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lışımızın nedeni olarak görüp. onunla lrUbat

Hasan Ha nefi Tecdıd projesine "et-Turas
vet-Tecdid" (Kültürel Miras ve Yenilenme) veya
"el-Yesaru1- İsHimi" (İslami sol) Isimlerini vermektedlr. ~ Projenln nitelenmesine geçmeden bu
tabiriere ne anlamlar yüklediğini genel manada
Ifad e etmeye çalışalım. Tfıras. "Hakim medeniyet (el-Hadaratu's-Salde)" ıçınde mazıden btze
ulaşan herşeycllr. O halde sorun türasın 'hem
devredilen, hem de gün ümüzde çeşitli seviyelerde yaşana n hazır bir ve.rt olduğu sorunudur.
Tecdıd l~e, tlirasın çağın lhtJyaçlanna uygun
olarak yeniden yorumudur. Tecdld, tfırasın
tecdıdı değildir. Tecdld gayedlr, türas ise vesı
ledlr. Türasın vakıanın yoı;umu ve onun gellştJrtlmeslne katkıda bulunan bilimsel bir teori verme Imkanının dışında btzatJhl bir değert
yoktur. 1
Hanefi, 'et-TOras vet-Tecdld' nitelemesi yerine bazen 'el-Asale ve'l-Muasara' (Asla bağlılık
ve Çağdaşlaşma) tabirini de kullanır. Çağ·
daşlaşma o ım ada n asla bağlılık. takilde
düşmektJr. Geçmişle övünmek, vakıadan uzaktaşma ve onu unıı tmadır. Asla bağlılık düşü n
cenin esasıdır: Çağdaştaşma Ise gerçeği hissetmektir. Asla bağlılık bizatihl bir gaye değildir. biJakls gerçeği bütün boyuUarıyla kavramak Için
bir vesiledir. Asla bağlılık; fikri. vakıaya çevirmek
Ise. ç8ğdaşlaşma vakıayı düşüneeye dönüştür
mektJr. Asla bağlılıkl a çağdaştaşınayı birbirine
bağlamak. eskiyi savunanlarla yeniyi savunanlano ıyı yönlerini bir araya getirerek birleştirmek
(telfik, tevfik) değildir. Bu eklektik tavır. tki yüzlühik. korku veya aczın bir tfadesldir. 2
Gelenek ve yenilenme. sadece kültürel ını
rasla yetınmek. ona geri dönmek ve onu lhya
etmek Is teyenler lle yine saflece yentyle yeUnlp
geleneğe hlç bir değer vermeyen; O'nu gert ka-

kurmayı cesaretsiZlik ve yabancılaşma Ifadesi glhi görenlerin önertlerlnJn tamamen dışında bir
şeydir. Yine b u projenın kültürden zamana uygunhık gösteren şeyleri seçip, yenıyı eskinin (türasın) ölçüsüne vurarak ondan birşeyler alan
sen te'.zcl veya eklektik görüşle de bir alakası yoktur. Gelenek ve yenllenme; gerçeğe direkt bir baloşbr. Onu bJllmsel bir teori ile kavramakbr. Türas. gerçeği n teorisi; Tecdid Ise gerçeği n ve onun
oluşumlannın görfılebllmesllçln Türası anlamanın yenllenmesidlr.3
HaneO. projeslnJn toplumsal yönünü vurgulamak için projesını aynı zamanda "el-Yesaru'lİslaml" (İslami sol) 'olarak niteler. Bu ünvanı Mı
sır'da uzun süren tartışmala,rdan sonra vermiştır. Dlnl, bir doğmalar toplamı değil; gerçel<:llğl, daha üst bir konuma getJrme·k için bir
değişim projesı olarak anlayaİı Hanefi. 'sorun is lfım lle nl.tel~nmesl konusunda kendine karşı çikanlara 'Islam' ısminin rr;ıücerred olarak bugün
toplumsal bir gerç~kllğe tekabül etmediği. oysa
'sol' kavramının toplumsal bir gerçekliği olduğu
nu ve nltele111enın doğru olduğunu savunur. 4
Ona göre 'sol' ve 'sağ' sadece siyasette kullanılan birer kavram değildir. Bllakis. onlar insan bilgisinde ve beşerı. toplumsal biiJmlerde
Iki ayrı tutum ifade ederler. Sol. sryaset btUmlnde Ilmi bir kavramdır. Yani. karşı · çıkma.
eleştiri, gerçekle }deal aras·ındaki mesafeyi
açıklama. Sol, ayn ı şekilde Insani bilimlerde
de b ir kavramdır. Psıkolojlde 'sol Freudcüler'
Felsefede 'sol Hegelcller' ve Dinler Tarihinde

