236-237.
Nasr Hamid Ebû Zeyd, Mefhumu'n-Nas: Dirâse fî Ulumi'l-Kur'ân, el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Amme li’l-Kitâb, Kahire
1990, s.265.
Tevbe, 9/123.
Zerkesî, Burhân, II, 170-171.
Nasr Hamid Ebû Zeyd, Mefhumu'n-Nas, s. 266.
Öznel ve nesnel yorum için bkz. Melik Bülbül, "Edebi Metinlerde Anlam Boyutluluğu", Yedi İklim, sy. 92, Ocak1997, 49; Ebû Zeyd, Mefhûmu’n-Nass, s. 234.
İbn Hazm, Ebû Muhammed b. Ali ez-Zâhirî, el-İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm, thk. Ahmed Muhammed Şakir, Kahire
1970, IV/448; Amidî, Ebû'l-Hasan Seyfeddin, el-İhkâm fî Usuli'l-Ahkâm, Kahire 1968, I/38- 40.
Takiyyuddîn Ahmet b. Ahdilhalim İbn Teymiyye, Kitabu'l-iman, Beyrut 1983, s. 105.
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hemfikirdir. Eğer mecaz Kur'an'dan soyutlanırsa, ona ilişik konular olan hazf, te'kid vb. üslûp
türlerinden de yoksun olması gerekir. Şu var ki ibarede asıl olan hakikî anlamdır. Çünkü mecaz
fer’dir. 1
Kur'ân nassı, edebî niteliği nedeniyle zengin ve derin manaları ihtiva eden bir özellik
taşımaktadır. Ama bu durum, ne söz konusu kelâmın “anlaşılmayacak kadar kapalı oluğu”, ne de
mevcut lafızlarına hapsedilmiş anlamından başka ihtimalin bulunmadığı anlamına gelmelidir. Diğer
bir ifade ile Arapça metinlerin anlamlarının çözümlenmesinde geçerli olan kurallar burada da
geçerlidir ve onu tahsis eden örfî delâlet ihmal edilmemelidir.
Sonuç olarak lafız ihmal edilmeden örf, muktedâ-i hâl sebeb-i nüzul gibi olgulara da dikkat
edilmesi suretiyle sarfî, nahvî ve örfî bütünlük çerçevesinde gerektiğinde mecaz ve istiareyi de
ölçülü bir biçimde kullanan anlayış, Kur’ân’a dayalı Sünnî kimliğin karakteristik yapısını
oluşturmuştur. Buna göre ne lafızdan bağımsız mücerred te’vîl, ne de sadece lafza bağlı nesnel
yaklaşım geçerlidir. Ayrıca sözgelimi Mâturîdî gibi Sünnî düşünürlerin te’villerinin sonunda
“Allah en iyi bilendir”, “doğrusunu Allah bilir” gibi ifadeleri sıklıkla kullanmaları, yapılacak başka
yorumların imkânının kabul edildiğine bir işarettir.

1

Suyutî, Ebû'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman, Mu'teraku'l-Akrân fî İ'câzi'l-Kur'ân, thk. Ali Muhammed Bicâvî,
Dârü'l-Fikri'l-Arabi, 1973, I/186; İbn Reşîk, Ebû Ali Hasan b. Reşik el-Kayrevanî, el-Umde fî Mehasini'ş-Şi'r ve
âdâbih, thk. Muhammed Karkazan, Dârü'l-Ma'rife, Beyrut 1988, I/265, 266.
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Müzakere
“Kur’ân’ın Anlaşılmasında Zâhir-Bâtın Çelişkisi
-Şia Bağlamında Bir Değerlendirme-“
Yrd. Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR ∗
Ev sahiplerimizden Yrd. Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU, bizleri ağırlama meşguliyeti
yanında, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Zâhir-Bâtın Çelişkisi -Şia Bağlamında Bir Değerlendirmebaşlıklı tebliğiyle çok önemli bir konuyu ele almış ve dikkat çekmiş bulunmaktadır. Konu seçimi
dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum.
Tabiidir ki bağlamın Şi‘a olması konuyu bizim dışımıza itmemekte, neticede Şi‘a da
Müslüman kardeşlerimiz olduğu kadar, Şi’a’nın düşüncesi ve anlayışı kendisinde kalmamakta, bu
fikirler ve anlayışlar bütün Müslümanlara sirayet etmektedir. Zaten sayın Marulcu’nun tebliğinden
de asıl amacın Şi’a’yı incelemek veya eleştirmek olmayıp, zâhir-bâtın kapsamında Kur’an_ın
anlaşılması konusunu ele almak olduğu son derece belirgindir.
Şu sıralar, yaklaşık bin yıllık klasik kaynaklarımızın İmâmiyye’yi tanıtırken asla uygun
diğer tabirle objektif olup olmadıkları konusuyla uğraştığımdan, bu tebliğ bana çağdaş bir
kelamcının bu konuda durumunu görmüş olma fırsatı verdiği için de memnun oldum. Dolayısıyla
düzenleme kurulumuza da teşekkür ediyorum. Bu bağlamda hemen belirteyim ki Sayın Marulcu,
genelde birinci el kaynaklar kullanmak suretiyle, bu objektifliği büyük oranda yakalamış
gözükmektedir.
Şunu da belirteyim ki zahir-batın çelişkisi kısmını siz değerli kelamcılara havale ederek, ben
daha çok Mezhepler Tarihçisi olarak Şi’a bağlamında bir şeyler söylemek istiyorum.
Ben vakit hesabını zorlamadan, bir iki pekiştirme anlamında vurgu ile bir küçük öneride
bulunmak istiyorum.
Sayın Marulcu isabetli olarak Şi’a’ya atfettiği bir ifadesinde “Kur’ân’ın öyle Bâtınî
anlamları vardır ki onları imamlardan başkası anlamaz. Ayrıca Kur’ân’ın marifeti sadece onlara has
kılınmıştır” demektedir.
Arada geçmiş cümle gibi duran bu ifadeye ben tekrar vurgu yapmak ve hatırlatmak
istiyorum. Konunun temelinde yatan sorun aslında budur: İmam anlayışı.
Hasan Bey’in tespit ettiği, kendi içinde çelişkiler de barındıran, Şi’a’ya göre Kur’an-ı
Kerim’in konu bazında üçlü veya dörtlü tasniflerinin batınî yoruma sebebiyet verdiği anlayışına,
temel sorun kaynağı dediğimiz imam anlayışı bağlamında, bir ekleme veya değerlendirme yapmak
isterim.
Şöyle ki kanaatimce, Şi’a açısından bu batınî, yorumlara Kur’an-ı Kerim anlayışı değil,
bizzat imam anlayışı sebebiyet vermiştir.
Şi’a olarak imamı yücelttik yücelttik, Peygamber’in yanına çıkardık, Miraçta Hz.
Peygamber’i şaşırtacak kadar önemli mevkiler yanında bizzat Allah Teala tarafından özel
ihtimamla atanmalarını gerçekleştirdik1. Yetmedi, masumiyette peygamberden daha masum yaptık,

∗
1

Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
En-Nu’mânî, Muhammed b. İbrahim b. Ca‘fer (İbn Ebi Zeyneb), el-Gaybe, nşr. Hüseyin A’lemî, Beyrut 1403/1983,
s. 59, 62 vd.
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zira vahiy düzeltmeyecekti hatalarını 1, böylece uçurduğumuz imama bakarken kamaşan
gözlerimizi Kur’an’a indirince, ne görelim? İmam ortada yok!
Olmaz, mutlaka olması lazım. Ekleyelim. Metin yani birinci anlam ekleyemeyeceğimize
göre, yorum yani batın mana ekleyebilirdik ve öyle yaptık.
Seçilen örnekler sınırlıdır ve öyle olmak zorundadır.
Ben de bana garip gelen birkaç örnek vermek isterim:
Araf suresinde Hz. Musa kavmine sesleniyor:
“ ﻗَﺎ َل ُﻣﻮ َﺳﻰ ﻟِﻘَﻮْ ِﻣ ِﮫ ا ْﺳﺘَ ِﻌﯿﻨُﻮا ﺑِ ﱠMûsâ, kavmine; "Allah'tan
ض ِ ﱠہﻠﻟِ ﯾُﻮ ِرﺛ ُ َﮭﺎ َﻣﻦْ ﯾَﺸَﺎ ُء ِﻣﻦْ ِﻋﺒَﺎ ِد ِه
َ ﺎہﻠﻟِ َواﺻْ ﺒِﺮُوا إِنﱠ ْاﻷَ ْر
yardım isteyin, sabredin!" dedi; yeryüzü Allah'ındır, onu kullarından dilediğine verir.” (A’raf
7/128)
Muhammed Bakır’dan rivayet Hz. Ali’nin kitabındaki kayda göre “mirasçı kılınanlar ben ve
ehl-i beytim”dir. Dolayısıyla yeryüzünün tamamı bizimdir. Ve ardından konuyla ilgili fıkhî
sonuçlar 2. Musa nerede imamlar nerede? Yılların hesabı nerede?
ﺴﻨَﻰ ﻓَﺎ ْدﻋُﻮهُ ﺑِﮭَﺎ
ْ ﺳ َﻤﺎ ُء ا ْﻟ ُﺤ
ْ َ“ َو ِ ﱠہﻠﻟِ ْاﻷEn Güzel İsimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua
edin” (el-A’râf 7/170). Ca‘fer es-Sadık’tan rivayet: Allah’a yemin ederim ki biziz Allah’ın en güzel
isimleri. Öyle ki, bizim imamlığımızı kabul etmeyen hiçbir kulun amelini kabul etmeyecektir 3.
Övgü ifadelerinde imamlara hatta çoğul ibarelerde dahi sadece Hz. Ali’ye yorumlama
örnekleri de bolca görülebilir.
“ إِﻧﱠ َﻤﺎ َوﻟِﯿﱡ ُﻜ ُﻢ ﱠSizin dostunuz ancak
َﷲُ َو َرﺳُﻮﻟُﮫ ُ َواﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َءا َﻣﻨُﻮا اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾُﻘِﯿ ُﻤﻮنَ اﻟﺼ َﱠﻼةَ َوﯾ ُْﺆﺗُﻮنَ اﻟ ﱠﺰ َﻛﺎةَ َوھُ ْﻢ َرا ِﻛﻌُﻮن
Allah’tır, Resulüdür, iman edenler, namaz kılanlar, zekat verenler, boyun eğenlerdir”. (Maide 5/55)
ayeti Hz. Ali hakkında inmiştir 4. Ayette tam dört tane çoğul ifade var!
َك ِﺑﻨَﺼْ ِﺮ ِه َوﺑِﺎ ْﻟ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﯿﻦ
َ “ ھُ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي أَﯾﱠ َﺪSeni ve inananları yardımıyla destekleyen O'dur". (el-Enfal 8/62)
Ayetinde Allah’ın yardımıyla desteklenen kişi Hz. Ali'dir 5.
“ َوﯾَﻘُﻮ ُل اﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َﻛﻔَﺮُوا ﻟَﻮْ َﻻ أُ ْﻧ ِﺰ َل َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َءاﯾَﺔٌ ِﻣ ْﻦ َرﺑﱢ ِﮫ إِﻧﱠ َﻤﺎ أَ ْﻧﺖَ ُﻣ ْﻨ ِﺬ ٌر َوﻟِ ُﻜ ﱢﻞ ﻗَﻮْ ٍم ھَﺎ ٍدSen, ancak bir uyarıcısın, her
toplumun bir yol göstericisi vardır”. (Ra’d 13/7) ayetindeki uyarıcı (munzir) Hz. Muhammed, yol
gösterici (hâd) de Hz. Ali’dir 6.
Çoğaltılabilecek bu örneklere rağmen sayın Marulcu’nun bir genellemesine atıfta bulunmak
isterim:
“Şia tarafından muteber kabul edilen tefsir ve hadis kitapları tarandığında satır aralarında
şöyle bir bâtınî tefsir tablosu ortaya çıkmaktadır”.
Bu ifadenin ardından, “Rab imamdır” ile başlayıp listelenenler oldukça ciddi olunca, bu
genellemenin ne kadar haklı ve objektif olabileceği sorusu ister istemez akla geliyor.
Malumdur ki genellemeler genellikle hata ile maluldür dolayısıyla, kelimelerinin arası da
okunduğunda “bütün Şî‘a’ca muteber kabul edilen kitaplarda” şeklinde anlaşılabilecek ifade yerine,
“içlerinde muteber kabul edilenler de bulunan bazı Şi’î eserlerde” gibi temkinli şeklini kullanmanın
vakıa açısından da ilmi objektiflik açısından da daha uygun olacağı kanaatimi beyan etmek isterim.
Kur’an-ı Kerim’i dolayısıyla Yüce Yaratıcımızı daha doğru anlama çabasına yönelik bu
çalışması dolayısıyla Sayın MARULCU’yu tekrar tebrik ediyor, amacına uygun sonuçlar niyazıyla,
hepinize saygılar sunuyorum.

1
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Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî, Maòālâtu’l-İslâmiyyîn ve iõtilâfu’l-mušallîn, thk. Helmut Ritter, Wiesbaden 1980. s. 48;
Abdülkahir el-Bağdâdî, el-Farò beynel fıraò, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd, Beyrut 1411/1990, s. 67 vd;
Abdülkerim eş-Şehristânî, el-Milel ve’n-nióal, nşr. Ahmed Fehmî Muhammed, Beyrut 1410/1990, s. 188 vd.
Yakub b. İshak el-Kuleynî, , el-Usûl mine’l-Kâfî, Beyrut 1980, I, 407 vd.
Kuleynî, Usûl, I, 143 vd.
İbnu’l-Mutahhar el-Hillî, Nehcü'l-hak ve keşfu's-sıdk, nşr. Aynullah el-Haseni Urmevi, Kum 1407.
Hillî; Nehcu’l-hak, s. 185.
a.e., s. 180 vd.
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Prof. Dr. Ömer AYDIN:
Ben de müsaade edersiniz birkaç şey söylemek istiyorum. Ahmet İshak hocamız Hasan
Tevfik arkadaşımızı, Şia’yı hedef alarak konuşması dolayısıyla eleştirdi. Burada bir konu daha
olsaydı daha tamamlayıcı olacaktı diye düşünmekteyim o da, Şia’nın Ehl-i Sünnet’e dolaylı veya
direk olarak geçen görüşler, etkilerdir. Ya da şöyle de olabilirdi, tarihten günümüze Şia’nın Ehl-i
Sünnet’e tesirleri. Bu çok önemli bir ayrıntı aslında ama arkadaşlarımızın ifadeleri, konuları kendi
çerçevelerindeydi. İkisi de başarılıydı. Ben bugün kelamcılar adına dolu dolu bir gün geçtiğini
düşünüyorum. Kendi adıma istifade ettim. Yalnız listeye baktığımda konuşmacı arkadaşların
ekseriyeti genç arkadaşlar. Tecrübeli hocalarımız ne düşünürler fakat ben kendi adıma gerçekten
olumlu buldum. Özellikle bir şeyi belirtmek istiyorum bizim bu kelam toplantılarımızda bu
salondaki konuşmaların dışındaki aralarda arkadaşların gruplar halinde yine bu konuları
tartıştıklarını gördüm. Mesela ben Erkan Bey ile sürekli aralarda tebliğleri müzakere yaptık
yeniden. Bunlar çok güzel oluyor. Katkılı oluyor. Gerçekten ben hepinize teşekkür ediyorum.
İnşallah hayra vesile olur bu diyorum ve bu oturumu kapatıyorum.
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Bağlamsal Okumaya Dayalı Teolojik Yaklaşıma Bir Örneklem:
Allah’ın Saptırması/Taḍlîl Meselesi
Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR ∗
Bağlamsal okuma ile delil olarak kullanılan nassın/orijinal dini metnin, içerisinde yer aldığı
yakın bağlamına/siyakına bağlı olarak aldığı anlamı dikkate alan bir okumayı kastediyoruz. Daha
teknik bir ifade ile siyakın delaletine bağlı bir anlamlandırma çabasını ifade etmek istiyoruz. Bu tür
bir okuma, daha çok, farklı anlamlara gelen kelime ya da kelimelerin yer aldığı bir cümlenin
anlamını doğru bir biçimde tespit etme çabası söz konusu olduğunda vazgeçilmez bir metot olarak
karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmamızda, söz konusu yöntemin önemini en açık bir biçimde
gösterdiğini düşündüğümüz konulardan birisi olarak gördüğümüz, “Allah’ın saptırması/taḍlîl”
meselesini seçtik.
Bunu gösterirken de yukarıda işaret ettiğimiz gibi tek bir örnekten, yani Allah’ın
saptırmasına ilişkin ifadelerin yer aldığı ayetlerin bağlamından hareket edeceğiz. Örneklem olarak
bu konuyu seçmiş olmamızın nedenlerini kısaca şöyle ifade edebiliriz: Bilindiği üzere, kelamcılar,
bazen zihinlerinde bir prensip ya da düşünce oluşturmakta, daha sonra, Kur’an’dan bu prensip ya
da düşünceyi desteklediklerini düşündükleri ayetleri seçmekte; lafzî anlamları itibariyle ona aykırı
olduğu kanaatine vardıkları ayetleri ise onun doğrultusunda tevil etmektedirler. Bize göre bu
yaklaşım tarzının en somut biçimde tezahür ettiği konulardan birisi, “Allah’ın saptırması”
meselesidir.
Sonuç olarak çalışmamızda öncelikle bağlamsal okumanın teorik çerçevesini sunmaya ve bu
tür bir okumaya dayalı teolojik yaklaşıma neden ihtiyaç duyulduğunu göstermeye çalışacağız.
Ardından da seçtiğimiz örneklem çerçevesinde, bağlamsal okuma yöntemine dayalı bir çıkarımla
ayetlerin farklı görüşlere meydan vermeyecek ölçüde objektif bir anlamlandırmasının ne ölçüde
mümkün olduğunu görmeye çalışacağız.
Bağlam ve Bağlamsalcılık
Bağlam
Amacımız, anlamı belirlemede bağlamın/siyakın rolünü belirlemek olunca, öncelikle
bağlam/siyak ile neyi kastettiğimizi ifade etmemiz gerekir. Genel ve yaygın anlamıyla bağlam,
“konuşmacının sözündeki maksadını gösteren karinelerin tümüdür. Bu karineler, sözdeki kısa ve
özlü ifadelerin açıklamalarına işaret edip muhtemel anlamlardan doğru olanların tespitini
sağlarlar.” 1
Usulcülerin siyak sözcüğüyle karşıladıkları bağlamı, dilciler nazm sözcüğüyle karşılarlar.