Hasan Hanen. et-Trlras ve'L-Tecdid. Kah~. Taı1hslz. ı ı.
Hasan Hanen. Kadaya Muasıra, 49 vd. Beyrut 1983.
3
el·Tiiras vet-Tecdid. 23-28
1

2

4

Hıınen: el-Yem1n ve'L-Yasar ft Flkrt'd·Dini. 3. Kah!re 1989.
el-Yesaru'l-lslarnl. 7-8, Kahlre. 1981
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'dini sol' kavramları glbl 5: Bilgı sosyolojlslnlr\
ortaya koydui,ru gerçekiere göre İslam mezheplerinde de sol ve sağ vardır: Teolojlde Mu'tezlle
sol, Eş'arlllk sağdır. Felsefede İbn! Rüşd'fın
akıleılığı ve tabıatçılığı sol, İbn! Sina ve Farabi'nin lşraklllği ve F'eya7.aneılığı sağd ır. Hukukta
da sağ ve sol vardır: Masallh-I Mürseleye dayanan Mallki mezhebi sol, kazulsUk Hanefi hukuku sağdır. Akıl lle tefslr sol. haber (eser) lle
·tefslr sağclır. TarthtekJ "En Büyük Fltne"de de
sağ ve sol vardır. All sol, Muaviye sağchr. Hüseyin sol, Yezld ve Emevlkr sağdır. 6
Hasan Hanefl, 'İslami sol' ısmını verdJği toplums~l projesiyle Mganl, Ahduh ve Seyyld Kutub'un savunduğu Ilkirlerin günümüz şartlann
da en sahlh yorumeusu ve takipçisi olduğunu
savunur7 • Politık veehestyle İslami sol, İslam
dünyasında dlnl şekle, semhollcr-e. akalde, uhrevlyyata. zevahlre dönüştüren dini akımlara.
karşı olduğıı gıbı; ülkenın zenginliklerine sahip
üst tabakanın omuzlarına dayanan liberal eğı
llme ve toplumsal acialetı gcrçe~lcştlrme ve sömürüye karşı olmasına rağmen hfırrtyetı yok
eden, toplumun kültıirünü gelıştirmeyen ve
marksizme olduğundan fm~la de:ğer veren marksı st akıma da karşıdır8 . O. Müslüman toplumlarda ezilen sessiz çoğu nluklan temsil eder. insanların menfaatlannı müdafaa eder. Kuvvetlllere karşı ?.ayıflan destekleyerek zengınlerden faklrlertn hakkını taleb eder. insanları bir tarağın
dişleri gibi eşıt sayar.9
Görüldüğü glbJ Hancfl. sol ve sağ kavramlarını salt birer politık eğilim olarak cleğll. felsefi.
epistemolojik. teolojlk hlr tutum. dünya görüşü
, /ve bir bakış açısı olarak görmektedir. Değer
lendirme bölümünde 'sol'un, bu keyfi genelleştl
rtlmesl, merkeze alınarak ·istanı'ın sıfat konumuna IndJrgenmesl ve tabırın Mısır'da gördüğü
tepkJye değinıneye çalışaeağım. Projenın genel
nltelenmesl hakkında bu kadar açıklama yeterli.
Şimdı projenın muhtcvasın·ı özellerneye geçebiliriz. Tccdld, başlıca üç bölümden veya üç saeayağından oluşmaktadır: 1. Kadim kültfır
karşısındaki konumumuz, 2. Batı kültürü
karşısındaki konumumuz. 3. Hazır (hu günkü)
gerçeklik karşısındaki konıırtmmuz.

s'ın tanımını

Tarihte üretilmiş olmasından dolayı 'kadim' sıfatını versek de aslında yukanda Türa-