Onlara göre nazm; “kelimeleri ve cümleleri, manaları ve delâletleri aklın gerektirdiği ölçüde yerli
yerinde olacak tarzda sıralamaktır. Başka bir ifadeyle sözdizimi/nazm; anlamları aklın gerektirdiği
şekilde olan düzenli ve dizili lafızlardır.” 2 Diğer bir tanıma göre ise nazm; “kelimelerde farklı
anlamlar arayışıdır.” 3
Ez-Zerkeşî, bağlamın anlam ve önemine işaret ederken şunları söyler: “Bağlam, sözün kısa
ve özlü olanının açıklanmasını, konuşmacının maksadının dışındaki muhtemel anlamların ortadan
kaldırılmasını, genel lafızların özel bir anlama tahsis edilmesini, mutlak lafızların belli bir kayıt ve
şarta bağlanmasını ve çeşitli anlamlara gelen lafızların uygun olanlarının belirlenmesini sağlar. Bu
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itibarla o, konuşmacının maksadını gösteren karinelerin en önemlilerinden birisidir. Onu ihmal
eden muhatabı karşısında hataya düşer, münazaralarında başkalarını yanıltır. Allah’ın şu sözüne bir
bak: ‘Tat bakalım, hani şerefli olan, değerli olan yalnız sendin.’ Onun bağlamından burada
kastedilen kimsenin gerçekte zelil ve aşağılık bir kimse olduğunu anlarsın.” 1
İbn Teymiyye ise bu hususu şöyle ifade eder: “Her ayet ve hadisin özel konumuna ve
bağlamına, onların anlamlarını açık bir şekilde gösteren delil ve karinelere bakılması gerekir. Bu,
Kitap ve Sünnet’in anlaşılmasında çok büyük, önemli ve faydalı bir prensiptir.” 2
Bu durumu bir örnek ile şöyle açıklığa kavuşturabiliriz. “Kitap” kavramı, Kur’an’da pek çok
anlamda kullanılmıştır. O, bazen Kur’an’a, bazen Tevrat’a, bazen Tevrat ve İncil’in ikisine birlikte,
bazen de Levh-i Mahfûz’a delalet etmektedir. Bu anlamların hepsi, yalnızca bağlam aracılığıyla
birbirinden ayırt edilebilir.
Bağlamın bu büyük öneminden dolayı Batı’da, yakın zamanlarda epistemoloji içerisinde
bağlamsalcılık/contextualism akımı ortaya çıkmıştır. Onunla anlatılmak istenen kısaca, lafız, hal ve
makam gibi sözün geçtiği yerde bulunan göstergelerin/karinelerin tümünü devreye sokarak anlamı
tespit etme çabasıdır. Örneğin, 1930’lu yılların başlarında J. R. Firth şöyle düşünmekteydi:
“söylenen sözlerin gerçek hayat içerisinde bir bağlamı vardır. Onların seslerinin belli bir ortamda
algılanması gibi anlamları da tamamen aynı ortam içerisinde kavranır.” 3
Daha sonraları, epistemoloji içerisinde bağlamsalcılık adı altında yeni bir akım ortaya
çıkmış ve bu konuda oldukça zengin bir literatür oluşturulmuştur. Dolayısıyla burada kısaca
bağlamsalcılığa da değinmemiz yerinde olacaktır.
Bağlamsalcılık
Bağlamsalcılık, anlamsal içeriği taşıyan ilk unsurun hitabet olduğunu savunur. Bir cümle
yalnızca herhangi bir konuşma bağlamında belli bir anlam ifade eder. 4 Bu bakımdan epistemolojik
anlamdaki bağlamsalcılığa göre, bilgilerimizin çoğu bağlam odaklıdır. Yani herhangi bir bağlamda
ifade edilen belli bir bilgi orada doğru olabilirken farklı anlamsal ölçütlere sahip başka bir
bağlamda yanlış olabilir. 5
Bağlamsalcılığın DeRose (1999) tarafından ileri sürülen formülasyonunda “bilmek”
sözcüğü, “yassı/flat” ve “cavlak/bald” sıfatlarında olduğu gibi derecelendirilebilir. Anlatılmak
istenen kısaca şudur: Farklı şeylerin farklı derecelerde yassı olması gibi bilginin de farklı dereceleri
veya Cohen (1999) in ifadesiyle farklı doğruluk düzeyleri vardır. Belli bir düzeyin yassı sayılıp
sayılamayacağını göstermek bağlama bağlıdır. Henüz sabanla sürülmüş bir arazinin yüzeyinin
tartışıldığı bir bağlamda belli ölçüde bir yassılığın yassı olarak kabul edilmesi yeterli olabilirken,
aynı derecedeki yassılığın, bir bilardo masası söz konusu olduğunda gerekli görülen ölçütleri
karşılamadığından yassı olarak kabul edilmesi söz konusu olamaz. Aynı şekilde bilginin de farklı
dereceleri vardır. Bu itibarla belli bir inancın bilgi ifade edip etmediği bağlama bağlıdır. Örneğin
belli bir doğruluk derecesi olan herhangi bir kanı, bir kahvehane salonunda geçen konuşma
bağlamında bilgi ifade edebilecek yeterlikte bir doğruluk derecesine sahip görülürken, aynı kanı,
bir mahkeme salonunda bilgi ifade edebilecek yeterlikte doğruluk derecesine sahip görülmeyebilir. 6
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Bu anlamıyla bağlam ve bağlamsalcılık, Arap edebiyatçıları ve usulcüleri arasında Batı’da
olduğu ölçüde 1 büyük bir önem görmese de sıkça başvurulan bir yöntem olmuştur. Nitekim pek
çok edebî ve metodolojik çalışma içerisinde, sözün bağlamsal anlamı/dilâletü’s-siyâk ifadesine
rastlamak mümkündür. Ayrıca müfessirler de çoğu kez sözün bağlamsal anlamını vurgulamak için
“siyak ve sibakın gerektirdiği üzere” 2 ifadesini kullanmışlardır. Kısacası, Müslüman dilciler ve
yorumcular, bu kavram ve yöntemin teorik çerçevesi üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmamakla
birlikte, onu sıkça uygulamaya koymuşlardır.
Bağlamsal Okumanın Amacı
İfadeler, tek başına bulunan kelime ile iki durumda ortak özelliğe sahiptir. Birincisi,
eşanlamlılık, ikincisi ise lafzî ortaklık durumudur. Aşağıdaki ifadelerin hepsi eşanlamlılık
durumuna örnek oluşturmaktadır. Onlar, aynı anlama işaret etmelerine rağmen farklı lafızlarla
söylenmişlerdir:
“Falancanın yanında yer aldı”, “Ona yardım etti”, “Ona yardım elini uzattı” Onun elinden
tuttu”.
Görüldüğü üzere bu ifadelerin hepsi, “yardım etmek”, “desteklemek” anlamlarına gelseler
de farklı lafızlarla ifade edilmişlerdir.
Lafzî ortaklıktan maksat ise, içerisinde yer aldığı bağlamın ya da bulunduğu konumun
gereği olarak pek çok anlama gelebilen bir ifadenin tek bir lafzî surette dile getirilmesidir.
Aşağıdaki ifade de bu duruma örnek teşkil etmektedir:
“Ona elini uzattı/medde yedehû”. Bu ifade içerisinde yer aldığı bağlamın ya da konumun bir
gereği olarak, a) Ona yardım etti ve destekte bulundu, b) Ondan yardım istedi ve c) Ona vurmak
istedi gibi anlamlara gelebilir.3
Bu örnek bize, bağlamın anlama ne ölçüde etki ettiğini açıkça göstermektedir. Bu yüzden
herhangi bir metnin anlamsal çözümlemesini yaparken bağlamı dikkate almadan sadece lügat ve
gramer bilgisiyle yetinmenin ne kadar yanıltıcı olacağı ortadır.
Bu durumun çok iyi farkında olan Abdülkâhir el-Cürcânî, sözdiziminde bağlamın ne kadar
etkili olduğunu anlatmaya çalışırken şunları söylemektedir: “Bu lafız buraya uygun düştü. a)
Çünkü anlamı şudur ve şuna delâlet etmektedir, b) Çünkü cümlenin anlamı ve amacı bunu
gerektirmiştir, c) Çünkü öncesinin anlamı onun anlamını gerektirmiştir.” 4
Bu durumu, Kadı Abdülcebbar, Kur’an’da anlamsal içeriği olmayan bazı ifadelerin
bulunduğunu söyleyenlere karşı cevap verirken şöyle dile getirir: “Kur’ân'da yer alan her sözün bir
anlamı vardır ve bu anlamı gösteren bir delil bulunmaktadır. Bu anlama ya o sözün bizzat kendisi
veya onun bulunduğu bağlamdaki herhangi bir karine/gösterge ya da hem kendisi hem de söz
konusu bu karinenin her ikisi birden işaret eder. Bu itibarla bir sözün ifade ettiği anlamı içermesi
iki açıdan mümkündür: Birincisi, bizzat bu sözün kendisidir. Diğeri de, bu sözle birlikte bulunan
herhangi bir karine/göstergedir.” 5
Sonuç olarak söylemek gerekirse, bağlama duyarlı olan ifadelerin, bağlamları dikkate
alınmadan doğru anlaşılmaları çok zordur. Bu nedenle bağlamsal okumanın amacı, bağlama duyarlı
ifadelerin anlamsal değişime açık olduğunu dikkate alarak onların mümkün olan en doğru
anlamlarını tespit etmeye çalışmaktır.
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Bağlamsal Okumaya Dayalı Teolojik Yaklaşıma Bir Örneklem: Allah’ın
Saptırması/Taḍlîl Meselesi
Bağlamsal okumaya dayalı bir bağlamsal teolojinin önemini vurgulamak için bu konuyu
seçmemizin nedeni, kelamcıların bazı meseleleri ele alırken onları ne kadar Kur’anî
bağlamlarından kopuk tartıştıklarını gösteren en açık örneklerden biri olmasıdır.
Konunun Kur’an’daki bağlamlarına bakmadan önce, kelamcıların meseleye hangi çerçevede
yaklaştıklarına kısa bir göz atalım. Bu, bizim kelamî yaklaşımla bağlamsal yaklaşım arasındaki
farkı daha rahat görmemizi sağlayacaktır.
Kelâmî Arkaplan
Allah’ın kullarını doğru yola ulaştırması/hedy ve saptırması/taḍlîl konusu, kelam
kitaplarında çoğunlukla insanın fiilleri ve irade meselesi başlığı altında ele alınmıştır. Örneğin,
Taftazânî, bu başlık altında hidayet-dalalet konusunu anlatırken şöyle demektedir: “Dalâlet,
tabirinin manası da (Mutezile’nin öne sürdüğü gibi) ‘Allah’ın insanı dâll (sapık) olarak bulması ve
ona sapık ismini vermesinden ibaret değildir. Zira bu gibi şeyleri meşiyete ve iradeye bağlamanın
(ve bu manada: Allah dilediğini dalâlete düşürür, demenin) bir manası yoktur.” 1
Taftazânî’den yaklaşık üç asır önce yaşamış olan Ebu’l-Mu’în en-Nesefî de aynı konuda
benzer bir endişeyle şöyle demektedir: “[Mutezile’nin] Allah’ın ‘dilediğini saptırır ve dilediğini
doğru yola ulaştırır’ 2 ifadesiyle, ‘onu [sapık olarak] isimlendirmesini ya da sapıtmış olarak
bulmasını’ kastettiği şeklindeki görüşleri yanlıştır. Çünkü bunlar, dileme ve irade etme ile
ilişkilendirilmesi mümkün olmayan hususlardandır. Aslında kendisinde sapıklık fiili bulunan kimse
sapık olarak isimlendirilir ve sapık olarak bulunur. Kendisinde sapıklık fiili bulunmayan kimse ise
ne sapık olarak isimlendirilir ne de sapık olarak bulunur. Dolayısıyla [Allah dilediğini sapık olarak
isimlendirir ve bulur] demek, ‘Allah dilediğini siyah olarak isimlendirir ve dilediğini uzun olarak
bulur’ demek gibidir. Bu ise bozuk bir inanış ve düşüncedir.” 3
Bu yüzden Ehl-i Sünnet’e göre Allah’ın dilediğini saptırmasının tek bir anlamı vardır. O da
Allah’ın kulunda sapıklık fiilini yaratmasıdır. 4 Bu onların fiillerin yaratılışına ilişkin görüşlerinin
kaçınılmaz sonucudur. Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu kabul edildiğinde, dalalet fiilini istisna
etmenin imkânı yoktur. Dolayısıyla onlara göre, “Allah dilediğini saptırır” ifadesi, “Allah dilediği
kimsede sapıklık fiilini yaratır” anlamına gelmektedir. Aslında onların kelâmî düşünce
sistematiğine göre bu ifadenin daha doğrusu; “Kul, sapıklık fiilini kesb ya da irade eder, Allah da
onun kesbine ya da iradesine uygun olarak bu fiili yaratmayı irade eder ve yaratır” şeklindedir.
İyi ve kötü kulun bütün fiillerinin Allah tarafından yaratılması, Mutezile’nin adalet
prensibine ters düşmektedir. Onlara göre bu durumda kulun hürriyetinden söz etmek mümkün
değildir. Çünkü kulun fiilini irade eden ve yaratanın Allah olması durumunda, onun fiiline ilişkin
sorumluluk taşıdığından ve yaptığı kötü fiillerinden dolayı cezalandırılması gerektiğinden söz
etmek mümkün değildir. 5
Kulun fiillerini kendisi yarattığı kabul edilse bile onların Ehl-i Sünnet kelamcılarına
yönelttikleri bu itiraz temelsizdir. Dolayısıyla bu konu Mutezile’nin muhaliflerine karşı en zayıf
oldukları noktalardan bir tanesidir. Zira özellikle Ehl-i Sünnet, Allah’ın sapıklık fiilini kulda
doğrudan yarattığını söylememektedir. Tam aksine Allah’ın kulun fiilini onun kesbine ya da cüzi
iradesine uygun olarak yarattığını söylemektedir. Bu söylemde belirleyici olan Allah’ın yaratma
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iradesi değil, kulun kesbi ya da cüzi iradesidir. Bu itibarla Ehl-i Sünnet açısından meseleyi özet
olarak şöyle ortaya koymak gerekir:
Allah, Mutezilenin Ehl-i Sünnet’in görüşünden çıkarsadığı 1 şekilde çirkini yaratmamaktadır.
Aksine kulun kesbi ya da cüzi iradesinden dolayı arızî olarak çirkinlik vasfını kazanan fiilinin
bizzat kendisini yaratmaktadır. Yani yaratılan vasıf değil, bizzat fiilin kendisidir.
Diğer taraftan yaratma fiilinde etkili olan sıfatlar yalnızca irade ve kudret sıfatları değildir.
İşin içerisinde bu ikisinden daha az öneme sahip olmaya ilim sıfatı da vardır. Allah her şeyi ezelî
bilgisine göre yaratmaktadır. Allah’ın ezelî bilgisinde her olay mahiyetine uygun olarak mevcuttur.
Dolayısıyla hür olarak gerçekleşen bir fiil, Allah tarafından mahiyetine uygun bir şekilde
yaratılmaktadır. Mutezile’nin tamamına yakını, ezelî bilgi konusunda, Ehl-i Sünnet’ten farklı
düşünmediğine göre, diğer iki sıfat üzerindeki ihtilaflar konunun özüne etki edecek nitelikte
görülemeyeceğinden, bu bağlamda koparılan tüm fırtınalar aslında büyük ölçüde üslup ve yöntem
farklılığından kaynaklanmaktadır.
Sonuçta, Mutezile’nin yorumu ayetlerin bağlamından bütünüyle kopuk gözükmektedir.
Ancak Ehl-i Sünnet’in yorumu da tartışmalıdır. Çünkü “Allah dilediğini saptırır” ifadesinden,
“dilediğinde sapıklık fiilini yaratır” anlamını çıkarabilmek için çok açık göstergelerin bulunması
gerekmektedir. Bu göstergelerin bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi için ise söz konusu
ifadenin geçtiği bağlamlara bakmakla mümkündür. İşte bağlamsal teoloji ile kastettiğimiz husus
budur. Bu tür bir teoloji bize, kelâmî düşünce sistematiği içerisinde yapılan tartışmalarda, konuların
ne ölçüde Kur’anî bağlamalarına uygun olarak neticelendirildiğini görme imkânı verecektir.
Allah’ın Saptırmasının/Taḍlîl Bağlamsal Anlamları
Burada öncelikle sapma işinin doğrudan kulun iradesine bağlandığı ayetleri 2 değil, ilahi
iradeye bağlandığı ayetleri ele alacağımızı belirtmek isteriz. Kur’an’da, Allah’ın saptırmasıyla ilgili
ayetleri iki grupta toplamak mümkündür. Birincisi, saptırma gerekçesinin açıkça zikredildiği, diğeri
de ancak bağlamda yer alan bir karine yardımı ile anlaşılabileceği ayetler. Her iki gruptaki ayetlerin
yakın ve uzak bağlamlarına baktığımızda, Ehl-i Sünnet’in konuya ilişkin yukarıda zikredilen
görüşünü haklı çıkarabilecek bir karinenin/göstergenin bulunduğunu söylemek çok zordur. Yani bu
ayetlerin hiç birinden, Allah’ın insanda sapıklık fiilini yarattığı anlamı çıkartılamaz. Bu sadece,
fiillerin yaratılmasına ilişkin belli bir kelâmî düşünce sistematiği içerisinde makul ve tutarlı
bulunabilecek bir yaklaşımdır.
Saptırma fiilinin geçtiği ayetlerin hepsinde, söz konusu eylemin doğrudan ilahi iradeye
bağlanarak zikredildiği açıktır. Dolayısıyla bu ayetlerin hiçbirisinde, “önce kul sapmayı dilemiştir,
sonra Allah da onun bu fiilini dileğine uygun olarak yaratmıştır” anlamını çıkarsayabileceğimiz en
küçük bir işaret bile yoktur. Böyle bir düşünce ancak, “Allah her şeyin yaratıcısıdır” 3 şeklindeki
diğer bir Kur’anî ifadeden hareketle yapılan bir kıyas yolu ile ileri sürülebilir. Ancak bu tür bir
yaklaşım, bizim hiçbir zaman söz konusu ayetlerin asıl anlamlarını değiştirmemizi haklı çıkarmaz.
Şimdi tek tek söz konusu ayetlerin geçtiği bağlamlara bir göz atalım.
Şimdi öncelikle “saptırma” fiilinin doğrudan ilahî iradeye bağlandığı ayetleri ele alalım:
“De ki: Kuşkusuz Allah dilediğini saptırır…” 4
Bu ifadeyi tek başına ele aldığımızda, “Allah kullarından dilediğini hidayetinden
uzaklaştırır” anlamına gelir. Ancak bu ifadenin hemen ardından Allah şöyle demektedir: “…
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[Şüphesiz Allah] kendisine yöneleni de hidayete erdirir.” Tek başına bu karine, söz konusu
ifadenin, içerisinde yer aldığı bu bağlamda, “Şüphesiz Allah kullarından dilediğini kendisine
yönelmekten yüz çevirdiklerinde saptırır” anlamına geldiğine açık bir şekilde delalet etmektedir.
Eğer Allah, bu son ifadede, “kendisine yöneleni de hidayete erdirir” ifadesi yerine, “dilediğini de
hidayete erdirir” demiş olsaydı; “kuşkusuz Allah dilediğini saptırır” ifadesinin lafzî anlamı
pekişmiş olacaktı. Fakat Allah, bu son ifadesinde, sonuçla sebep arasındaki bağı net bir şekilde
ifade etmek suretiyle, bir önceki ifadenin anlamına açıklık getirmiş, bir anlamda onu bu son karine
ile tefsir etmiştir. Nitekim Semerkandî, “dilediğini saptırır” ifadesinin içerisinde yer aldığı
bağlamdaki bu son karineyi dikkate aldığı için onu şöyle tefsir etmiştir: “Allah kullarından
dilediğini, yönelmeyi arzu etmedikleri zaman hidayetinden uzaklaştırır.” 1
Aynı ifadenin tekrar ettiği bir başka yer ise, Nahl Suresi’nin 93. ayetidir. Bu ayette saptırma
işinin gerekçesi, bir önceki ayete nispetle çok daha kapalıdır. Onun için burada söz konusu ifadeyi
içerisinde yer aldığı bağlamıyla birlikte aktarıyoruz:
“Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı; fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de
doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”
Dikkat edilirse, bu ayette Allah, saptırma ve hidayete erdirme fiillerini doğrudan kendi
iradesiyle ilişkilendirdiği halde, sorumluluğu bizzat söz konusu fiilleri işleyenlere yüklemektedir.
Dolayısıyla bu bağlamdan saptırmanın/dalaletin bir ceza, hidayetin ise bir lütuf olduğu
anlaşılmaktadır. Çünkü bu ayetin öncesi ve sonrasındaki ifadeler, insanın fiillerinde hür olduğunu
açıkça göstermektedir. O halde burada yapılması gereken iş, söz konusu lütuf ve cezanın
gerekçelerini bulmaktır.
Kur’an’ın bütününü dikkate aldığımızda bu gerekçeleri bulmak çok kolaydır. Ancak bizzat
söz konusu ifadenin içerisinde yer aldığı bağlamdaki gerekçeler bizim için çok daha önemli ve
açıklayıcı olacaktır. Bu nedenle söz konusu ifadeyi öncesi ve sonrasıyla birlikte bir görelim:
“Antlaşma yaptığınız zaman, Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak,
pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah, yapacağınız şeyleri pekiyi bilir. (91) Bir
toplum diğer bir toplumdan (sayıca ve malca) daha çok olduğu için yeminlerinizi, aranızda bir fesat
aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra, çözüp bozan (kadın) gibi olmayın. Allah, bununla
sizi imtihan etmektedir. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size
açıklayacaktır. (92) Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı; fakat O, dilediğini saptırır,
dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. (93) Yeminlerinizi
aranızda fesada araç edinmeyin, aksi halde (İslâm'da) sebat etmişken ayağınız kayar da (insanları)
Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle (dünyada) kötülüğü tadarsınız. Sizin için (ahirette de) büyük
bir azap vardır. (94)”
Görüldüğü üzere bu pasajda, öncelikle Allah’ın kullarının yapmakta oldukları şeyleri
bildiğine, ardından onları imtihan ettiğine, daha sonra dilediğini saptırıp dilediğini hidayete
erdirdiğine ve en sonunda da insanları kendi yolundan alıkoyanlara kötülüğü tattırdığına dikkat
çekilmektedir. Dolayısıyla bu bağlamda “saptırma” fiilinin yakın bağlamında yer alan karineden
hareket edildiğinde, onun keyfi bir iş olmadığı, aksine bütünüyle haklı bir gerekçeye dayandığı
anlaşılmaktadır. Bu gerekçelerin ise öncelikle Allah’ın bilgisi ve bazı kimselerin insanları Onun
yolundan alıkoymaya çalışması olduğu anlaşılmaktadır. Allah onların kendi istekleriyle hidayetine
yönelmeyeceklerini ve daha da kötüsü insanları kendi yolundan alıkoymaya çalışacaklarını
bilmektedir. Bu yüzden de bu durumda olacaklarını bildiği kullarından dilediğini bir ceza olarak
saptırmaktadır. Bu duruma açıkça işaret eden müfessirlerden birisi yine Semerkandîdir. O söz
konusu ifadeyi, içerisinde yer aldığı bu bağlamda; “Allah ehli İslam’dan olmadığını bildiği kimseyi
[hidayetinden, rahmetinden ve yardımından] mahrum eder” şeklinde tefsir etmiştir.
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Aynı ifadenin içerisinde yer aldığı bir başka bağlamda ise, saptırma işinde Allah’ın
bilgisinin etkili olduğuna biraz daha açık bir şekilde işaret edilmektedir. Fatır Suresi’nin 8. ayetinde
şöyle denilmektedir:
“Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse (kötülüğü hiç istemeyen
kimseye benzer) mi? Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O halde onlar için
üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor.”
Bu ayetin yakın bağlamında, saptırma gerekçesi açıkça zikredildiğinden nispeten daha uzak
olan bağlamlarda başka karineler aramaya gerek yoktur. Kısaca ifade etmek gerekirse, Allah
“onların ne yaptıklarını bilmektedir.” Demek ki, onların yaptıkları fiilleri, bir ceza olarak
saptırılmalarını haklı kılacak cinstendir.
Saptırmanın bir tür ceza olduğuna gelince, bu duruma açıklık getiren ayetlerden birinde
şöyle buyrulmaktadır: “Allah, kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiç bir velisi yoktur. Azabı
gördükleri zaman, o zalimleri bir görsen: ‘Geri dönmeye bir yol var mı?’ derler.” 1
Şimdi de saptırma gerekçelerinin açıkça zikredildiği ayetler grubuna bir göz atalım:
Doğrusu Allah bir sivrisineği veya ondan daha üstün olan herhangi bir şeyi misal vermekten
çekinmez. Gerçekten iman edenler bilirler ki, o kesinlikle Rablerinden bir haktır. Küfürlerinde
bilinçli olarak ısrar edenler ise: “Allah bu misal ile neyi kastetmiştir?” derler. Onunla pek çoğunu
saptırır. Birçoğunu da onunla hidayete erdirir. Onunla fasıklardan başkasını saptırmaz. 2
Bu vb. ayetlerde fasık, hem imandan çıkan hem de kötülüğün yayılması için çabalayan
kimseleri 3 ifade etmektedir. Bu nedenle bu ayette saptırmanın gerekçesi açıktır. Allah’ın verdiği
örnekten ibret almak yerine onu alaya alan kâfirler, Allah’a itaat etmekten büsbütün ayrılmış
olduklarından dolayı bir ceza olarak sapıklık içerisinde bırakılmayı hak etmişlerdir. 4
Allah’ın mutlaka bir gerekçeye bağlı olarak saptırdığını en açık bir şekilde ifade eden
ayetlerden birinde ise şöyle buyrulmaktadır:
“Allah kendilerine hidayet verdikten sonra, korkup-sakınacakları şeyleri kendilerine
açıklayıncaya kadar bir kavmi sapıklığa sürüklemez. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir.” 5
Nahl Suresi’nin 36-37. ayetlerinde de saptırmanın bir ceza olduğunu pekiştiren ifadeler yer
almaktadır:
“Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının" diye [emretmeleri için] her
ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı
da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!
[Resûlüm!] Sen, onların hidayete ermelerine çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah, saptırdığı
kimseyi [dilemezse] hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur.”
Bu ayetlerde açıkça sapıklığın hak edilen bir şey olduğu ifade edilmektedir. Ayetlerin sonu
ise Allah’ın sapıklığı hak edenleri bir ceza olarak saptırdığını teyit etmektedir. Çünkü böylece
kâfirlerin kötü sonu hazırlanmış olmaktadır.
Dahası bu bağlamda, saptırılanların sapıklığı hangi açılardan hak ettikleri de hemen bir
sonraki ayette gayet açık bir şekilde dile getirilmektedir:
“Onlar: "Allah ölen bir kimseyi diriltmez" diye olanca güçleriyle Allah'a and içtiler. Aksine,
bu O'nun bizzat kendisine karşı gerçek bir vâdidir. Fakat insanların çoğu bilmez.”
Saptırma eyleminin hem bir gerekçeye dayandığını hem de bir ceza olduğunu birlikte
gösteren en güzel örneklerden birisi de Casiye Suresi’nin 23. ayetidir:
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“Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah’ın bir ilim üzerine kendisini saptırdığı,
kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık
Allah’tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz?”
Bu ayette saptırma gerekçesinin, kişinin arzu ve isteklerini ilah edinmesi olduğu ve bunun
da Allah tarafından bilindiği açıkça vurgulanmıştır. Aynı zamanda saptırmanın bir ceza olduğu ise,
“kulağın ve kalbin mühürlenmesi ve göz üstüne bir perde çekilmesi” şeklindeki ifadelerle teyit
edilmiştir.
Bu tür ayetlerde Allah’ın bilgisine sıkça atıfta bulunulduğu dikkat çekmektedir. Bu durum,
Allah’ın hidayete erme ihtimallerinin kalmadığı kimseleri kesin olarak bildiğine, dolayısıyla Onun
bu bilgisinin bir gereği olarak onları saptırdığına açıkça işaret etmektedir. 1
Kısacası, saptırma gerekçelerinin açıkça zikredildiği ayetler bize bu fiilin bir ceza olarak
gerçekleştiğini göstermektedir. Gerekçelerin açıkça zikredilmediği ayetlere gelince, onların
içerisinde yer aldıkları bağlamlarda bulunan birtakım karinelerden hareketle zikredilmeyen bu
gerekçeleri bulmamız mümkündür.
Sonuç
Genel olarak bağlamsal okuma, sözün anlamını içerisinde yer aldığı bağlamda bulunan açık
ya da gizli bir göstergeden hareketle tespit etme çabası olarak ifade edilebilir. Arap dilciler,
sözdizimini “anlamları aklın gerektirdiği şekilde olan düzenli ve dizili lafızlardır” şeklinde
tanımlarken, her ifadenin bulunduğu bağlam içerisinde özel bir anlamının olduğuna işaret
etmişlerdir. Bazen kelimeler, konuşmacı tarafından bu özel anlamı verecek şekilde dizilirler ve
düzenlenirler. Dolayısıyla lafızların bu düzenleniş ve diziliş biçimi, dinleyici ya da okuyucu için bu
özel manaya işaret eden önemli bir gösterge niteliği taşır. Bu yüzden bu tür ifade biçimlerini
içerisinde bulundukları bağlamda yer olan söz konusu göstergenin işaret ettiği doğrultunun dışında
başka bir mecraya çekerek anlamlandırmak ve yorumlamak dilin doğal yapısına aykırı bir
durumdur. Kısacası, belli bir cümle içerisinde seçilen lafızların tercih sebeplerinden birisi de
öncesinde geçen ifadelerin anlamının yani bağlamın, onun anlamını gerektirmiş olmasıdır.
Bu yöntem bize, konuşmacının maksadını daha doğru bir şekilde anlamamıza yardımcı
olmaktadır. Aksi takdirde, sadece herhangi bir cümle oluşturmak üzere dizilmiş olan kelimelerin
lügat anlamlarını ya da gramer kurallarını dikkate alarak bir anlama ve kavrama çabası içerisine
girmek bizi büyük ölçüde konuşmacının gerçek maksadını anlamaktan uzaklaştıracaktır. Biz bu
tebliğimizde Kelam disiplini açısından bağlamsal anlamın önemini en açık bir şekilde sergilediğini
düşündüğümüz konulardan birisini; Allah’ın saptırması” meselesini ele aldık. Meselenin kelâmî
arka planını ele alırken ifade edildiği üzere, Ehl-i Sünnet, Allah’ın saptırmasını, “sapık olarak
isimlendirme ya da niteleme” şeklinde anlayan Mutezileyi eleştirirken bunun dil ve lügat açısından
doğru olmadığını ileri sürmüştür. Hâlbuki onlar da aynı ifadeyi anlamlandırırken benzer bir hatanın
içerisine düşerek bunun, “Allah’ın kulda dalaleti yaratması” manasına geldiği iddiasında
bulunmuşlardır. Bu anlamlandırmaya da ne lügatin ve ne de gramer bilgilerinin izin verdiği
söylenebilir. Bu tür anlamlandırmaların hemen hepsinin kelâmî düşünce sistematiği içerisinde yer
alan birtakım ön kabullerden hareketle yapıldığı açıktır. Dolayısıyla bu tür yaklaşımlar bize, sözü
söyleyenin maksadının, onu anlamaya ya da yorumlamaya çalışan kimselerin maksadına kurban
edildiğini göstermektedir. Yukarıda verdiğimiz örnekler, bu durumu açık bir şekilde gözler önüne
sermektedir.
Kısaca ifade etmek gerekirse, bağlamsal okuma bize söz sahibinin maksadını daha doğru bir
şekilde tespit etme imkânı vermektedir. Bu nedenle ele aldığımız örnek konudan hareketle ifade
etmek istersek, “Allah’ın saptırması”, Kur’ânî bağlamlarında, Sünni ve Mutezilî kelamcıların
çoğunun iddia ettikleri gibi, ne Allah’ın kulda sapıklık fiilini yaratması ne de onu sapık olarak
1
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isimlendirmesi anlamlarına gelmektedir. Aksine o, Allah’ın, kulunu kelimenin lügat anlamına
uygun bir şekilde bir ceza olarak saptırmasından ibarettir. Bu cezayı Allah, mutlak ve kesin olan
bilgisine göre vermektedir. Allah, artık kendi imkânlarıyla hidayete gelmelerinin mümkün
olmayacağını bildiği kullarını, dünya ve ahretteki cezalarını artırmak maksadıyla saptırmakta, diğer
bir ifadeyle onları hidayetinden mahrum etmektedir.
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IV. Oturum
Lisans ve Lisansüstü Dersler

Prof. Dr. İsa DOĞAN:
Sempozyumumuzun sonuncu ve IV. oturumunu açıyorum. Bu oturumda lisans öğretiminin
problemleri, lisansüstü öğretiminin problemleri görüşülecektir. Lisans öğretiminin problemleriyle
ilgili tebliğini sunmak üzere Doç. Dr. Cemaleddin ERDEMCİ Bey’i buraya davet ediyorum.
Lisansüstü öğretiminin problemleriyle ilgili tebliğini sunmak üzere Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT
Bey’i davet ediyorum. Önce lisans öğretiminin problemleriyle ilgili tebliğini sunmak üzere Doç.
Dr. Cemaleddin ERDEMCİ Bey’e söz veriyorum.
Doç. Dr. Cemaleddin ERDEMCİ:
Değerli hocalarım, öncelikle hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Esasen
lisans dersleri ile ilgili olarak hangi program konusunda konuşacağım hakkında biraz
mütereddidim. Hala uygulanmakta olan birkaç tane program var. Fakat ben bunlardan zorunlu
hazırlık sınıfını sanki esas alsak daha iyi olur kanaatini taşıdığım için onun üzerinden
değerlendirmelerimi yapacağım. Öncelikle kredi saatleri bakımından derslerimiz hangileridir? kaç
saattir? Ve bunlar bizim amaçlarımızı gerçekleştirmeye yeterli midir, değil midir? Bunun üzerinde
biraz durmak istiyorum. Daha sonra ders kitaplarımızın içerikleri konusunda bazı görüşlerimi
paylaşmak isterim. Baktığımız zaman lisans dersleri İslam İnanç Esasları, Kelam Tarihi, Sistematik
Kelam I ve Sistematik Kelam II şeklinde derslerimiz var. Fakat burada bu arada yaptığımız
görüşmeler sayesinde söyle bir kanaate vardım. Her yerde farklı farklı, yani saat bakımından farklı
uygulanmakta, onun için ben daha çok millî komitenin göndermiş olduğu ders saatlerini esas
almayı düşünüyorum. Şimdi buna göre verilen programa göre İslam İnanç Esasları iki saat, bu
birinci sınıfın birinci yarıyılında okutulan bir ders. Fakat şunu gördüm ki bazı fakültelerimizde bu
ders tamamen kaldırılmış. İkinci dönemde sadece İbadet Esasları dersi konulmuş ama İslam İnanç
Esasları diye bir ders yok. Buradaki fakültemiz de öyle imiş. Yani benim öğrendiğim kadarıyla.
Kelam Tarihi dersimiz var, dördüncü yarıyıl, yani ikinci sınıfın ikinci yarı yılında bunun millî
komitenin gönderdiği şeye göre üç saat olması gerekiyor. Bazı yerlerde bu dört saate çıkarılmış,
bazı yerlerde iki saat okutuluyor. Sistematik Kelam I’in, beşinci yarıyılın birinci döneminde dört
saat olarak okutulması isteniyor. Yine altıncı yarıyıl üçüncü sınıfın ikinci yarıyılında da iki saat
okutulması isteniyor. Esasen bunları topladığımız zaman toplam on bir saatlik bir dersimiz oluyor.