değindiğimiz

gibi o top-

düzeylerınde yaşayan

dindir. Mazi ve an Ikisi

aynı

a nda Insan

şuu

nınrla yaşıyor ve onu yönlencllrlyor. Klasik İs

lami Disiplinlerin (Kclam, Felsefe. Tasavvııf. Fı
kıh) olu şturduğu dJn anlayışı lmgfın İslam tophımlannm VIcdanını. dünyaya haloşını, olayları yonımlayışını bcllrlemektcrllr. 10 Dln. kültü'rün bir parçasıdır. Yoksa kfıllür dtnln parçası
değildir. O halde tOrasdan bahsetınek dinden
hahsctmck değlldJr. Tftras. meclcnlyettendtr; zaman ve · mekanın ürünüdür. Tftrasda olan her
şey dinele yoktur. Dinde olan herşey de türas
da yoktur. Örneğin, tecstm ve teşbilı kültürümür.cle varrlır. fakat dinde (vahy) yoktur. Cebr
küllfırclc var, fakat dinde yoktur... "Özgürlük
dini" dinele var fakat kültürde yoktur. Tarih ve
ınsan cilnde mevcut fakat küllı~rcle yoktur. Dolayısıyla kültürden, gelenekten herhangi bir
şeyi kabul etmemiz veya reclclctmemız btzı
dinde delalete veya küffıre götürmez. Dlnin
kendisi zamanla türas (kültür, gelenek) oldu.
Dini, bir ~oplum tarihte temsil etti ve onu
yaşad ığı asrın lhtlyaçlanna uygun olarak kültüre dönfıştürdü. Müşahhas. kendinde, sabıt.
bl7.atlhl bir din yoktur. Aksine, gelecek tarihi
anlara uygun olarak geliştırilmesi mümkün.·
muayyen bir tarihte ortaya çıkmış 'muayyen
bir topluma aıt kültür bulunur. 11
İslam toplumlannda şu anda yaşanan bu
kültür ve gelenek belli başlı üç türlü değer
lcndlrllrncktedlr. Bırıncı grup ona mutlaklık at-·
fetmcktc, kutsamakta, korumakla ve yenıden
Uıya etmeye ·çalışmaktadır. İkıncı grup ona
saldırmakta. ve her türlü köliılfığün ve geriliğin
nedeni olarak görmekte (laik ve marksist
akımlar). Üçüncü grup tse srçmecı yaklaşım
dır. yenının (modemttenln) ve tfırasın ıyı olanlarını, kendine göre bazen kıstas olarak yeniyi
bazen ele eskiyi alarak bir seçme yapmaktadır.
Ilanefl bu fıç görüşün de blllmsel açıdan yanlış ve ümmetin menfaatlerine ters olduğunu
Ileri sürerek kendi görüşünü temellendlrmektedlr. 12 Kendi görüşü Ise birincı ve tkJncı yak~tıanen. el-Yesaru'l·İslamT. Kahtre 7-8. 1981
6
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laşımların tersine tfırası ·ne toptan red, ne de
kabul ebnektcdlrı 3 . Üçüncü senteze!, eklektik
(fntıka} görıişfın tersi olarak ta tarihi tcnk.Jd
yöntemint kullanarak tfırasın tarihte toplumun
Ihtiyaçlarına uygun olarak üretılmış bir başarı
olduğu. onun bütün verilcrinin üretıldiği tarih
ve toplum göz önüne alınarak anlaşılması ge-

rekUl,'idlrı4.

2. İslami Araştırmalarda Yöntem
Sorunu
·
'Kürtürcl Miras ve Yenilenme' bir taraftan
toplumsal dcğl~me problemine yönelik bir proje
Iken. diğer taraftan da İslami araştırmalarda
bir tür metodolojldlr. I3ııgfın İslami araştırma
larda bir metodolojl krizi yaşanmaktad ır. Bu
krizin özü. araştırma yapanın şahsiyetinde
Müslüman otrnasıyla araştırmacı olması arasında bir bölünmenin olmasıdır. O bir tarafian
Müslüman, yani yaşadığı g<"rçckllğc boyun
eğmış biri, dığer taraftan araştırmacı. Türas,
araştırmacı ıçın bır şahsiyet sorunu ıken-çıin 
kü düşünce, medeniyet dil. köken ve gelenek
olarak ona aiiUr- o bunu salt tarihi bir fenomen olarak çalışıyor. Herhangi bir araştırma
alanındaki yanlış bir hükfım. esas ltıbartyle
n:ıetodolojlslnln yanhşhğmclatı kaynaklandığı glbt; yın~ her 5enı keşif de yenı 'metodolojlden
kaynaklanır. ı Bundan dolayı Hanefi öncelikle
halJhazırda mflsteşriklcr ve Müslüman aydın 
lar tarafından İslami araştırmalarcia kullanılan
yöntemleri. kendı yönten:ılnt ortaya koymadan
önce eleştırmcktedtr.
a) Müsteşriklerin ~özde ilmi Yöntemleri
a. 1) Tarihi Yöntem:

Bu yöntem esas ltıbariyle toplumsal ve taolayların. bir kısmını yanyana getirerek bir
sıraya koyııp sonra da onlardan bahsetmek.
onların vahly ve şuurdaki fenomen köklerini
bir tarafa bırakarak yorum. tcvll ve anlamlardan yoksu~. nedenlerını ve uydukları kanunu
araştırmaksızın onları salt fikri fenomen olarak
. tanıtmaktır. Bu yön temde tarıh baze.n hükümdar allelerinin ve ümeranın saltanat değişiklik
lerinin . tasvlrlyle sıyasal tarih. olur. hazeri de
sanld gerçekte olan her şey şek.Jllerln ü7..crine
kunıluymuş gıbı kunımlar ve nizarnların nıtc
lenmesl lle toplıımsal tarihe dönüşür.
Düşünce tarihinde ·sadece ekoller ve onların
barlz sımalan sayılır. O halele Tarihi metod, fcnomentn bütünlüğünü ve bağımsızlığını yokeder. Onu maddi unsurlara. tarihi arnlllere Indirger. Halbuk.J bu madcJı unsurlar flkrln varrihi
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lığının kaynağı d eğil, ona etkı eden unsurlardır.
Tahtat llk.Jr üretmez aksine o <lfışüncen in ortaya çıkmasına veslle olur. ı 6

a.2) Analitik Yöntem:

Bu yöntem Düşünsel (fikri) fcnomenın.
kendini ortaya çıkaran arnlllere ve:ya birbirtyle
mfıtecanis olaylara değil. aralarındaki birliğin
bir hfızmedt" tamamlandığı unsurlar toplamının
parçalanmasına dayanır. Fikri fenomen. suni
olarak bir araya getırllmtştır. Anlaşılması ve
açıklanması Için. Hk unsurlarına ayrılması
mfımkfındür. TarlhJ yöntem, mı:ıcidl unsurların
fikri fenomenle yer değiştırmesi Ise; analttik
yöntem. bu suni fenomenın parçalanması ve
onun Ilk dJnt, s iyasi ve tophım::ıAl unsurlarına
dayanclırılmasıdır. Böylece, fcnom<"nln oluşma
sı ı çın blrinel d~recede Itici unsur olan dini
unsur diğer unsurların devamı Için yardımcı
bir unsur durumuna geliyor. Örneğin: Kelam
Ilminde tefarruatla Ugtll bir. sfırü çalışma yapıl
dıl,tı halde bu çalışmalarda kclarn Ilminin özü
kavranmadığı gibi onun esası hakkında da
kapsayıcı bir bakış açısı vermez. 13u durum
bütün İslami disiplinlerde yapılAn çalışmalar
Için geçerlidir· ı 7
a.3)

Yansıtma

Yöntemi:

Bu yöntem çoğunlukla fArkıncia olmadan
üzerlncic çalışılan fenomenin haşka fenomenlcrlc dc:ğlştırllmesldir. Yanı mfısteşrlkln zihninele mevcut teorik yapının sorun larıyla yer
değiştirme. Müsteşrlk. üzerınde çalıştığı gerÇeği

zlhnlnde gizli· olan bu Indi, kencll fenomen! He
görür. O. zlhnlndek.J şeklin dışında önündeki
fenomenden hiçbir şey gönnecllğl ?..aman yansıtma mutlakhr. Yansıtma ba?.tm ele nisbi olur.
Bu durumda tse· fenomen! görür fakat onun
gerçek yorumunu ve dini nascian çıkış keyfiyetJnl kaybederek bunun yerıne 7.lhni tasavvurlarına aıt teorik yapılara boyıın eğen bir yorum
verır. Gerçekte bllllil bulunmAyan ~Ir fenomen
mfısteşrlkte zihinsel bir sürct olarak bulunur.
Çünkü o bu fenomenin nııı varlığına hülanetmlştJr. Yine bilfiil mevcut olan bir fenomen
mfısteşrlk.Jn zlhnlnde akli htr şeldl olarak bulunmaz. zira o bunun yokluğuna karar vermiştır. Örneğin: I-Irlstıyanhğı Hz.İsa'ya nisbet
edip 'Mesihtyye' dediklerı gibi 'İslam'ı da
1

1uras. 18.

1

4niras, 18-19

':>nıms. 59-60
1

Groms.

17

64.71
Hanefl. 7Uras. 73
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Hz.Muhammed'e nisbet ecfkP 'Muhammediyye

dava sahibi olmaya değil , bir vazife ı>ahlbfne

·{Miıhammadtınizm)' diyorlar. 1

dönüşür. 21
b.2) Savunma veya Övünme:

a.4) Çevre Kültürle re indirgeme:

Çevre

Du · yöntem, önce türas ve kaynağını methctmc. sonra da onu savunma ve otıa bir çağ
n şekllnde ortaya çıkmaktad ır. Aslında savunma, temize çıkarma lle düşünc.t>yi birbirine karıştırmaktır. ArAştırmacı önce mevzuyu kabul
eder. Sonra da nasıl bir teorik yapısı olduğu,
hAngi akli esasa dayandığını öğren meye çalı ş m a d an , onu prob l e m at ık hlr konuma
yerl eş tirmeden savunur. Türasla övünme, onu
biıtıin ola rak savıı,nmaya dayanır. Asnm ızda
savunma, vlcdanlanmızda gerçek olarak isbata,
akli olarak da dell1 getirmeye gfıç yetlremeyen
aciz aydınların hllesl otarak ortAya çıktı. Aynı
şekil de bu aciZ aydın, önüne önce bir hedef
koyma , dah a sonra da onu gerçekleştırrnek
ıçın plan yapmaktan aclzdlr. O, şlarları savun-