Yani İlahiyat Fakültesini bitirmiş olan bir öğrencimiz, dolayısı ile on bir saatlik bir dersin her birini
on beş hafta çarpımı ile elde edilecek bir sayıda kelam dersi görmüş olmaktadır. Esasen baktığımız
zaman toplam yüz atmış beş saatlik bir ders saati yapıyor. Kelama bir bütün olarak baktığımız
zaman bu az bir şey değil. Her ne kadar biz daha fazlasının olmasını istesek de yüz atmış beş saatte
minimum zorunlu ders olarak, artı bunlara seçmeli dersler de eklenebiliyor. Günümüz Kelam
Problemleri gibi seçmeli derslerle de güçlendirildiği zaman yaklaşık olarak iki yüz saatlik bir
ilahiyat öğrenimi boyunca bir öğrenci iki yüz saatlik kelam dersi almış olmaktadır. Bu yönü ile
baktığımız zaman iyi değerlendirildiği taktirde, iyi bir programla desteklendiği taktirde bu dersleri
alan bir öğrenci bir kelamcı misyonuna sahip olması, en azından kaynaklarını bilmesi, metodoloji
öğrenmesi, temel gayelerini, konularını öğrenmesi ve ekolleri tanıması açısından gerçekten iyi bir
ders saati olduğu kanaatindeyim. Tabi esas mesele bunları değerlendirmek! Bunları nasıl
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değerlendiriyoruz? İslam İnanç Esasları dersini ele aldığımız zaman öğrenci kelamla ilk defa
birinci sınıfın birinci döneminde karşılaşıyor. Yani bu karşılaşmada gerçekten, yani gelen
öğrencilerimiz bir kısmının İmam Hatipten bir kısmının düz liseden geldiklerini de göz önünde
bulundurduğumuz taktirde, öğrencimize biraz da sempozyumumuzun ismine atıf yaparak Kur'ân
kelamı öğretmenin imkanı elimizde. Yani Kur'ân’a dayalı olarak veya ilk defa gelenekten aldığı
bilgilerin ötesinde bir nevi referanslarına da vurgu yaparak, referanslarını da öğrenerek bir İslam
İnanç Esasları dersi ile öğrenci karşı karşıyadır. Bu İslam İnançları dersi çok önemsenmesi
gerektiğine inandığım bir ders. Özellikle Allah tasavvuru, peygamber tasavvuru, ahiret inancı,
melek ve kitap, kitaplara iman Kur'ân’ın mahiyeti ve referans değeri bu tür konular iyi bir şekilde
işlendiği takdirde yani daha sonraki yıllarda karşılaşma imkanımız olan problemlere adeta bir
çözüm olacak. Örneğin Kur'ân’a dayalı bir Allah tasavvuru verildiği, Allah’ın hem merhamet, hem
de cezalandırıcı yönü verildiği takdirde Kur’ân’a dayalı olarak onlar verildiği takdirde, Allah’ın
zâtına ait, kendisine has kıldığı sıfatlar öğretildiği, yine peygamber inancı ile ilgili peygamber
tasavvuru, Kur’ân-ı Kerim’de Müslüman’ın ne olduğu ortaya konulduğu takdirde bu şekilde
yetişen öğretmen olacak olanlar diğer birimlerde görev aldıklarında da bu bilgilerini, bu
anlayışlarını, bu algılarını yansıtacaklar ve hurafeler, bid’atler vs.nin belki de önüne geçmiş
olunacak. Fakat şöyle bir sorun var, bazı fakültelerimizde hani zorunlu hazırlık sınıfı okutulan
bölümlerde, derslerinin %30 unun Arapça okutulması gerekmektedir. Bazı fakültelerimizde bu
Arapça okutulacak derslerin içerisine İslam İnanç Esasları, Kelam Tarihi ve Sistematik Kelam
konulduğunu öğrendim hocalarımdan, yani bu da bize hem öğrencinin kendisinin yetişmesi
bakımından, yani Arapça onu kavrayabilecek, anlayabilecek ve yazabilecek bir seviyeye gelmiş mi
gelmemiş mi hazırlık sınıfını geçtiği takdirde bunlar bir sorun olmayacak ama elimizde henüz bu
anlamda okutulacak bir kitabımız da yok. Yani Arapça okutulduğu takdirde bu, bir problem olarak
duruyor. Müfredatın kazandırılmak istenen yeniliklere paralel bir programın hazırlanması, yani bir
an önce bunun hazırlanması ve derslerde okutulması gerektiği kanaatini taşıyorum. Yine Kelam
Tarihi dersini esas aldığımızda, Kelam Tarihi de önemli bir ders, öğrencilerin ekollerle karşılaştığı
bir ders, kelamın gayesini amacını, hedefini öğrendiği bir ders, şu ana kadar Şerafeddin Hoca’mızın
Kelam Tarihi kitabını esas aldık ve ondan yararlandık, kendilerine teşekkür ediyoruz fakat şu anda
kelam derslerimizin sayısı söylediğimiz gibi hem artmaktadır hem de yeni müfredat programının
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Buna paralel olarak yeniden hedefleri belirlenmiş, gayeleri
tespit edilmiş, kazandırılmak istenen yetkinliklerin tespit edildiği bir programın hazırlanması ve
buna uygun kitapların hazırlanması gereğini şahsen hissediyorum. Kendimiz de Kelam Tarihi
dersini okuttuğumuz zaman tabi ki hocamızın kitabından istifade ediyoruz. Fakat bununla
yetinmiyoruz. Başka alanlara gitmek ihtiyacı hissediyoruz. Zaman zaman İslam Ansiklopedisinin
maddelerine başvuruyoruz. Fakat o da öğrencilerimize çok ağır geliyor. İkisinin ortasında belki
daha hedefleri belirlenmiş bir programla da bu dersi vermemiz uygun olur kanaatindeyim. Hem
Kelam Tarihi hem de Sistematik Kelam için, bu toplantımız sempozyumun başında yapılmış
olsaydı, şöyle bir önerim olacaktı esasen. Bir komisyon kuralım. O komisyon hem hedefleri
belirlesin, kazandırılmak istenen etkinlikleri belirlensin ve ona uygun olarak bir kitap yazımı
istensin. Çünkü buraya geliyoruz, toplanıyoruz, çok şey konuşuyoruz, fakat bunların somut verilere
dönüştürülmesi kanaatindeyim. Yani, bunlardan bir sonucun çıkması gerekiyor. Bunu da belki bu
türden tecrübelerimizi, bilgilerimizi paylaşmak suretiyle, ortak projeler geliştirmek suretiyle belki
başarabiliriz. Bunun ilk adımı da belki de ortak kitaplar hazırlamak olabilir. Bir de yeni müfredata
uygun olarak, on beş dakikalık derslerimiz oluyor, on beş dakikayı dolduracak şekilde, bir haftaya
denk geleceği şekilde, bir programın hazırlanması gerekir kanaatindeyim. Sistematik Kelam dersi
bu haliyle aşılmış durumdadır. Sistematik kelam I, dört saat, daha sonraki dönemde de iki saat,
toplam altı saat olacak şekilde birçok vermek istediğimiz konuyu, verebileceğimiz şekilde. Fakat
burada da yine bir problemle karşı karşıyayız. Yani nedir o? Elimizdeki dokümanlar, evet
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Sistematik Kelam, Emrullah hocamızın kitabı var, Şerafeddin Hocamızla Süleyman Toprak
Hocamızın birlikte hazırladığı Kelam kitabı var. Yine başka kitaplarımız var. Fakat bunlar bizim
ders saatlerimiz adeta göz önünde bulundurularak hazırlanmış programlar değil. Belki de hedefler
tespit edilerek yapılmış kitaplar değil. Ancak kendilerine müteşekkiriz. Bunlardan istifade ettik,
hala daha istifade ediyoruz gerçekten. Fakat yine kendilerinin de komisyon başkanlığını yapacağı
belki de bir şeyle yeniden hedefleri her bir ünitenin önüne konularak ve o hedefleri gerçekleştirecek
metinler üreterek belki de bu kitapları hazırlamamız gerektiği kanaatini taşıyorum. Tüm bunları bir
araya getirdiğimizde şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Evet, öğrenciler bize veriliyor, ders
saatlerimiz var. Fakat bunları iyi değerlendirmek için daha fazladan bir bilgiye, daha fazladan bir
şeye ihtiyacımız var. Ortak kitaplara ortak malzemelere ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Bir
husus da şu, derslerimizin işlenmesi konusu. Hangi konulara yer verileceği hususu. Derslerimiz
genelde teorik olduğu için yoğun bir zihinsel çabayı gerektiren dersler olduğu için
öğrencilerimizden aldığımız genel kanaat derslerin biraz sıkıcı geçtiği yönündedir. Özellikle
Sistematik Kelam, kaza kader, insan fiilleri, o tür konulara geldiğimiz zaman gerçekten
öğrencilerin yorulduğunu görebiliyoruz. Bu dersleri esasen daha verimli hale getirebilme imkânları
var. Onlardan bir tanesi biliyorsunuz, Bologna sürecinde öğrenci merkezli program geliştirilmesi
isteniyor. Öğrencileri de dersin içine katacak bir program geliştirmek gerekiyor. Ben dersimizin
atölye çalışmalarına çok elverişli olduğu kanaatini taşıyorum. Bu sene ben de bunu derslerde
uyguladım. Örneğin, insan fiilleri konusunu kendi arasında üç gruba ayırdım. Bir grup öğrenci
Mu’tezilî, bir grup öğrenci Eş’arî, bir grup öğrenci de Maturidî, her bir grup kendi arasında iş
bölümü yapıyor, kendi konularını hazırlıyorlar ve bir rapor haline getiriyorlar, sınıfın önünde
sunuyorlar. Bu sınıftaki öğrenciler de Maturidî ve Eş’arî kelamını almış olanlar da onlara sorular
yöneltiyor, onları sıkıştırmaya çalışıyor. Onlar da cevap veriyorlar. Hoca orada moderator
konumunda. Grubun diğer üyelerinin derse iştiraklerini sağlamak için hoca soruları grubun diğer
üyelerine de yöneltebiliyor. Derslerin daha verimli, daha kalıcı, öğrencilerin daha açık hale
getirilmesi için bazı gayretler gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Diğer bir husus da gerçi
işlememiz gereken günümüzde irtibatı bağlamamız gereken bazı hususlar var. Günümüzde bilim
gelişiyor, bu bilimin verilerinden de yararlanmamız gerektiği kanaatindeyim. Tanrı kanıtlamaları,
mesela Allah’ın varlığının ispatı konusunda eskiden ortaya konulmuş deliller var ama Big Bang
teorisi gibi konuların da gündeme getirilmesi kanaatindeyim. Mesela ‘Tanrı Yanılgısı’ Richard
Dawkins’in kitabı Türkiye’de en çok satan kitaplar arasına girdi ve gençlerimiz bunlar hakkında
yapılan eleştirilerden yeterince haberdar değil. Öğrencilerimizi de haberdar etmiyoruz veya ona
yönelik eleştiriler geliştirmiyoruz. Öğrencilerimize bu tür konular da dikte edildiği zaman onlardan
haberdar edildiği zaman bu konulara daha çok ilgi gösterdikleri görünüyor. Kuantum fiziği ile
sebep-sonuç ilişkisi ilişkilendirildiğinde daha bir heyecanlandıklarını görebiliyoruz. Yine
günümüzde astrofizikçilerin yaptığı çalışmaların gündeme getirildiği takdirde öğrencilerin ilgisinin
daha bir arttığını görebiliyoruz. Bütün bunları göz önünde bulundurarak esasen derslerimizi yeni
bir müfredatla, yeni bir programla, yeni ders kitapları hazırlayacak komisyonlarla desteklememiz
kanaatini taşıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Prof. Dr. İsa DOĞAN:
Cemaleddin Bey’e teşekkürlerimizi sunuyorum. Tebliğinde sunmuş olduğu hususlardan öne
çıkan bir takım hususlar var. Cemaleddin Bey haklı olarak İslam İnanç Esasları dersinin de
oluşturulması gerektiği üzerinde durmuştur. Değerli kelamcı öğretim üyeleri arkadaşlarım,
hepimizin bildiği gibi İlahiyat Fakültelerinde İslam İnanç Esasları dersi var. Bu ders çoğu fakültede
Kelam Anabilim Dalı tarafından verildiği halde birtakım fakültelerde münazara konusu
yapılmaktadır. Tefsir, Fıkıh ve Kelam arasında birtakım olumsuz tartışmalara neden olmaktadır.
Mesela Samsun İlahiyat Fakültesi’nde İslam Dini Esaslarını hiçbir zaman Kelamcılar okutma
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imkanı bulamadı. Bu bakımdan Cemaleddin ERDEMCİ Bey’in İslam İnançları Dersi konusundaki
görüşlerini çok önemli buluyorum. Mutlaka böyle bir dersin oluşturulması lazım ve buna da ihtiyaç
vardır. Hem de kelam dersinin de sistematik kelam dersinin de kredisi fazlalaşmış olur, öğrencilerle
daha fazla karşı karşıya gelmiş oluruz. Cemaleddin ERDEMCİ Bey’in tebliğinde öne çıkan
hususlardan bazıları da Kur’an Kelamı üzerinde durdu Cemaleddin Bey, çok haklı olarak. Bunu da
kesinlikle çok önemsiyorum. İlahiyat Fakültelerinde Kur’an Kelamına yönelik Kelam dersi
verilmelidir. Diğer bir husus öğrenci merkezli programlara yer verilmelidir. Değerli hocalarım,
yirmibeş sene öncesine göre öğrencilerimizin yaşları küçülmüştür. Algılama kabiliyetleri de
yaşlarıyla doğru orantılı olarak derslerimizden başarı durumunu yeniden gözden geçirmemiz
gerekmektedir. Öğrencilerimizin gittikçe İlahiyat Fakülteerinde başarılı olmasını düşündüğümüz
halde, gittikçe daha başarısız öğrencilerle karşı karşıyayız. Bunun üzerinde ciddiyetle durulması
gerekmektedir. Mesela sadece kelam meselesi değil, ilahiyat eğitiminin genel olarak üzerinde
durulması lazımdır. Mesela ilahiyat fakültesi dekanlarının işidir bu iş aslında, bir araya gelip
yeniden bir program oluşturması, ama bu olmadı. Ama mesela kelam anabilim dalının
koordinatörlüğü önderliği ile temel İslam bilimleri bölüm başkanları en azından bir araya gelerek
İlahiyat derslerinin yeniden ayarlanması gerekmektedir. Yine bir husus ise Allah’ın varlığının
delilleri gibi kelam konularının, Big Bang teorisi vs. yeni bir takım quantum fiziğiyle ilgili bir
takım derslerin, konuların da öğrenciye iletilmesi gerektiği üzerinde durdu. Şimdi lisansüstü
eğitiminin problemleriyle ilgili olarak tebliğini sunmak üzere Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT
hocama söz veriyorum.
Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT:
Konuşmama başlamadan değerli hocalarımı meslektaşlarımı saygı ile selamlıyorum. Kendi
konuşmam gereken alanla ilgili konuşmadan önce bir iki konuda yanlış anlaşılma olduğunu
düşünüyorum. Bunlardan birisi İslam İnançları derslerinin konulmasını değil ikinci dönemde
devam ettirilmesini önerdim ben çünkü zaten YÖK tarafından belirlenen sabit müfredat içerisinde
İslam İnançları dersi zorunlu bir derstir, şu anda halen daha uygulamada var. Yalnızca ikinci
dönemde İslam İbadet Esaslarına dönüştürülmüş, onun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Yeni müfredat ağırlıklı olarak Temel İslam Bilimleri ağırlıklı olarak tanzim edilmiştir. Yani
Temel İslam Bilimleri alanında okutulan derslerin ağırlığı artırılmıştır. Mesela tipik bir örneğini
söyleyeyim. İlahiyat fakültesi boyunca okutulan fıkıh derslerinin ağırlığı, tüm felsefe ile ilgili
derslerin tamamına eşittir. Bir istatistik çıkartılmıştı orada gördüm. Dolayısıyla böyle bir ağırlık
zaten şu anda mevcut programda söz konusu yeni programı kastediyorum. Şimdi Cemaleddin
Hocamın söylemiş olduğu bu ilave, çağdaş bir takım sorunlara ilişkin derslerin olması gerektiği
konusuna katılmakla birlikte zaten seçmeli dersler alanında uygulanabilirliği ve böyle bir
potansiyelin olduğu noktasında. Fakat İlahiyat Fakültelerinin maalesef seçmeli derslerimiz lisans
programının devamı mahiyetinde ele alınıyor ona paralel dersler konuluyor, açıkçası onun yerine
belki değişik farklılaşmaya dönük hatta YÖK başkan vekilimizin ifadesi ile böyle bir şey
arzulanıyor. Bunun serbest bırakılmasında, diyor ki; mesela bir fakültede güzel sanatlar ağırlıklı
seçmeli dersler konulsa ve o alanda ihtisaslaşsa, yani ilahiyatlar arası farklılaşma olsa. Bu seçmeli
dersler yüzünden aslında belki de arzu edilebilir bir şey ama pratikte maalesef bu sağlanamıyor ve
aşağı yukarı konulan seçmeli derslerin tamamı birbirine paralel çizgide devam ediyor. Şimdi
lisansüstü eğitime gelince lisansüstü eğitimin iki aşaması var malumunuz üzere. Yani yüksek lisans
ve doktora olmak üzere. Tüm boyutlarıyla ele alabilmem her fakültedeki uygulamaları dile
getirebilmem takdir edersiniz ki mümkün değil. Kendim de görebildiğim bazı tespitler, bazı
sıkıntılar, bazı aksamalara temas etmeye çalışacağım, daha sonra da genel müzakere yoluyla da
herkes kendi uygulamasını yahut farklılaşmayı dile getirebilecek. Buradaki en büyük güçlüklerden
birisi lisansüstü programda belki de standardizasyonu tutturabilmek mümkün değil. Zaten böyle bir
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şey arzu da edilmiyor. Yani herkesin aynı müfredatı, aynı dersi takip etmesi yahut da dile getirmesi
standart bir programı takip etmesi istenmiyor. Sadece kredi bazında belki bir standart takip ediliyor
bunun dışında her fakülte ciddi anlamda farklılaşmalar var. Fakat bu farklılaşmaları yine farklılık
içerisinde acaba bir standarda bağlayabilir miyiz? Belki de aranması, istenmesi gereken şey bu.