kfıltürlere lncfırg«>me

metocfu, Içefenomen! ortadan kald ır
ma ve çevreden etkilcnme kavramı lçfn önecUkle herhangi bir mantık koymaksı7.ln başka
kıiltürel yap ıl ardaki harici kaynaklara frca
etme temeline dayanı r. İkl kıillürcl yapı ara sınciakl benzeşme m ımev1, lafzi. hakiki, bazen
de aldatıcı olmasına rağm en , bu ldcfla . lllada
zorunlu bir bağm olduğu nu savunur. Örneğin,
bu yöntemde İslam Felsefesının tamame~ Yunan Felsefesine dayAnd ığı lclclla edilir. Islam
Tasavvufunun İran ve Illnt kaynaklı olduğu
söylenir;. Böylece Vahye ve Miıshiman allmin
entellektüel kabiliyeline hlçhlr şey bırakıl 
rığınden boşaltılmış

maz. ı 9

Böylece göriilfıyor ki, 'miısteşrlklcrln ÇA lışma yöntemleri billmsclllkt«>n .uzak olup ob-

manın, şlarları gerçekleştirme olduğunu sanır.

Öyle savunur kl. sanki savıınma aynı anda
hem özne (zat) hem de nesne (mevzu) olur.
Savunma, eskl kültürümüzde dahili bir kuvvettı. Fakat ls batı, · ıstldlall delil. getirmeyi
başardı. Savunma, vahyi hakikatiert akli ilkeler olarak isbatla netıcelendt. Böylece de vahyln bl~ kültür ve · medeniyet olarak yerleşmesi

jektJf bir araştırma (drmmtu m evduatın) değil,
zlhlnclckl konuların (suhjcktıO araştırılma sıdır
(mevduatu -clrasetın) . 20
b) Müslüman Aydınların Kullandığı
Duygusal (Vaaz, hitabi) Yöntem

1

Bu bir v~az yöntemidir. Söyleme heyecan
ve lnftal haklmd1r. EsasA. 'prenslbe sahip sAğ
lam bir yön tem değil dir. Fikri bir temelden
Ziyade toplumun geri kAl ması. aklın aczıyetı ve
hakkın zayi olması problc.mlerlnden ·kaynaklanmaktadır. Tarthe karşın vahye öncelik verir.
Belli başlı dört Şekilele te7..a hfır eder.
b .l) Tekrar veya Tahs il-i. Hasıl:
1
Eski kavram ve la fızla nn sınırı aşılmaclan.
çalışılan metJnlcrin ı çeriği yenı bır anlayış ve
yorumla doldunılmadan aktarılır. B ır nev1 eski
şerh mantığı devam etmektedir. suyun suyla
tefslrl gıbı. Şerh ve haşlyecfe yine bir anlam
taşıyan Ibare, nakledildığı bu yenı çalışmalar
da o anlamını da yfUrmektcdlr. Eskl metinlerden bolca Iktihaslar yap ıl arak -çoğu zaman
kaynak
göstermedc.n- Araş tırmalar şlşlrlllr.
Çağdaşlar geçmişierin sırtından geçlnlr. HAl<:f·
selefln sofrasında yer. Düşünce sathlleşlr, sı~
laşır. Tekrar, araştırmacının belli bir hedefin ı n
olmaması durumunda ortaya çıkar. Araştırma
cı önceden bir hedef çlzmez, onu' belirli bir
gaye motıve etmez, kendini tahrik edecek ön
bir kavrayış yoktur. Yine tekrar, araştırmacı 
nın bir mesaj sahibi değil bir memur dummuna dü.Ştüğünde ortaya çıkar. Araştırmacı, blr

n ı dobllırdu.

Örnek vermek gerekirse, Tcvhldde 'tenZih'J
Fakat tenzlhln yanlış anla~şının
diktatörlfığü savunmaya yardımcı olacak psikolojik blr Işleme dönüştıiğünfı araştırmıyoruz.
Sıfatla rı ·ısbat' etmeye çalışıyonı z, fakat bunun
köl ü kullanımının tablat kanu nla rının objektıf
llğlnl ve Insan hürriyetını ortadan kaldırdığı nı
görmeye çalışiJ!ıyoruz. Ne olchığunu bilmeqen
Allah'ın hakioru müdafa etmek ıçın 'Kesb'l ha'ta ·
savunuvoruz. Tevh ld Için blrlclk formülmüş glbl kadı~ Ilahiyatı (teoloji) savıınuyonız. Tasavvııfta ıtham'ı keşfl , kerameti, vclayetı savunııyoruz. Rıza, tevekkül, korku . hüzün ve ağla
manın değelini yüceltıyoruz, fakat bu <;>lumsuz
savı ınuyoruz.