Yani evet derslere bir standart koyamıyoruz, hocalar farklı farklı olduğu için hocalar arasında bir
standart yok, ama hedefler açısından bir standart olabilmeli diye düşünüyorum. Yani bir lisansüstü
programı tamamlayan yüksek lisans ve doktora öğrencisinin asgari olarak kazanması gereken şey
ne? Yani verilen eğitim ve öğretimin çıktılarını belirlememiz mümkün ve bu çıktılar noktasında
belki bir standart tespit edip en azından bir doktorayı bitiren öğrencimizin şu standartlarda bir bilgi
birikimine, muhakeme gücüne, irdeleme, analiz yapma, derinlemesine düşünme gücüne sahip
olması gerekir diyebiliriz. Tabi herkes kendince tespit yapabilir. Ama belki klasik kelam
literatürüne, kaynaklarına hakimiyetten tutun, karşılaştırma analiz yapma, irdeleme, tahlil etme
gücüne bir konuda derinlemesine düşünebilme gücüne belki de tahkiki bir zekaya, yani herhangi
bir sorunu çözebilme becerisine sahip olabilinir, bazı standart beklentiler olabilir. Ama şöyle bir
sıkıntı var farklılaşmaktan mütevellit olarak bu standardı yakalamanın da son derece zor olduğunu
görüyorum. Zaman zaman zaten doçentlik sınavlarında karşılaşıyoruz işte doktorasını bitirmiş bir
öğrenci karşımızdaki muhatabımız ama bakıyorum bazen klasik kelam kaynaklarından tutun da en
basit soruya bile cevap veremeyebiliyor. Bu anlamda ciddi bir sıkıntımız olduğu da aşikâr. Nereden
kaynaklanıyor? Tabi bunu içe dönüp kendisi tahlil etmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi
doktora ve yüksek lisans noktasında fakülteler arası farklılaşma var dedim. Hiçbir fakültenin
uygulaması belki kısmen benzerlikler olabilir ama farklılaşmalar var. Hele hele şu aşamada açılan
İlahiyat Fakülteleri neredeyse tamamına yakın, demeliyim çoğunda yüksek lisans öğrencimiz var,
yani en azından bir enstitüleri kurulmuş durumda yüksek lisansa öğrenci alınabiliniyor. Belki son
açılan birkaç ilahiyatı bundan hariç tutmak gerekiyor. Fakat doktora öğrencisi noktasında belli
fakültelerde geçen yıl tahmin ediyorum 9-10 fakültede doktora öğretimi vardı ama bu sene bu sayı
giderek artıyor, yani bir önceki yeni kurulan fakülteler diyelim 15-20 sene öncesine kadar var olan
fakültelerin çoğuna doktora programı verilmiş durumda. Fakat bunların fiilî uygulaması belki pek
çoğunda henüz mevcut değil. Çünkü YÖK her ne kadar doktora öğretimi vermiş olsa da bununla
ilgili böyle ciddi manada bir handikapla karşı karşıyayız. Bir standart getiriliyor ve deniyor ki bir
bilim dalında beş öğretim üyesi bulunmazsa doktora programı açamazsınız diyor. Bu aslında ilk
bakışta güzel bir şey gibi görünüyor, yani savunulabilir tarafı var. Çünkü beş kişinin aranması en
azından bir alt yapının var olması anlamına geliyor. Bunun bazı branşlar için desteklenmesi
mümkün ama mantık gibi, psikoloji gibi, mezhepler tarihi gibi alanlarda beş öğretim üyesi çok
fazla lüks olacağını düşünüyorum bir fakülte için. Peki, lüks olacağına göre o zaman ya bir lüks
içerisinde yaşamaya alışacağız ya da şöyle bir sıkıntı böyle alanlarda kendi öğretim üyemizi
yetiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Aynı şey kelam açısından da söz konusu. Belki eski daha
kıdemli olan fakültelerimiz açısından aynı şey söz konusu olmayabilir. İstanbul, Ankara, Bursa,
İzmir gibi eski fakültelerde bu sıkıntı yaşanmayabilir ama Anadolu’daki pek çok fakülte açısından
bile Kelam Anabilim Dalı için beş öğretim üyesi bulmak ve doktora programı açabilmek pek fazla
mümkün görünmüyor. Şu an uygulamada var olan ise bunun hile-i şer’iyye ile açılması yönünde,
yani bölüm olarak program açıp bu handikabı aşma yönünde. Ama YÖK’ün muradının bu
olmadığını duyuyoruz. Yani bizzat bilim dalına yönelik bir uygulama olduğu söyleniyor ama şu
aşamada genelde bölüm doktorası açılma şeklinde bir eğilim var bununla ilgili herhalde
fakültemizden gelen arkadaşımız kendi fakültelerindeki uygulamalarında bunları da ifade ederse en
azından genel bir düşünce birliği olur diye düşünüyorum. Şimdi yüksek lisans ve doktora programı
lisans eğitiminden farklıdır. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama bu farklılığı aramaya çalışırken de
standart derslerin konulması, standart müfredatın takip edilmesi yahut da ihmalkârlıktan
kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Yüksek lisans gibi diyor öğrenci ondan sonra geriye dönüp farklı
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ne öğrendim diye bakıyor, yüksek lisansta lisanstan pek fazla farklı bir şey öğrendiğini
düşünmüyor. Biraz önce belki dile getirmem gerekiyordu, unuttuğum için şimdi dile getireyim
açıkçası ben lisansta da -bu benim düşüncem tabi- ders kitabı takip etmesine karşıyım, yani şunun
tartışılması gerekiyor bir üniversitede ders kitabı takip edilmeli midir? Bunun soru olması ve
irdelenmesi gerekiyor. Çocuk şöyle bakıyor madem kitapta çünkü kitabın tamamından sorumlu
tutamıyoruz, öğrenci sınavda pazarlık üstüne pazarlık yapıyor ancak belli sayfa aralığından
sorumlu tutuyoruz, oradan sorumluysam benim bu derse devamımın amacı ne olacak? Düşünüyor
hiçbir amaç göremiyor. Göremeyince de o zaman devam konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Belli
bir kitap takip etmenin yerine bir dönem içinde irdelenecek, tartışılacak, dile getirilecek konuların
belirlenmesi, konuların öğretim üyesi tarafından artık yapabildiği kadar sınıfta taktim edilmesi,
tartışmaya açılması, karşılıklı değerlendirilmesi sonrasında da kaynak olarak var olan tüm
kaynaklardan sorumlu tutması, yani diyeceksin ki nereden çalışıyorsan çalış. Bu durumda birincisi
öğrenci sınıfta tartışma alanında işlediği için pratiğe dönüldüğü için kitaptan ifade etmediğin için
derse devamını sağlayacak; ikincisi biraz daha üniversite havası oluşmuş olacak en azından
öğrenciyi tartışma içine katmış olacaksın. Kitaptan kurtarıp çıkacaksın, üçüncüsü de tek bir
kaynaktan değil kaynak çeşitliliğine sahip olmuş olacak. Belki aynı şey hele hele yüksek lisans
programında belki çok daha detaylı olarak ifade edilmesi, yani bir kitaptan sorumlu tutmak yerine
kitaplar mecmuasının oluşması gerekiyor. Yani bunun belki okuma listeleri şeklinde de
oluşabilmesi mümkün. Yani lisansüstü aşaması biraz daha sınırlı tutulabilse de doktora
programında çok yaygın olarak bunun yapılması gerekiyor. Aksi takdirde lisans eğitimin klasik bir
tekrarından ibaret kalıyor. Çünkü lisansüstü eğitim bir uzmanlaşma işidir, bir ihtisas işidir, onun
için bitirene uzman veya o işin doktoru diyoruz. Onun için ana hakimiyet yanında bilgi birikimine,
detaylı analiz yapma gücüne, karar verme gücüne artı problemlere çözüm üretebilme gücüne de
sahip olabilmesi gerekiyor. Ama kendimiz de dâhil doktorayı bitiren öğrencilere bu açıdan
bakabildiğimiz zaman kaç kişi bu potansiyele sahip olabiliyor. Bunun düşünülmesi gerekiyor. Her
şeyden önce öğrencinin karar verme noktasında problemleri vardır. Yani açıkçası şöyle bir
sıkıntımız da vardır. Belki bu yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Lisansüstüne öğrenci alırken öğrenciyi
seçme şansına sahip değildik. Yani zaten sınırlı sayıda öğrenci var. Başvuruyor, almak zorunda
kalıyoruz. Dolayısı ile içlerinden en iyisini tercih etmek şeklinde bir tercihiz olamıyordu. Bazen bu
kaygılar giriyor bazen başka kaygılar giriyor. Yani iyi öğrenci değil, standardını almış oluyoruz. Bu
bir sıkıntı, ikincisi karar verilmesi lazım, öğrenci hangi dersten neden yüksek lisans yapıyor. Karar
verme noktasında öğrenci şöyle bir yaklaşımı tercih ediyor. Nereden kolay yüksek lisans
yapabilirse orayı tercih ediyor. Yani bakıyor kontenjan kimin fazla, soruyorum neden buraya
geldin? Hocam kontenjanı fazla idi, müracaatı da azdı garanti olsun, dedim diyor. Yani böyle bir
öğrenci grubu ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Diğer şey erkek öğrencilerin birçoğunun da askerlik
tecili için geldiğini söylemekte yarar var. Öğrenci alma ve yerleştirme noktasında bazı sıkıntılar
var. Merkezî sistem sınavlarını savunuyorum, yani kişisel düşüncem. Olmalı, çünkü belli ölçüde az
insan alınıyor, belli ölçüde standart insan alınıyor, belli ölçüde bireylerin inisiyatifi ortadan
kalkıyor. Bu güzel, olması gerekiyor. Ama sadece okuma bir sınav sistemi de bizim ilahiyat
bilimlerinde sıkıntıya yol açabiliyor. Çünkü bilim alanındaki yeterliliğini, dil alanındaki
yeterliliğini çok kere takip etme fırsatımız, şansımız olmuyor. Bazı enstitüler buna ilave sözlü
sınavı koyabiliyor. Bazı üniversiteler bilim sınavı koyabiliyor. Bu tabi isteğe bağlı, enstitülerin
kendi kararlarına bağlı. bizim Erciyes’te de buna benzer bir uygulama var o alanla ilgili, sözlü
mülakat yapılıyor belli bir yüzdesi de var ama bir çoğunda böyle yok, yani istemeyen için yok,
daha doğrusu istemediği taktirde Ales puanı ve not ortalaması ile öğrenci karşınıza geliyor, metin
oku, diyorsunuz okuyamıyor. O açıdan bu sınavların zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Yani alan
bilgisi ve Arapça bilgisini ölçmek için sınavların yapılması gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey
var tabi bu sınavların klasik yöntemle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani test ortamına
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soktuğumuz zaman öğrencinin yorum gücünü, analiz gücünü ölçebilme şansımız yok. Şimdi
dersler noktasına gelince, dersler farklı farklı. Fakat bu farklılık oluşturulurken acaba bireylerin
sübjektif tavırlarından mı hareket edilmeli yoksa bu başında ifade ettiğim genel amaçlar noktasında
ona göre dersler mi konulmalı? Görebildiğim kadarı ile birkaç şey öne çıkıyor. Birincisi her
öğretim üyesi okutabileceği dersi okutmalı, yani bu alanda benim çalışmam var bu ders konulursa
ben okuturum. Bazı öğretim üyeleri yazmış olduğu kitabın adını ders olarak okutabiliyor. Dolayısı
ile bu da ciddi bir sıkıntıya yol açabiliyor. Yani öğrencinin ilgi alanını her şeyden önce öğrenciyi
hiç hesaba katmayabiliyor. Öğrencinin ilgisi dikkate alınmayabiliyor. Bir başka şey, dersler
noktasında genelde öğrenciye ders seçtirirken daha çok kendi içinde bir çözüm aranıyor. Yani bu
tip prensipler yan branşlardan, alternatif branşlardan ders seçme maalesef pek fazla tercih edilen bir
şey değil.
Oysa ki sadece Kelam Anabilim Dalından değil belki Felsefeden, belki Tasavvuftan belki
farklı branşlardan öğrencinin ders seçebilmesi gerekiyor. Hatta uzak komşulardan
yararlanabilmenin bir yöntemi de mutlaka bulunmalı diye düşünüyorum. Bunun dışında her
öğrenciye okuma listeleri hazırlanıp en azından on beş kitap okutulması mutlaka şart. Bu doktora
programı için bir zorunluluk. Aksi takdirde pek fazla bir şey öğrenmesi mümkün görünmüyor.
Onun dışında aslında bunu da bir görev olarak getirmek istiyorum. Belki uygulamada var olmayan
veya bazı hocalarımız uyguluyor da olabilir ben bilmiyor olabilirim. Mesela neden şunu
yapamıyoruz, diğer fakültelerimizde ortak yayınlar söz konusu, yani bir araştırma konusu var, iki
kişi araştırma yapıyor ortak yayın yapıyorlar. Şöyle bir şey olamaz mı? Her dönem bir doktora
öğrencisi hocasının kontrolünde, gözetiminde, yönlendirmesinde bir makale çalışması yapsa? Daha
sonra her dönemin sonunda ortak yayına dönüştürülse, yani her öğrenci her dönem hocasıyla
birlikte bir yayın yapabilse; bu hem öğrenci açısından bir teşvik olacak çünkü hocanın manevî
desteğini her zaman yanında hissedecek, hem de en azından o aşamada yayın yapmaya alıştırılmış
olacak diye düşünüyorum. Doktorayı düşünün en az sekiz dönem devam edecekse bu sürede en
azından belli sayıda yayına sahip olabilecek bitirdiği zaman bunun da uygulanabilmesi mümkün.
Diğer bir konu danışman seçiminin pek fazla demokratik olduğunu düşünmüyorum. Acaba
öğrencinin tercihleri mi dikkate alınacak, yoksa hocalarımızın kendi arasındaki bölüşümü mü? Bu
konuda iyi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz bir yandan öğrenciye kul hürdür, kendi
fiilini seçer derken, diğer yandan danışman seçimine izin vermiyoruz. Bu da gördüğüm problemli
alanlardan biri. Tezlerde konu seçiminde de özellikle metodolojiye ilişkin çalışmalar az sayıda,
ağırlıklı olarak şahıs çalışmaları çok fazla sayıda var. Bunun dışında öğrencilerimiz özellikle de
doktora öğrencilerimiz tahkik ve çeviri çalışmalarına yönlendirilmeli, özendirilmeli diye
düşünüyorum. Yani açıkçası en azından doçentliğe başvuruda bulunan bir öğrencinin dosyasında
bir tahkik çalışması bile ne kadar güzel olurdu diye düşünüyorum. Çünkü o alanda da çalışılması
gerekiyor. Kavram çalışmaları belki biraz daha artırılmalı, yani açıkçası kelam anabilim dalının
çalışılmadık kavramı kalmamalı diye de düşünüyorum. Bunu izleyen savunma süreci var, onda da
bazı sıkıntılar var, özellikle şu işlemeli diyorum. Görebildiğim kadarıyla özellikle doktora
döneminde tez izleme komitesinin şu ana kadar ne işe yaradığını anlayabilmiş değilim.
Uygulamada görebildiğim kadarıyla öğrenci bir şeyler yapıp getiriyor, gelip bir form dolduruyor,
danışmanı bir şeyler yazıyor diğer hocalar da imzalıyor. Sistem bu tarzda işliyor. Farklılaşmalar
olabilir, yani genelleştirme yapmıyorum. Peki, şöyle yapılamaz mı acaba? Öğrenci her altı ayda bir
gelecek, bu tez izleme komitesi bir araya toplanacak, öğrenciyi bir mini savunmaya tabi tutacaklar.
Ne yapıp ettiği, eksiklikleri, nelere bakabildiği, açıkçası bu işletilebilirse hem süreç
kolaylaştırılacak hem de tez bittiğinde tüm hocaların onayını almış olacak, bir yönüyle bunun da
yapılabilmesi mümkün.
Burada konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. İsa DOĞAN:
Temel YEŞİLYURT hocamıza sunumu için teşekkür ediyoruz. Hocamız tebliğinde ve
konuşmalarında vurguladığı hususlar genellikle fakültelerde hepimizin tartıştığı hepimizin de
bildiğimiz problemlerdir. Kesinlikle düzeltilmesi daha doğrularının olabileceği şeylerdir. Şimdi,
değerli arkadaşlarım, muhterem öğretim üyeleri, lisans öğretiminin problemleri, öğretim üyesinin
maharetiyle düzeltilebilir problemlerdir genellikle. Ancak lisansüstü eğitiminde problem var. Gerek
akademik seviyede, gerekse öğrencinin yetişmesinde problem var kesinlikle. Şimdi herşeyden önce
derslerin verilişi işlevi kesinlikle bir bilim adamının yetişmesine yönelik sağlıklı bir program
özelliği taşımamaktadır. Şimdi ben şahsen sizinle paylaşmak isterim fıkıhçı, kelamcı, hadisçi
tefsirci mantığını sevmiyorum. Temel İslam bilimleri bir bütüncül kavram üzerinde durması
gerektiğine inanıyorum. Şimdi, ben bu noktadan hareket ettim hep. Bir yüksek lisans öğrencisi
kelam anabilimdalına, doktora öğrencisi aldığım zaman önce öğrencinin temel islam bilimleri
eğitimine bakıyorum. Ne yapıyorum? Önce bakıyorum öğrencinin durumuna. Tefsir alması
gerekirse tefsire gönderiyorum. Hadis alması gerekirse hadise gönderiyorum. Fıkıh alması
gerekirse fıkıha gönderiyorum. Hep böyle yaptım. Sayın hocalarım, ancak aynı anlayışı, ne
tefsirden tefsir anabilim dalı hocalarından, ne hadis anabilimdalı hocalarından, ne de fıkıh
anabilimdalı hocalarından duydum. Yıllardır ve bundan da vazgeçmedim hiç. Şu ana kadar bütün
öğrencilerimi hep böyle durumlarına göre dağıttım. En azından iki kredi ders aldırdım. Yalan
olmasın, aşağı yukarı otuz senedir İlahiyat fakültesindeyim, ikiyi geçmez. Tefsirden, hadisten,
kelamdan bir öğrencinin yüksek lisans doktora öğrencisinin kelamdan yüksek lisans dersi aldığını
görmedim. Yani bu mantıkla, tekrar ediyorum, fıkıhçı, kelamcı, efendim, hadisçi mantığı hoş değil.