değerlerin ınsanların hayatında, akıllarında,

h ürriyetlerinde doğurduğu tclıllkclerl araştır
mıyoruz. Gerçeklerin ve ınsa nların hayatının
n'asslarla kalıba sokulması mümkünmüş gibi
eski fı kıh ı savunuyoruz. 22
18

Hanen ; nıras.
~Ianl'fl. 7üra.S,
Wı·Janen. nıras.
21
Hanen. 7üras,
22
Jlıınen. 1Uras.
1

76.
78,79.
63.
82-84
84.85.
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b.3) Cedel ve Suçlama:

3. Tecdidin Yöntemi

Savunma ve övünme. kısır münakaşa (cedel)· ve suçlamaya götürür. Ccdd, hakJkattS
ulaşmayı hedeflemez. llllakls karşı tarafa
(düşmana) gAlip gelmeyi hccl<•fler. Müeadeleel
düşünmez ve tarafsız olmAz. tersine savaşır.
Bu durumda akıl yok olur. heyecan ve ınOal
yükselir. Artık burada biz herhAngi bir özel
dıişfıncenın karşısında d<'ğlllz. eski bir edebi
sanatın karşısındayız. Eckhl çAlişkiler sanatıl
Araştırmacılar şiir okumAyan şalrlere dönfışfırlcr. Ccdcl ve suçlamada araştırmacı sonınlAnn gölgesinde kendini. llrnlnl, mezheblrıl.
aslını savunur. Gaye 7..attır. sonın değil. Cedd,
teknik ltıbariyle bir sanattır. maharettlr;
düşünce ıtıbariyle de bir tfır zımndır. yoksa
bir bilgi Ilim \:'~ya yakin değildir.
Bu tıpten netleesiz tıutışmalAra Hanen.
Laik devlet-Dini devlet. İsl am Felsefesının İsla 
millğl-Yunar.ılllğl. Şla lle Ehl-1 Simnet arasında
ki 'imamct' meselesi. Tasawufıın dış kaynaklı
mı · yoksa Iç kaynaklı mı olduğu ve şeri hukuk-medeni hukuk ·ctrafınclakJ tartışmaları örnek vermekkdlr. 23
b.4) Kavrayıtın Mevziliği veya Qen{ş
Ufuklu ve Kapsayıcı Olamama:

nu

özetlemeye

çalıştığımız

'hltahi

eğilim'

İslami araştırmalarda 'yöntem' olarak lslm-

lendlrmc Imkanı varsa eğer bu yöntem. yer
yer doğru kavrayışlara. fakat aynı zamanda
bir ufuksuzluk ve mevziilik (kapsayıcı olamama) fızerlne kurulmuştur. Islah hareketleri.
külttinin bazı hakikatlerını direkt olarak kavramışlardı. Fakat IlaneO'ye göre bun ların ortak çıkınazı vahyın. yorumu hakkında bir
yöntem. düşünsel fenomenlerı niteleyen hlr
örnek olması gereken bütünctil bir teori olmaktan uzak plmalarıdır. Afg,an'i. Abduh.
Reşit Rıza, Seyyld Kııtub'ııtı clıişüncelerl bunun örncklcrldlr.24
Özet olarak h er Iki yöntemın de eksikliğini
Hanefi şöyle nltellyor: "(çof,runlukla müsteşrlk
lerln kullandığı) Jlml yöntemın h atası, "Nasıl
dlyorsun?"u bilmelerı fakat "Ne dlyorsun?"u
bJimeme~erl Ise, (çoğunlukla müslümanların
kullandığı) Bitabi eğlllm'ln hatası Ise "Ne dlyorsun?"u bilmeleri fakat "Nasıl .dlyorsun?"u bllmemelerldir. "Kültürel Miras ve Yenilenme"
Türas· ilc "Ne dlyorsun? "u, Tcedld' Ile de "Nasıl dlyorsun?"u ortaya koyı:ırak bu Iki hatayı
birlikte aşıyor''. 25

a) Yeni Bir Dil
Bır

billmin

Oluşturmanın

oluşturulma sı .

bir rlll

oluşturmaya bağlıdır.

ll şm<"sl

ve krizierin

ve

aşılması

Zarureti

öncelikle yeni
llilimlerln ge-

cia

yenı lafızlann

kavramların keşfine bağlıchr.

011, bir Ifade
bir düşünce, sağlam olmayan
hlr rll11e Ifade edilirse an l amını yitirir. Yine
yanlış hlr düşünce, sağlam hlr cll11e lnsnnlan
Ikna erllp ynyılabl}lr. Her yenı hareket öneelfkle
dilin yenilenmesiyle başlar. Dilin yenllehmesı.
rastgele dilden bazı kavraminn çıkarmak veya
bir kavramın yerıne müradiOnı koymakla olacak bir şey değildir. Tersine o. şuurun geleneksel lafızlardan asıl manaya clilnüp onu yeni
hlr lafızla Ifade ettığı. kenrllllğlnclcn tahii bir
süreçtir. Eski dil de böyle oluştu. Aynı şekilde
dilin yenilenmesi. araştırmacının odasında oturııpt.a lradt olarak gerçekleştıreceği bir şey
değildir. O, araş.tırmp.cının yenı kültfırü ve yenı
küllürcl yapısı karşısında gelci\eksel dilde
münclr.mıç olan anlamları Ifade edememesinden doğan kendilığınden bir süreçtir.
Dil. düşüncenın resmi ohın<'a elilin yt":nllenmesı. ıçeriği olan düşüncenın yenilenmesi
değil. resmin yenllenmesldlr. Kelime. manayı
taşıyan ve ona götüren ·bir şcycllı:. Fakat manactnn bağımsızdır. Eski kfıltfıriımiızde mananın kelimeden (lafız) bağımsızlığına tltl7.1lkle
dlkkat . cclllmlştır. Bu konurta kda.meı. felsefecJ.
sun ve ·fuklh qkir birliği Içindeydi.
Dil gelişen bir medenly<'t glhldlr. Kdlmelcrln yenilenmesi ve gelişmesiyle fikir de yenllcnlr ve . gelişir. Herhangi bir disiplin. halkın kullandığı herhangi bir kC'llmeyl alır. ona
kendi alanıyla Ilgili teknik anlarıılan yı-ıkleye
rek hlr kavram haline getirir. Örneğin, Fıkıh
usulıindeki Tevatür, Ahad, Arnm. Hass. Ernır.
Nchy. Ilelal, Hararn vs. basıt llsandan alınıp
birer ' ıstıl ah' haline getirilerek hlr d lslpllnln
kurucu hiınyeslnl ve temC:'llC'rlnl oluştnr
aracırlır. Doğru

muştu r.2.6
Yenı

Ö7.etle hu

hlr dil

oluşturmanın ?.onınluhığnnu

şeklide

belirledikten sonra Hanefi,

clcğlştlrllmesı gereken klasik İ s lami disip-

linlerin sahip olduğu dilin (l'fırns'ın dilinin) eksikliklerini ortaya koymaktadır.
Hanefl. nıms. 85.86
n·ıras. 87
2ŞHancfl. niras. 89.

23

2411anefl.
26

Hanefi. Tiiras. 94.96.
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b) Geleneksel Dilin Eksiklikleri

Kendi dönemtnde önemit hususıyetler
ve rolünü oynayan geleneksek dll, bu~

taşıyan

'

gün vazifesını gerçekleştırememekte. amacını
ifade etmeye yetmemckte ve maksadını başka
lanna lletememektedlr. Buna sebebiyet veren
önemli ekşlkllkler Hanefi'ye göre şunlardır:
I) Bütün islami disiplinlerdeki dil 'Jlahi'
bir dil olup 'Allah' laf7.l etrafında dönmektedir.
Allah fılah usulünde 'Şart'. kdamcia 'Hakim',
felsefede 'İlk Varlık', Tasavvufta 'Vahtd'
şeklinde Ifade edlllr. Bütün bu olanlarcia kcItme kullanılırken manasma aıt hiÇbir tanım.
sınırlama getlrtlmez. 'Allah' lafzı. bir taraftan
bazı tasavvıır ve manaları tanımlayan luğavt
bir konu olması; diğer taraftan da sınırlı bir
-tafızla Ifade olunan 'mutlak' bir mana, olması
dolayısıyla kullanılmasında tç çelişkil er taşır.
Bu tczat şu nedenlerden kaynaklanır:
Öncelikle 'Allah' belirli bir manayı Ifade
etme yerıne bir Ihtiyacı Ifade eder. Yanı O.
akıldan bir tasavvıır veya dllcien htr lafızla btr
manayı Ifade etmekten ziyade varoluşsal bir
çağı:ıdır. Muayyen bir manayı kasdetmektense
bir duygutanım veya psikolojik bir durumdan
kaynaklanan bir tepkidir.
Diğer .taraftan Insanın kaybettiği her. olumlu şey halkın şuurunda 'Allah' olarak yüceltllmektedtr. Peşine düşüp de gerçekleştiremediği
miz her şey şuurda 'Allah' oluyor. Estetik btr
tecrübe. dile 'Allah' olarak yansıyor. 'Allah', bır·
gerçeği tasvir etrnektense acı ve neşenın haykı: · nşı olan edebi bir lfadedtr. Bır babert nltcle1 mektense. lnşai bir Jfadedlr. Marx'ın dediği gibi
'ezllenlertn sayhasıdır'.
Hanefiye göre 'Allah' lafzıyla llgil1 Ikincı bir
çıkınaz şudur: Tarif, tabıatı Icabı sınırlamaya
dayandığı halde 'Allah' Için kapsamlı tam bir
tanım yapılamaz. Öte yandan varlık devamlı
"parça halinde" ve "özel" olup kendisine Işaret
etmek ve üzerinde araştıı:ma yapmak mümkün
olduğu halde bu Allah'ın varlığına uygulanamaz. Allah sadece zihinsel değil aynı zamanda
'gerçek' varlık ise ona nasıl Işaret edilir veya
dilde ondan nasıl bahsedl1ebi1Jr?.
Özet olarak Hanefi, 'Allah' kavramıyla herhangi bir manaya ertşllemeyeceğt kanaatınde
dlr. Çünkü bu kavram birbırtyle çelişen bir
çok anlam taşımaktadır. O ezell, mutlak.
şamil. küllldlr. Kimllerine göre de. dinamik
ntsbt. cf!zi müteharrik, mütegayYtrdir. Üçüncü