Sadece kelam okumakla İslam dininin anlaşılmadığını gördük. Profesör olmuşuz, doçent olmuşuz
ama hala İslamın temelleriyle ilgili problemlerimiz var. Konuştuğumuz zaman açıkça anlaşılıyor
bu. Şimdi, sizinle şunu paylaşmak isterim. Bu bir sistem meselesidir. Tekrar ediyorum, lisans
öğretiminin problemleri öğretim üyesinin maharetiyle çözülebilir problemlerdir. Zaten
arkadaşlarımız onu ortaya koydular. Şimdi, mesela ben bir sistem olarak teklif ediyorum. İki
dakikanızı alacağım. Mesela kelamda öğretim üyesi olacak, kelamda akademisyen olacak bir
eleman, bir aday önce yüksek lisansını ve doktorasını kelamdan bitirmeli, ondan sonra ne yapar?
Ondan sonra fıkıhtan bir uzmanlık alanı, isteyebiliriz. Fıkıhtan fıkıh dersinden uzmanlık alanı
yapmalıdır. Ve bu şekilde doçentlik ve profesörlük aşamalarını diğer anabilim dallarından yapmış
olduğu uzmanlık alan tezleriyle tamamlamalıdır. Şimdi hepimiz görüyoruz bir Alevilik konusunda
hepimizin malumudur Alevilik meselesinden yani benim bildiğim kadarıyla üç beş tane profesör
vardır. Konu itibarıyle, içeriği itibarıyle ne olacak ki… Ama bu arkadaşlarımız yetiştiği, profesör
doçent olduğu zaman ilahiyat fakültesi profesörü ve doçenti öğretim üyesi oluyor. Ama bizim
İslam’ı ana temelleriyle problemlerini halletmiş olmuyor. Bu bir sistem meselesidir. Buna göre
anabilim dallarının yeniden oluşturulup akademik yükselmelerinin yeni bir mantıkla
yürütülmesinde yeniden kurgulanmasında büyük fayda görüyorum. İslam eğitim öğretiminin
geleceği için çok önemli buluyorum. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ:
Programlarda ben bir iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Notları aldım ama hepsini
söyleyemeyeceğim heralde. Birincisi, konan Kur’an dersleri hiçbir zaman şeyden eksiltme şeklinde
konulmadı. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. İkincisi, bildiğim kadarıyla, fakültede senato
kararıyla YÖK’ten gelen program üzerinde %30 oynama hakkına sahipler. Bu azaltma ya da
çoğaltma şeklinde bu da dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Şu anda ilahiyatlarda bildiğim
kadarıyla üç ya da dört program uygulanıyor. Eski programdan çok yeni programa doğru, Arapça
uygulayan sekiz fakülte var, bunlar da genel kredinin %30’u şeklinde, benim mesela düşüncem
burda Kur’an derslerine dahil edilerek bu %20’ye çekilebilir. Çünkü Kur’an dersleri neticede o da
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Arapça zaten, %10’una tekabül ediyor bütün programın. Dolayısıyla %20’ye çekilebilir. Bu biraz
rahatlama meydana getirebilir. Çünkü bu Arapça uygulama noktasında bazı sıkıntılar var. Öğretim
üyesi noktasında, öğrenci noktasında. Dolayısıyla böyle bir araformül bulmak mümkündür diye
düşünüyorum. Bu tek tip kitap noktasında çok iyi bakmıyorum. Bir kere her hoca kendi başına
kitap okutmalıdır. Bu bizim medrese geleneğimizdedir. Üniversite geleneğinde de böyledir. Yani
hocayı rahat bırakmak lazım. Onun için böyle tek tip kitap hazırlayıp, tek tip program yapmak çok
doğru değil, ama burda şuna dikkat etmek lazım. Bir ortak dil kayması sözkonusu, yani bizim
kelam dilinde bir kayma var. Özellikle din felsefesi diline kayma sözkonusu bunu ben çok sağlıklı
bulmuyorum. Kelam dilinin tekrar kurulması ve kurgulanması çok önemli, özellikle o eski bizim
temel terminolojimizin yerli yerinde durması gerekiyor. Yani biz şu anda, ben burda dinlediğim
tebliğlerde, kelam tebliği mi dinliyorum, din felsefesi tebliği mi dinliyorum belli değil. Yani biz
kelamcıyız ama din felsefesi kisvesine bürünmemize gerek yoktur. Acaba dedim, yani din
felsefecileri problemlerini halledemiyor da biz yardımcı mı oluyoruz onlara ya da bizim hiç
problemimiz kalmadı da din felsefesi alanına mı girdik. Bunun gibi bir sağlıksız gelişme
sözkonusu. Onun için bu terminoloji noktası çok önemli. Yani tek tip kitap değil ama biz ortak dil
dediğimiz şey, tabi burda ufak tefek farklılıklar olabilir. Ama yüzde olarak %90, %80 noktasında
bir dil önemlidir diye düşünüyorum.
Prof. Dr. Osman KARADENİZ:
İki dakikada olacak iş değil, yani lisansla ilgili problemler var, yükseklisansla ilgili
problemler var. Bizim kendi aramızda problemlerimiz var. Lisansla ilgili olarak ben şahsen şunu
uygularım, problem neyse o derste, mesela kaderle ilgili bir problem var, baştan sonra kaderi
anlatmaya gerek yok. Problemler üzerinde problem ortaya konur, onlar üzerinde durulur, tartışılır.
Sınıf için söylüyorum. Şimdi, müfredatla ilgili problemlerimiz var. Mesela kelam tarihine
giriyorum bu sene, sistematik kelam da var. Kelam tarihinde Peygamberimizin vefatından sonra
işte şu şu problemler var diye hemen başlarlar. Halbuki kelam okullarına da girmiştim. Eski
program devam ediyor bizde daha yeni programa geçmedik, eski kültürlere gidiyorum, dinler tarihi
var, Yunan kültürü, Hint kültürü, İran, Irak işte o fethedilen ülkelerdeki eski medreseler falan, o
kültürlere girmek zorundayız. Onlar muhakkak kelam tarihine tesir ediyor, kelam problemlerine
tesir ediyor. Zaten kelam ekollerinin çıkışında bunlar önemli.
Yükseklisans, lisansüstüyle ilgili problemler var. Tez adı maalesef bulamıyorum, o kadar
zor ki, öğrenciye tez adı bulmakta zorluk çekiyoruz. YÖK’e girdik, YÖK’de bir bakıyorum aynı
adla epeyce konu var, verilmiş daha önce. Bu da hoş değil heralde takip edilmiyor. Ben takip
ediyorum ordan konu bulamıyorum. Bazıları heralde takip etmiyor veriyor, üç dört tane konu
oluyor tesadüf. Bu da doğru değil. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bir de tez konularının
adlarının problemli olduğunu görüyorum. Hipotez taşımıyor, kitap adı gibi bir şey. Efendim,
filancanın hayatı ve kelamî görüşleri mesela. Yüksek lisansta bu tip şeyler veriyoruz ama doktorada
belki vermemek lazım. Çok basit geliyor yani. Bir hipotezi taşıması lazım. Bir tez olacak ki onu
müdafaa edecek. Ben şahsen onu kabul etmiyorum yüksek lisans tezi olmaz doktora tezi olmaz.
Ayrıca bizim kendi aramızdaki problemlerden, hep söyleriz ya, kelam müdafaacı bir yol takip eder,
felsefe de sorgulamacı. Tabi tamamıyla böyle de kalsın demiyoum ama kelami alanda da belki
sorgulama gerekir. Mesela bazı problemler vardır. Onlar üzerine gidemiyoruz, sorgulayamıyoruz.
Örneğin kabir hayatı var mı yok mu ben şahsen endişeliyim yani, kabul edecek miyim etmeyecek
miyim sıkıntılarım var. Buharî’de var, Müslim’de var, Kur’an’da niye yok? Bunun tespitini hala
yapamadık şahsen benim eksikliğim belki bu.
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Değerlendirme ve Sonuç
Prof. Dr. M. Saim YEPREM:
Sayın Dekanım kıymetli meslektaşlarım iki günden beri devam etmekte olan ana bilim
dalları koordinasyon toplantısı ve mutad sempozyumumuzun değerlendirme son oturumunu
açıyorum. Cenab-ı Haktan hayırlar niyaz ediyorum. Oturumda değerlendirme konuşmalarını
yapmak üzere Prof. Dr. Şerafettin GÖLCÜK, Prof. Dr. Hasan Hüseyin TUNÇBİLEK, Prof. Dr.
Metin YURDAGÜR, Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ hocalarımızı kürsüde yerlerini almak üzere
davet ediyorum, buyursunlar.
Efendim zaman darlığı sebebiyle bu değerlendirme toplantısında küçük bir sıra değişikliği
yaptık. Zaten bu Isparta toplantısının âdeti haline geldi sıra değişikliği. Değerlendirme
konuşmalarını oturumumuzun sonuna bırakıyoruz. İlk görev olarak basitinden başlayalım. Bizim
yıllardan beri devam etmekte olan bir kelam.org sitemiz var. Bu kelam.org sitesinin artık sembolik
hale gelmiş olan bendeniz başkanı ve Kader dergisinin editörleri var. Ahmet İshak DEMİR
arkadaşımız başından beri başrollerde görev yapıyor. Eski kelamcılığının uzantısının en bariz
alameti bu. Kendisi “Mezhepler Tarihi”ne geçmekle “Kelam”dan vazgeçmiş olmuyor zaten. Biraz
önce ilgili arkadaşlar geldiler bana dediler ki, bu konu üzerinde birkaç kelime söyle. Önce benim
söyleyeceğim onların talebi istikametinde olacak. Bir defa ben bu görevden çok memnunum. Yani
orada benim adımın bulunması çok hoşuma gidiyor. Bu heyet de gerçekten mükemmel bir heyet.
Ben bu heyeti olduğu gibi onaylarınıza arz ediyorum efendim, hiç değişiklik olmadan kabul eden,
etmeyen? Edilmiştir. Evet, buna te’kitli demokrasi deniyor efendim. İkinci bir maddesi var aynı
konunun. Gerçekten Ahmet İshak DEMİR, büyük bir gayret ve fedakârlıkla, büyük bir vukuf ve
selahiyetle bu hizmeti yürütüyor, ancak bizden destek bekliyor. Mesela yeni yapılan tezler,
fakültelerimizde meydana gelen, özellikle ana bilim dalımızı ilgilendiren olaylar, ödül törenleri,
hocalarımızın kişisel ve grup halinde ve fakülte halindeki etkinlikleri, başarıları gibi bizim
camiamızın duymasında fayda mülahaza edilen konular hususunda destek ve malumat veriliyor.
Kader dergisinde iki üç adres var. O desteği biz verelim. Tabi dergimiz için editörlerimiz de
kıymetli çalışmalarınızı bekliyorlar, onlara da verelim. Bu seneyi böyle idare edelim, Cenab-ı Hak
önümüzdeki yıl ne gösterir bakalım, kime havale ederiz. Bir de bu sitenin devamı için malî desteğe
ihtiyaç var biliyorsunuz. Bu malî desteği de işte profesörlerin, doçentlerin, yardımcı doçentlerin
belirli bir miktarı belirlenmişti. Bilhassa o para yatırılıyordu. Onu da ikmal edelim, gecikmeyelim.
Ben söz veriyorum bu sitenin “bold, kalın yazı ve underline” başkanı sıfatıyla; Ahmet İshak’ı ve
muhasebeci arkadaşımızı zorlayacağım. Gerek hesabın toplanmasında gerek bilgi toplanmasında
devamlı olarak hatırlatacaklar. Bu maddeyi, bu kadar yeter mi sayın hocam?
İkinci maddemiz daha var. O da önümüzdeki yıl sempozyumumuzun ve toplantımızın ilgili
olduğu alanları Malatya’da, İnönü Üniversitesinde misafir olmayı uygun gördük. Kabul
buyurdular, lütfettiler. Önümüzdeki yıl inşallah bu toplantıyı yine bu mevsimde -iklim olarak da
uygun olan bir iklim bu- bu mevsimde Malatya’da yapacağız. Ancak konunun belirlenmesine
ihtiyaç var. Bu konudaki müzakereleri de çok uzatmayalım istiyorum. İlk oturum başkanlığı yapan
Süleyman Hocamın açtığı bir hayırlı bid’at var. Hayırlı sünnet var. Otorite şu anda bende olduğu
için ben bir konu önereceğim size. İster kabul edin, ister alternatifleri hemen söyleyin, sür’atle
bitiriverelim. Geçen sene Urfa, Harran’dan, Harran’daki toplantı için bir önceki toplantı
mahallimizde galiba Samsun’daydık, İsa Doğan Hoca’nın misafiriydik. Hatırlarsanız Urfa için
konu ararken –Metin Bey burada yanımda, korkuyorum şimdi bazı kelimeleri kullanmaya. O günkü
tabiri kullanırsam hikaye tarikinde kusur bulmaz bana herhalde. Gnostik akımlar ve okültizm,
Türkiye geçmişte ve günümüzde özellikle Türkiye’deki sonuçlarını da ele alan bir konu üzerinde
çalışalım demiştik, hatırlarsanız. Hatta nerdeyse karar da verilmişti bu konuya, ama kulakları
çınlasın Ahmet Saim KILAVUZ, hem de Milliî Eğitim Komite Üyeliği forsunu devreye sokmak
196

suretiyle, Urfa’ya uygun bir konu değil, dedi buna. Birden bire Hz. İbrahim (Aleyhisselam)’a
dönüverdik, balıklı göl daha cazip geldi. Şimdi Urfa’ya yakın Malatya ama daha serbest bir bölge.
Uygun görürseniz aynı konuyu Malatya’da işleyelim. Ama Cağfer KARADAŞ meslektaşımızın ve
aralarda Metin Bey kardeşimizin hassasiyetle durdukları bir nokta var; Kelam’ın kendi
terminolojisi içinde kalalım, hep bu illaki yeni kelimelerle konuşmayalım diyorlar. Ben düşündüm
yani, “ulûmu’s sırrıyye ve irfaniyye, tarihte, günümüzde” yahut “gnostik akımlar ve okültizm”.
İkisini de yazıp diğerini paranteze alabiliriz, modern ismi yazıp ötekini alta, parantez içine
alabiliriz. Yahut bir tanesini koyarız diğerlerini konuşmamızda ele alırız. Ne dersiniz, böyle bir
konuyu? Daha önce müzakeresini yaptığımız için söylüyorum yani. Ertelenmişti Urfa olduğu için,
Malatya’da bu konuyu işleyelim. Güncelliği var, Türkiye’de ciddi manada problemdir bu konu.
Hele gençliğin çok cezbesine kapıldığı bir alan. Çok değişik formlarda Türkiye’de tezahür ediyor.
Klasik formlarda canlanmalar var, yeni formlarda canlanmalar var. Biz kelamcı olarak bunlarla
meşgul olmak zorundayız diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani, Arapçasını da söyleyebiliriz;
“hurûfiyye” diyebiliriz mesela.
Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi bir eksiği, kimler yürütecek bunu? Tabi önce
Malatya temsilcileri üstlenecekler, ondan sonra buradan heyet olarak kimleri seçelim? Prof. Dr.
İlyas ÇELEBİ, Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ, Prof. Dr. Temel YEŞİLYURT, Doç. Dr. Hulusi
ARSLAN, Yard. Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM. Tabi burada ev sahibi olarak Hulusi Bey ekibi
organizasyonu yapacaklar ve hemen Malatya merkezde olarak çalışma başlayacak. Isparta da bu
birikimleri Malatya’ya devredecek, yazışmaları. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki yıl
Malatya’da buluşmak üzere inşaalah. Şimdi değerlendirme oturumumuza geçiyoruz. Beşer
dakikalık bir süre kafi. Bana verilen talimata göre en geç 11:20’de -kapanış konuşmasını ben
yapmayacağım- fakülte Dekanı gelecek buraya ben ona sözü devredeceğim. Yalnız otoritemi
istismar, suiistimal etmemek için önce arkadaşlar konusunda avantajı ben kullanacağım ve birkaç
kelime de ben söyleyeceğim. Şimdi buradaki sıralamaya göre Şerafettin Gölcük Hocamız ilk beş
dakikasını kullanacak efendim.
Prof. Dr. Şerafettin GÖLCÜK:
Değerli kardeşlerim hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bizi bu
Davraz otelinde ağırlayan İlahiyat Fakültemizin Dekanı başta olmak üzere, kelam anabilim dalı
öğretim üyelerine, Isparta Müftüsüne, Üniversite Rektörümüze teşekkür ediyorum. Şöyle
düşündüm, Davraz Oteline boşuna gelmedik, biz iki gün burada bedenen, ruhen ve zihnen
dinlendik, bir aile ortamı içerisinde, güzel iki gün geçirdik. Şöyle düşündüm biz Usûlü’d-din’i
müdafaa etmiyoruz, biz Usûlü’d-din’i anlatıyoruz. Ben kelamın bir müdafaa ilmi olduğunu kabul
etmiyorum. Savunma ilmi değildir. Neyi savunacağız ki? Her şey açık biz Usûlü’d-din’i anlatan ve
kendine mal etmiş olan kimseleriz Usûlü’d-din de Hz. Âdem’den, Hz. Muhammed (a.s)’a kadar hiç
değişmemiştir. Furûü’d-din değişmiştir. Usûlü’d-din’i tebliğ etmek üzere Allah’ın gönderdiği
bütün Peygamberler hep dağlarda ilk vahiyleri almışlardır. Hz. Muhammed (a.s)’a Hira dağı bu
görevi üstlenmiştir. Hz. İsa (a.s) Zeytin dağında, Hz. Musa (a.s) Turi Sina’da, böyle gidiyor.
Dolayısıyla Davraz’a geldik bu Peygamberlerin burada bize bıraktıkları asıl mesajı burada, kendi
aramızda konuşuyoruz bu büyük bir bahtiyarlıktır, Allah’ın büyük bir lütfudur, ihsanıdır. Ben
bundan dolayı Rabbimize hamd ediyorum, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dün buradaki
sempozyum henüz teori planında iken, bugün arkadaşlarımızı Cemalettin ERDEMCİ ile temel
dinlerden biraz işin pratiğinde ne safhadayız onlardan biraz şöyle baktım gerçekten her zaman
olduğu gibi teori planında değişik görüşlere sahibiz, bunlar bizim zenginliklerimizdir, ben
bunlardan hiç gocunmuyorum, herhangi aykırı bir şey bir arkadaşımız söylediği zaman, bunun da
düşünülmesi lazım diye düşünüyorum, bunun da bizim için bir faydası olduğuna düşünüyorum.
Dolayısıyla hiç kimseyi burada yerme ve kötüleme gibi bir durumda değiliz. Çünkü hepimiz
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Usûlü’d-din ta’lim ve tedrisi yapan kimseleriz. Bugün işi biraz daha pratik alana getirdik.
Arkadaşlarımız işte İsa Hoca’nın söylediği gibi diğer bilim dalları ile geçiş ve yardımlaşma
meselesinde problemlerimizin olduğunu söyledik ve yine şunu söylüyorum, biz motor ilim dalıyız
biz lokomotif ilim dalıyız. Diğerleri furûdur, biz usûlüz, asılız, dolayısıyla asla sahip olan
diğerlerini himaye edecektir ve onlara müsamaha ile yaklaşacaktır. Bunu kabul ediyoruz değil mi?
Kur’ân kelamı diye bir şey var, Ku’an gündeme geldi, ben şöyle bir noktaya geldim. Bizim
konularımızın tamamı Allah Kur’an’da nelerden bahsediyorsa odur diye düşünüyorum. Ulûhiyet
var Nübüvvet var, ontoloji diyoruz, epistemoloji diyoruz, bu şekilde devam ediyor. Bugün
insanoğlu gündemdeki olayları da kaydettiğimiz zaman hepsinde Kur’ân’da bunlara işaret var,
dolayısıyla bugün Usûlü’d-din’le meşgul olan bizlerin bütün konularla madem ki hasbelkader
nübüvvet makamı şu anda çalışır vaziyette değil, madem hasbelkader nübüvvet müessesinde
bulunan peygamberlerin ve son peygamberin varisleri durumundayız, o halde Kur’an ne diyorsa,
hangi konulardan bahsediyorsa, biz o konuları inançla ilişkilendirerek talebemize, insanlarımıza
anlatmakla mükellefiz, dolayısıyla son peygamber Hz. Muhammed’in hasbelkader varisleriyiz,
bunu bulunduğumuz her noktada göstermekle mükellefiz diye düşünüyorum. Ben kelamı
kelamullah ne diyorsa kelam ilmini o kelamın ilmi diye biraz tavsiye de etmek istiyorum.
Dolayısıyla kelam dediğimiz ilim dalı Usûlü’d-din, Allah’ın kelamının izahı diye düşünün geniş
anlamda ve bu manada da yazdığımız şeyler var. Kur’an ve insanın kitabı niçin yazılır. Kelamın
nasıl okutulması konusunda da yüzde yirmi beş kelam ekolleri, yüzde elli de hem klasik kelam hem
de Kur’an’ı referans gösteren, Kur’an’a dayanan kelam yapmak üzere kelamı okutalım, sahip
çıkalım diye düşünüyorum. Elbette problemlerimiz vardır. Fakat şunu teklif ediyorum. Gelecek
toplantıda bu sempozyumu daha kısa tutalım. Daha ziyade ne okutmamız, nasıl okutmamız lazım
bu konuda bir iş birliği yapalım, tek tip kitap benim pek kafama yatmıyor. Biz kimliğimize
kişiliğimize kelamı temsil ettiğimiz ölçüde hem çevremizdeki hocalar, hem de talebeler üzerinde
etkili oluruz. Önce kendi kimliğimizde, kişiliğimizde eksikler varsa onları tashih etmeye çalışalım.
Sınıfa bir kelam hocası, bir Usûlü’d-din hocası olarak girersek zannediyorum bu problemler
asgariye iner. Hepinize teşekkür ediyorum, Malatya’da buluşmak üzere diyorum.
Prof. Dr. Saim YEPREM
Evet Şerafettin GÖLCÜK Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sağdan bir soldan. Evet,
Ramazan ALTINTAŞ Hocamız siz de tıpkı Şerafettin Bey Hocamız gibi beş dakikalık zamanı on
dakika kullanabilirsiniz. Ama beş dakika kullansanız iyi olur.
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ:
Sayın başkan, çok değerli katılımcılar, yüksek heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten
iki gündür çok değerli bildiriler burada sunuldu. Belki çok fazla tartışma, müzakere edilemedi ama
çok önemli konulara da temas edildi. Yaklaşık yedi bildiri üzerinde duruldu. Tek tek burada
arkadaşlarımızın sunmuş olduğu tebliğler üzerinde bir değerlendirme yapmayacağım. Zaten
zamanımız da buna yetmez. Ama burada sadece ortak payda diye nitelendireceğim bir konuya
değinmek istiyorum. Bu bildirilerden birisi de Kur’an kelamı ile ilişkili Erkan Bey’in bildirisi idi.
Orada şu şekilde bir cümlesi geçti: “Kur’an mahluktur, konusu tarihsel bir konudur. Bugünle
ilişkisi yoktur” diye… tamam. O tarihsel bir konudur. O zaman tartışılmıştır ama bugünle ilişkisi
yoktur diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Eğer o gün bugün biz gerek tefsirciler, gerekse kelamcılar
Kur’an’ın evrenselliği ve tarihselliği üzerinde duruluyorsa ya da nasih ve mensuh konuları üzerinde
duruluyorsa, bir kimse bu konularla ilgili bir çalışma yapmak istiyorsa önce bunun başlangıcı işte
orasıdır. Kur’an mahluk mudur değil midir, tezidir. Bugün batıda yapılan çalışmalarda
müsteşriklerin çalışmalarında, özellikle Kur’an tarihiyle ilgili yapılan çalışmalarda onların şu
şekilde bir iddiası vardır. Eğer Mu’tezile’nin bu tezi İslam dünyasında hakim olsaydı, bugün İslam
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dünyasında, seküler bir akıl, seküler bir bilgi süreçleri yaşanır. Ve İslam dünyası bir aydınlanma
süreci yaşardı, iddiası vardır ve bu bugün bile konuşulmaktadır. İşte bugün bize intikal eden bu
konu tarihsel bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. Ve tarihselcilik konusu da gerçekten önemli bir
inanç konusu haline dönüşmüş durumda. Elbette yeni bir konu, bizim açımızdan. Ama bir takım
inanç konularında riskler de taşıyor aynı zamanda. Çünkü tarihselliğin arka planında izafiyet
anlayışı vardır. Göreceli bir konudur. O şu anlama geliyor; tarihsellik, tarihselcilik daha doğrusu,
hakikat dönemseldir anlamına geliyor. Yani hakikat tarihin belli bir döneminde yaşanmıştır ve
orada bitmiştir gibi bir anlayışı da beraberinde getiriyor. Ve son dönem müslüman düşünürlerin
yazdığı eserlerde, özellikle vahiy algısı konusunda da birtakım yanlışlıklar da ortaya çıkarıyor bu
tarihselci yaklaşım. Bunlardan birisi, mesela vahiy konusu. Fazlurrahman üzerinde duruluyor
bizde, Fazlurrahman’ın eserlerini okuduğumuz zaman genel anlamda güzel şeyler söylemesine
rağmen bu vahiy konusu sorunlu bir konu olarak görüyorum ben. Çünkü o vahyi şu şekilde
tanımlıyor: Vahiy, Allah ile Muhammed’in ortak ürünüdür diyor. Ve yüksek bir bilgi düzeyi
olduğu için nerdeyse vahyi, Muhammed’in kalbinde veya zihninde bir filtreden geçirilerek topluma
iletilmiştir gibi, sanki Hz. Peygamber’in vahiy algısına bir müdahalesi varmış gibi anlaşılıyor. Ve
toptan Muhammed’in kalbine indirilmiştir vahiy ve dolayısıyla oradan günün konusuna göre,
meselelere göre güncelleşmektedir gibi bir anlayış vardır. Hz. Muhammed, bir nevi bu manaya
suret giydirmektedir gibi ifade ediliyor. Onun bir devamı olarak yine İranlı bir düşünür,
arkadaşımız yine birisi bir tebliğ sunmuştu Şebisterî ile ilgili ve onun arkadaşı Abdulkerim
Sunuş’ta bu biraz daha yani tehlikeli bir atmosfere gittiğini görüyorum ben vahiy algısının. O
tamamen vahyi Muhammed’in ürünüdür diyor ve bu konuda bir eseri de var. Elbette bunşar bizi
ilgilendiriyor. Hatta o şunu söylüyor Kur’an’la ilgili; Allah’ın sıfatları, ölüm ötesi hayat ve ibadet
kurallarıyla ilgili belki çok fazla şey söylemeyebiliriz. Ama bunun yanında Kur’an’ın dünyaya
ilişkin ve topluma ilişkin konularında eleştiri yapabiliriz gibi Kur’an eleştirisi üzerinde durduğunu
görüyoruz. Buna ekleyeceğimiz başka müellifler de var. Elbette biz kelamcıları bunlar
ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Onun için de bu tarihselci yaklaşım, henüz tam olarak net
olmadığı için herkes bu konu üzerinde bir şeyler söylüyor. Bunu Kur’an’a tatbik etmek gerektiği
konusu üzerinde zihnimizde bir soru işareti taşımak zorundayız. Burada şunu da ifade etmek
gerekiyor kanaatindeyim, daha dün Kur’an-ı Kerîm’de mensuh ayetler yoktur, diyen
arkadaşlarımız, bugün bu tarihselci yaklaşımı savunmakla birlikte, nerdeyse Kur’an ayetlerinin
tümünü süpürücü bir yaklaşım sergilediklerini de görüyoruz. Elbette bu konuda inanç bakımından
da sorunludur diye düşünüyorum. Ben sözü uzatmadan bu sempozyumu düzenleyen Süleyman
Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne ve İlahiyat fakültesinin pek değerli yöneticilerine ayrıca kelam
anabilim dalının öğretim üyelerine, bütün emeği geçen, hizmeti geçen arkadaşlarımıza yürekten
teşekkür ediyor ve bu toplantılarımızın artarak, bereketlenerek devam etmesini Yüce Allah’tan
niyaz ediyor, hepinize en içten selam ve saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Saim YEPREM:
Ramazan ALTINTAŞ Hocamıza bu veciz ve çok güzel konuşmasından dolayı teşekkürler.
Evet, sağ tarafa geçti, Metin Bey Hocamız buyurun. Beş dakika.
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR:
Efendim ben de, sayın dekanımızı ve mesai arkadaşlarının, kelam anabilim dalının değerli
üyelerini, Isparta’da bizi ağırlamakta hizmeti geçen herkesi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bu
arada müteakip yılı üstlenen Malatyalı kardeşlerime de muavvakiyetler niyaz ediyorum. Bu
değerlendirme oturumunda paylaşmak istediğim bazı genel konuları maddeler halinde sıralayıp
sizlere teşekkür edeceğim. Şimdi malum, fakültelerimizde Türkiye çapında Yüksek Öğretim
Kurumumuzdaki müspet gelişmelerin istikametinde özellikle yeni oluşumlar, yeni fakülteleşmeler
199

ortaya çıkıyor. Bu arada üniversitelerimizin büyük genelinde din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği
bölümleri de oluşturuluyor. Tabi bunlar başlangıçta sevindirici hadiseler, kemiyetin çoğalması
paralelinde keyfiyeti güçlendirme sözkonusu olduğu takdirde alkışnacak hadiseler. Bu gelişmeleri
bazen aramızda konuştuğumuz zaman sevinçle karşılayanlar olduğu gibi endişeyle karşılayanlar da
var. Ben bu bilgiyi, bu gelişmeleri kendi aramızda da kelam anabilim dalları olarak müzakere
etmek ihtiyacı içinde olduğumuza işaret etmek istiyorum. Üniversitelerimizde, İlahiyat
fakültelerinde, bazı fakültelerin dışında genelde bir hazırlık eğitimi başlatıldı. Bu hazırlık eğitimi
İstanbul şartlarında büyük ölçüde öğretim elemanları açısından tam anlamıyla başarılmış değil. Ben
şahsen yeni kurulan İlahiyat fakültelerinde bu hazırlık eğitiminde ne tür bir başarı elde edileceği
konusunda bazı endişelerim var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öte yandan İlahiyat
eğitiminde, Ankara Üniversitesi’nde başlatılan, Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesiyle
desteklenen bir İLİTAM projesi var. Bu projede İlahiyat eğitimi açısından kaliteli keyfiyet sahibi
mezunlarımızın yetişmesi açısından bizlerde endişe doğuran bir husustur. Bu konu da
gündemimizde olmalı diye düşünüyorum. Aynı şekilde açıköğretim fakültesi iki yıllık hazırlık
yahut önlisans mezunlarımızın işte bu eğitimden geçirilerek, lisansta doğrudan yüzyüze eğitime
tabi olan öğrencilerimizle eş haklara sahip olması, özellikle yüksek lisans eğitiminde karşımıza
çıktıkları zaman problemler meydana geliyor. Bunu da paylaşmak istiyorum. Bu arada belki tekrar
olacak ama İSAM’da arama motorlarında tezlerimiz, tezler bibliyografyası ve makaleler
bibliyografyası bütün arkadaşlarımızın, bütün araştırmacıların hizmetindedir. Tekerrüre Osman
Bey işaret etti. Bu tekerrürü önlemenin yolu, sadece YÖK motoruna müracaat etmek şeklinde
karşılanmıyor bazen bunu tamamlama bakımından, iki ciltlik matbu bir çalışma çıktı. O tabi İSAM
araştırma motorlarında var. O bakımdan arkadaşlarımızın, o genç arkadaşlarımızın, bilhassa genç
arkadaşlarımızın tez tespiti safhalarında fayda var diye düşünüyorum. Kontenjanlarımız
istemediğimiz kadar artıyor. Bu da beraberinde bazı sorunlar meydana getirebilir. Bu konuda da
yani bilmiyorum böyle bir geleneğimiz bazen oluyordu. Yani bir sonuç bildirgesi olsa da, böyle bir
yetkili bir kurum değiliz ama en azından paylaşım manasında, endişelerimizi dile getirme
manasında ben bu hususların kayda geçmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada İlahiyat
fakülteleri anabilim dalı iletişimini sadece yıllık toplantılara hasretmenin yeterli olmadığı
kanaatindeyim. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde, birbirlerine yakın iller arasında jüri
paylaşımında, tez izleme komitelerinde birbirimizden yararlanma, birbirimizden haberdar olma,
jürilerde görevlendirilme gibi konularda paylaşım içinde olmamızın faydalı olacağına inanıyorum.
Bütün bu arzımdan sonra tekrar bu güzel toplantıyı, bu güzel mekanda tertip eden Süleyman
Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına, kelam anabilimdalı mensuplarına ve hizmeti
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hepinize sıhhat afiyet içinde yuvalarınıza, beldelerinize
varmanız için dua ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Prof. Dr. Saim YEPREM:
Evet Metin Bey Hocamıza da kıymetli konuşmasından dolayı teşekkürler. Hasan Hüseyin
TUNÇBİLEK Hocamız buyurun. Hocam beş dakika.
Prof. Dr. Hasan Hüseyin TUNÇBİLEK:
Sayın Dekanım, saygıdeğer hocalarım ve misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben
burada birkaç hususa temas etmekle yetineceğim. Malumunuz Arapların bir sözü vardır: “ ﺧﯿﺮ اﻟﻜﻼم
“ ”ﻣﺎ ﻗﻞ ودلhayru’l kelami ma kalle ve delle/sözün en hayırlısı, az ve en anlaşılır olanıdır”. Ne kadar
yerine getirebiliriz bilemiyorum ama en azından fazla uzatmak istemiyorum. Tabi buraya gelmekle
her şeyden önce biz bir kere daha birbirimizi görme gibi bir şey gerçekleştirmiş olduk. Bunun ben
çok güzel bir şey olduğu kanaatindeyim. Ayrıca yine belki tekrar oluyor, hocalarımız birçok tebliğ
sundular. O tebliğlerin müzakereleri yapıldı. Tabi biz bunların üzerinde duracak değiliz. Gerektiği
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şekilde bazı arkadaşlarımız müzakereler esnasında ve bazı söz alan hocalarımızdan sözleri
içerisinde değerlendirmelerde bulundular. Benim dikkatimi çeken bir husus, belki de bilemiyoruz yanlış anlaşılmasın- yetişme tarzımızdan kaynaklanan bir şey. Arapların “İlim elde etme, hürmet
nispetindedir” şeklinde bir sözü var. Yani biz ne kadar hürmetkar olursak, kime karşı?
Hocalarımıza karşı, selef-i salihine karşı, bize bunca mirası bırakan büyük alimlerimize karşı. Bu,
biz hürmetkar değiliz anlamında değil. Ama mümkün olduğu kadar bunu ifadelerimize yansıtırsak,
hem onlara karşı olan vefa borcumuzu ödemiş, hem de gerek sınıflarımızda olsun gerek bu tür
toplantılarda olsun bizi dinleyen öğrencilerimiz için örnek olmuş oluruz. Tabi ben şahsım adına
söylüyorum, haddimizi biliriz, kendimizi olduğundan farklı göstermenin bir anlamının olmadığını
da biliyoruz. Bunu niçin söylüyorum? Hemen şunu arz edeyim, bununla tabi şahısların kendilerini
kastetmiyoruz. Hatta burada yapılan eleştirilerde bile, biz fikirleri eleştiriyoruz, düşünceleri
eleştiriyoruz. Yoksa en uç noktalarda bile söz söyleyen arkadaşlarımızın şahsını çürütme onu
eleştirme gibi bir gayemiz yok. Dolayısıyla özellikle selef-i salihine karşı son derece hürmetkar
olmamız gerekir. Tabi burada çok değerli hocalarımız var, söz sultanları yanında böyle söz
söylemek biraz zordur. Selef çeşitli ilim dallarında istisnalar olsa bile mütebahhir idiler. Tefsirde,
hadiste, fıkıhta hatta İbn Sina gibi müspet ilimlerde, tıpta mütebahhir âlimlerimiz var. Her branşta
böyle. Dolayısıyla onlardan bahsederken, bunlar böyle meseleyi çok fazla dağıtmışlar, yani bu
kadar böyle tasavvuftur, felsefedir bilmem şudur, budur bütün bunlara girmenin ne anlamı vardır
demek, bilemiyorum kanaatimce pek insaflı gelmiyor bana. O bakımdan bunlara çok dikkat edelim.
Gerçekten onlar her branşta ilim sahibi insanlardır. Biz onlara sadece şükranlarımızı,
teşekkürlerimizi bildirirsek, onları rahmetle anarsak zannedersem ilmimizin de bereketi olur
kanaatindeyim. Bu demek değildir ki onlardan gelenleri aynen olduğu gibi alalım. Kendimize
özgüvenimiz olsun, olmalıdır da. Ama bununla beraber nerede duracağımızı bilmekte fayda vardır
diye düşünüyorum. Bir de bir husus arz edeyim. Burada sözü edildi. Bu lisans derslerinde
öğrencilerimize konu verip anlatma konusunda. Ben acizane takriben on yıldır bunu hep
yapıyorum. Tabi müştereken yapıyoruz, yani bir tarafa çekilip de onlar anlatsın şeklinde değil.
Onlar anlatıyorlar, beraber ele alınması gereken, izahı gereken şeyleri müştereken yapıyoruz ve
bunun çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Burada da dile getirildi. Bunu eğer umumileştirme
imkânı olursa faydalı olur diye düşünüyorum. Az önce hürmet derken bir hocamızın sözü çok
dikkatimi çekti. Metin YURDAGÜR Hocamız çok vefalı bir söz söyledi. Burada eli öpülesi
hocalarımız var, dedi. Hakikaten eli öpülesi hocalarımız var. Yani şunu demedi, ben de artık onlar
gibi profesör oldum, artık aynı seviyedeyiz gibi bir yaklaşım sergilemediler. Ben şahsen kendi
adıma bu yaşa geldim. Bu sözden bile çok ders aldığımı ifade etmek istiyorum. Demek ki bir araya
gelmemizin bir faydası da bu. Biz çok değerli hocalarımızın, siz onları biliyorsunuz, bir kısmı
burada bir kısmı da burada değil, ilimlerinden istifade ediyoruz, sohbetlerinden istifade ediyoruz,
doyurucu sohbetler oluyor. Onların tecrübelerinden istifade ediyoruz. Onların bize örnek oluşu,
ayrı bir güzellik. Demek ki bir araya gelmenin en güzel tarafı belki tebliğlerden de öte en güzel
tarafı budur, diye ben şahsen düşünüyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Yani bunları da
söylerken hiç tasarlamadan burada öylece ortaya koymuş oldum. Sürç-i lisan olmuş ise
hocalarımızdan özür dilerim. ““ ”ﻣﻦ ﻻ ﯾﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﯾﺸﻜﺮ ﷲmen lâ yeşkuri’n-nase lem yeşkuri’l-lâh”
hadîsinde ifade edildiği üzere burada tabi teşekkürlerim var. Başta Rektörlüğümüze, Sayın
Dekanımıza, Sayın Prof. Dr. Abdülgaffar Hocamıza ve Musa Hocamıza ve bu arada hakikaten
durmadan koşturan sevgili öğrencilerimize, onlar da çok çaba sarf ettiler, çok çalıştılar, hepsine
buradan şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum.
Prof. Dr. Saim YEPREM:
Hasan Hüseyin TUNÇBİLEK Hocamıza bu güzel konuşması için teşekkürler. Şimdi beşer
dakikalık sınırı ben kaldırdım, ne kadar tahammülünüz varsa o kadar konuşacağım. Efendim önce
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şunu ifade edeyim, Şerafettin GÖLCÜK Hocam tekaddüm etti, benim söylemeyi planladığım
sözleri bir baktım o başladı dağ felsefesinden başlayarak. Ama ona bir zeyilde bulunayım izin
verirseniz. Biz Kur’ân Kelamı başlığını koymuşuz buradaki toplantı için. Kelam, kelimullah vasfı
“ ” َو َﻛﻠﱠ َﻢ ﱠve kelleme’llahu Musa
Musa (Aleyhisselam)’ın, Kur’ân-ı Kerim’de de “ً ﷲُ ُﻣﻮ َﺳﻰ ﺗَ ْﻜﻠِﯿﻤﺎ
teklima” âyetinde Musa (as)’ın Cenab-ı Hak’kın kelamına basbaya muhatap olduğunun ifadesi, Tur
Dağı’nda gerçekleşti. Bu, dünkü konuları da düşünerek diyorum ki, acaba “ve kelleme’llahu Musa
teklima” âyeti bize hitap ettiğine göre biz de ilk muhatap olarak, tarihsel yaklaşımlar olarak Araplar
olduğumuza göre, anlaşılıyor “ve kelleme’llahu Musa teklima”. Ama acaba Musa (as) Arapça
ْ َﻚ ﻓ
biliyor muydu? “ َﺎﺧﻠَ ْﻊ ﻧَ ْﻌﻠَ ْﯿﻚ
َ “ ”إِﻧﱢﻲ أَﻧَﺎ َرﺑﱡinni ene rabbuke fahla’ nağleyk”. Cenab-ı Hak Arapça hitap
etmiş Musa (as)’a. Eğer Kur’ân, kelamın bizzat kendisi ise Musa (as) Arapça konuşmadı ki, hitap
Arapça. Musa (as)’ın “ﻚ
َ “ ” َربﱢ أَ ِرﻧِﻲ أَﻧﻈُﺮْ إِﻟَ ْﯿRabbi erini enzur ileyk” ifadesi Arapça. Valla Musa (as)
Arapça bilmiyordu. Böyle de hitap etmiş olamaz. Demek ki Kur’ân-ı Kerim’in, Allah’ın kelamının
kendisi olup olmadığı konuşması zaten bin küsur yıl önce kelamcılar “kelam-ı nefsi”, “kelam-ı
lafzi” tartışmalarıyla bu işi bitirmişler, halletmişler. Ama biz onları oturduk unuttuk. İmam
Maturidî’nin Allah’ın kelamı hangisidir, esas kelam hangisidir veya değildir. Kelam bir sıfattır,
bölünür mü, bölünmez mi, tecezzi kabul eder mi, etmez mi? Süleyman Çelebi Hazretleri bile “bî
hurufu lafzı savt ol padişah, Mustafa'ya söyledi bî iştibâh” diyor. Harfsiz, sessiz, kelimesiz ama
söyledi diyor. Bakın hem söyledi diyor hem de harfsiz, kelimesiz, sözsüz diyor. Bu kavramları
yeniden klasik kelamın terimleri içinde konuşmamızı Cağfer Hocamız pekiştirerek söylüyor, dil
meselesi diyor. Ben şu sonuca vardım. Bu tarihsellik, evrensellik, tarihselcilik, evrenselcilik gibi
kavramlar galiba hukuk metodolojisini bilmediğimiz ve uygulamadığımız için tartışma konusu
oluyor. Hukukta bir usul var. Bir yönetmelik yazıldığı zaman bu yönetmelikte şu kelimeden şu
kastedilir, şu ifadeden şu anlaşılır, bundan sonra ben metinde şu kelimeyi kullandığım zaman bunu
anlayacaksınız diye, önce bir deklarasyon kısmı vardır. Bendeniz yıllardan beri, çoğunuz
biliyorsunuz, bilgisayar programları yazan bir arkadaşınızım. Bilgisayar programı yazılırken de bu
metod kullanıldı. Başında bir deklarasyon kısmı vardır, hem de “dec” ifadesiyle kullanılır,
deklarasyonun kısaltılmışı. Bundan böyle aşağıda ben şöyle dediğim zaman bunun kapsamı şudur,
şöyle dediğim zaman bunun kapsamı şudur diye belirtilir. Burada Ispartalı arkadaşımız Doç. Dr.
Galip TÜRCAN benzer bir uygulamayı bize gösterdi. Ben “otorite” kelimesinden şunu
kastediyorum, dedi. Tabi bu fark edilmediği için “otorite” kelimesi tenkide tabi tutuldu ve o
savunmasında ısrar etti, benim “otorite”den kastım budur, siz otoriteden ne anlarsanız anlayın
değil, ben “otorite” dediğim zaman şunu kastediyorum. İşte bu tarihsellik, tarihselcilik ifadeleri de
“efrâdını câmi’, ağyârını mâni”” dediğimiz tarif, halk tarifiyle belirtilirse tarihselcilik deyince ben
şunları anlıyorum, tık tık tık hemen iki satır. Bu arada hemen şunu ilave edeyim kelamcılığın usul-i
fıkıhçılıkla birlikte yürümesinde zaruret vardır. Tarihe baktığımız zaman hiçbir kelamcının,
mütekellimin usul-i fıkıhtan müstağni olduğunu göremeyiz. Hepsinin bir usulu’d-din kitabı veyahut
usul-i fıkh kitabı vardır ki İmam Gazalî bunların başında geliyor biliyorsunuz. “el-Mustasfa”
yazdığı en son ama usul-i fıkıh kitabıdır. Onun baş tarafında da önce, mantık bilmeyenin ilmine
itibar edilmez, dedikten sonra hemen kelamcılar dâhil fakihler, müfessirler, muhaddislere usul-i
fıkh okutmak gerektiğini söylüyor, el-Mustasfa’nın başında. İki-üç yıldan beri el-Mustasfa ile
meşgul oluyoruz. Orada çok enteresan bir tutumu var Gazalî’nin. Mesela delilü’l-hitap diyor,
mefhum-u muhalefet diyor, mefhum diyor. Bunlar kelime meselesidir diyor, isim meselesidir,
mahiyetini kabul ettikten sonra aldırma sen hangi kelimeyi kullanırsan kullan diyor. Gazali’nin
yaklaşımı böyle bakın. Hangi kelimeyi kullanırsan kullan diyor, bunları zikrediyor, şu manada da
kullanılabilir, bu kelime de kullanılabilir ama mahiyetini kavradıktan sonra hangisini kullanırsan
kullan diyor. İsterseniz Mustasfa’nın cildini, sayfa numarasını verebilirim, Gazalî’nin yaklaşımı
budur. İşte biz de bu tebliğleri net olarak tarif ettikten sonra kullanırsak ve her hâlükârda usul-i
fıkıhla da meşgul olarak o hukuk mantığını almış olarak kullanırsak tartışmalarımızın çoğu net bir
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mecraya girer. Bir de tebliğlerimizde çelişkiye düşmememiz gerekiyor. Mesela dün dinlediğimiz
bir tebliğde Şia’nın batınî tefsirleriyle ilgili verilen örnekler tarihteki örnekleriydi onlar. Ama
Şia’nın bugün geldiği nokta öyle değil. Yani onların tarihte kalmış örneklerini esas alarak tenkitlere
yönelirken Ehl-i Sünnet’e bugün vardığı nokta üzerinden konuşuyoruz. Tarihte Ehl-i Sünnet’in de
neleri var, ne tenkitlere maruz kalmışlardır. Muhataplarımızın tarihteki hatalarımızı öne sürdükleri
zaman biz kızıyoruz, ama biz kendimiz ötekini değerlendirirken tarihteki hatalarını nazar-ı itibara
alıyoruz. Şia itikadında birçok tasrihler yapılmıştır. Bugüne kadar değerlendirmeler vardır. Bugün
ulaştığı noktanın esas alınması gerekir diye düşünüyorum ben. Bunun için de güncel neşriyatlar
üzerinden günlük fikir hareketlerinin ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunun Malatya’ya
uzanan kısmı “Gnostik Akımlar ve Okültizm” derken tarihtekiyle ilgili bilgileri süratle geçip bugün
ulaştığı nokta, özellikle yolumuzda hangi akımlara kaynaklık teşkil ediyor ve bugünün etkisi
üzerinden ne anlama geliyor, buna ağırlık verilmelidir diye düşünüyorum. Mesela bugün Van’dan
bir arkadaşımız çok güzel bir noktaya temas etti. Dün hiç temas edilmedi. Hala eski mantıktaki ‘bir
şey hem var, hem yok olamaz’ ifadesi kullanıldı, Aristo mantığındaki bir kuraldır bu. Hâlbuki
bugün Kuantum fiziğinde bir şey hem vardır, hem yoktur. Kuantum fiziğinde bugün bir şey hem
buradadır, hem bir başka yerdedir. Yani alternatif âlemler, ikili gerçekler. Bu konuda müthiş
yayınlar var. Mesela “ The Rabbit Hole” (Tavşan Deliği), bu felsefeyi anlatan yayınlardır. Gençlik
bunları okuyor ve âlemin yaratılmasıyla ilgili çok farklı, bizim klasik mantık, Aristo mantığıyla
muhal diye gördüğümüz şeylerin bugün Kuantum mantığında Dr. Kuantum’un ağzından yapılan
açıklamalarla mümkün olduğu anlaşılıyor. Şimdi bizim kelamcılarımız bu yeni akımları
bilmedikleri takdirde ne üniversite gençliğine, ne entelektüel gruplara hitap etmeleri mümkün
değildir. O zaman Cağfer KARADAŞ’a hitap olunur; bizim tarihi kelam bilgilerimiz, geleceği
bugün anlamak, geleceğe hazır olmak bakımından olmazsa olmaz temel bilgilerdir, ama bugüne
uzantıları içinde özellikle din felsefesinin yaklaşımlarını bilmemiz gerekiyor. Eğer din felsefesine
biz kelam alanını kaptırmak istemiyorsak, onların terminolojisini de gayet iyi bilmeliyiz, kelamın
farkını fark ettirebilmek için Kur’ân-ı Kerim mantığını ona katmalıyız. Yani eskiyi muhafaza
edeceğiz derken yeniye karşı önümüze perde çekmemeliyiz. Malatya toplantımızda bu lisans
programı, yüksek lisans programı müzakere edilirken yeni kelam dili üzerine de bir tebliğ
hazırlatsalar organizatör heyeti, iyi olur diye düşünüyorum ben, kelam dili, yeni kelam dili. O
zaman Metin Bey kardeşim de burada yanımda gerçekten benim de ıstırap duyduğum tarafları var
bu yeni söylemin. Ama lüzum ve zaruretine de inanıyorum. Çünkü güncel problemlerle hala
meşgul olan bir arkadaşınızım, vazgeçilmez olduğunu da görüyorum bu yeni dilin. Bu konu enine
boyuna bir tebliğ bazında tartışılabilir diye düşünüyorum. Ben de bugün bizi getirmeye vesile olan,
bu güzel organizasyonu yapan, destekleyen Rektörlüğümüz başta olmak üzere ardından İlahiyat
Fakültemizin başta sevgili Dekanımız, Kelam Ana Bilim Dalı başkanı ve mensupları,
meslektaşlarımız ve çok sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Onların bu başarılarının
devamını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak’tan hepimiz için sıhhat, afiyet, hayırlı
ömürler niyaz ediyorum. İnşaallah, Malatya’da yine bu kompozisyonu başarılarıyla, sıhhatleriyle,
afiyetleriyle, bilgileriyle daha da donanmış olarak görmeyi Cenab-ı Hak’tan nasip etmesini niyaz
ediyorum. Şimdi Sayın Dekanım buraya teşrif ederlerse ben kürsüyü ona devrediyorum. Hepinize
selamlar, saygılar.
Kapanış Konuşması
Prof. Dr. Kemal SÖZEN:
Kıymetli misafirlerimiz iki gündür devam etmekte olan bu etkinliğin kapanış konuşmasını
yapmak üzere huzurlarınızdayım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 16. Kelam Ana Bilim
Dalları İstişare Toplantısı ve Kur’ân Kelamı, Kimlik ve Hakikat Olarak İslam konulu
sempozyumun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Özellikle bu sempozyumda birbirinden çok değerli
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bildiriler sunuldu. Öncelikle bu bildirileri hazırlayan ve hazırladıkları bildirileri burada bizimle
paylaşan değerli akademisyenlere teşekkürü huzurlarınızda bir borç bilirim. Yine bu değerli
bildirileri müzakere eden müzakereci konumundaki akademisyenlere de huzurlarınızda teşekkürü
yine bir borç biliyorum. Bu sempozyumda oturumları yöneten oturum başkanlarına da şükranlarımı
sunuyorum. Özellikle biraz önce gerçekleşen değerlendirme oturumunda da bizlere bu
sempozyumu değerlendiren hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonda elbette ki
birtakım eksikliklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız olmuştur. Eğer eksiklikler, hatalar, kusurlar
varsa bunların hepsi bana aittir, ben bu manada eksikliğimiz, kusurumuz varsa hepinizden özür
diliyorum, bunu belirtmek istiyorum. Tabi bu organizasyonun düzenlenmesinde başta açılış
konuşmasında da ifade ettiğim gibi teşekkür etmem gereken pek çok kişi, kurul ve kuruluş söz
konusu. Bu kapanış konuşması vesilesiyle huzurlarınızda bir kez daha onlara teşekkür etmeyi bir
vazife biliyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde başta bizlere her zaman destekleri olan,
katkıda bulunan üniversitemiz Rektörlüğüne, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU’na
ve rektörlüğümüzün ilgili daire başkanlıklarına ve değerli personeline huzurlarınızda teşekkür
ediyorum. Yine bu organizasyonda bizlere katkı sağlayan Isparta İl Müftümüz Mehmet Emin
AVCI Bey’e şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonun gerçekleşmesinde çok değerli emekleri
olan başta Kelam Ana Bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Abdulğaffar ASLAN Bey’e teşekkür
ediyorum. Yine Ana Bilim Dalımızda görevli Prof. Dr. Musa KOÇAR Beyefendi’ye, yine Doç. Dr.
Galip TÜRCAN’a, Yard. Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU’ya ve her ne kadar Mantık Anabilim
Dalında halen görev yapıyor olsa da gönlü halen Kelam Anabilim Dalında olan Yard. Doç. Dr.
Hülya ALTUNYA’ya ve bizlere bu organizasyonda yardımlarını esirgemeyen yüksek lisans ve
doktora öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Fakültemiz sekreteri Ahmet AYDOĞDU Bey’e ve
teknisyenimiz Sezai ÇINAR Bey’e de huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Ve burada
isimlerini sayamadığım, bu organizasyonun gerçekleşmesinde isimlerini sayamadığım herkese
huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olması dileğiyle hepinize
saygılar sunuyorum.
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