gruba göre canlılık dinamiği, yaşama
ve atlfedtr. Dördüncü hlr gruba göre de
O, tarih ve oluşum (seyrunet)ciur. Daha önce
de değind.lmlz gıbı kellme lle a nlamı birbirtnden ayrı gören Hanefi, bir taraftan bu lnfzın
kullanılmasına karşı çıkarken cilğer taraftanda
tophtmlann ve yapıların değişm esiyle mananın
da değişeceğini kabul ettiği Için bu kavrama
çağımızın Ihtiyaçlarına göre yrnl anlamlar yfık
lenllmestnde bir sakınca görmüyor. Allalı bir
aç tçin ekınek. köle Için hürriyet. mazlum Için
adalet... kısaca kimin değerli ve aziz olnrak
neye ihtiyacı varsa odur. Geri kalmış ülkeler
ıçın toprak, hürriyet, kalkınma. kuvvet. kabillyct vs.dlr. 27
Hanefi'nin Husserl ve Feuerbach'a dayanan hu yaklaşımını değerlendirme bölümünde
tahlll ccieceğlm.
2) Eski dilin bir diğer eksikliğı Hancil'ye
göre tamamen dini olmasıdır. neıtfın kavramları tamamen dini konulara I şaret eder: Din.
resul, mucize, nübüvvet gibi. nu dil fçertğlnf
ştmcitkl asra aktarmaktan actzdlr. Allah lafzı
gerçek anlamda kasdettığf manayla çelişen bir
süriı ıç çelişki ve zı tlık taşıdığmcian dolayı lle. tıştmde kullanılmadığı gibi; 'Din' kavramı da
vahtyle gelen asıl kök anlam ı veya ıstılahi anlamıyla çoğu zaman çelişen hlr ·sürü anlam
yüklenmıştır tarıh boyu. Bugitn asıl taşıdığı
anlamla tarih boyu yüklencitğ.t anlamları
. karşılaştırırsak, bu kavram. vahytn doğuşun
dakl gerçek anlamını Ifade rtmekten actzdlr.
Gerçek anlamım ortaya çıkarma gayreti anlamsızdır. Çünkü tarıhı yük o kadar ağırdır ki bugün kaVr-amın içlnl tamamen o dolciurmuştur.
Bu ıçerik tse İlahi olan, hartkulade. uhrevtyyat
ve metafizlkUr. Bugün dinler bu şekilde tek
yönlü ve yamuktur. Halbuki dinler tarıhini göz
önünde tutarsak dinleri şu şekilde tasnif etmemiz gerekir. Bır tarafta tarıh ·dini, diğer tarafta vahy dJnt; metafizik din · -tabii din. sım
din - aleni din, akılsız dfn-akli din. Iktidar dini
- fert dini, günah dini-berat dini. aytn ve meraslm dtn1-t.akva dini, papazlar dini-allmler dt. nı. ilah dinf.-tnsan dini ... (Birincilerin olumsuzluğuna dikkat)
Günümüzde din ka~amı vahyden ziyade
siyası ve toplumsal tarihe, fikri akımlara. mezheplere. belirli bir toplumsal yapıda ortaya çı- .
kan dini lllmlere, bunlar üzerıne bina edilmiş
bir

haşka

bağlılık

27Hanen.

7Uras, 9.fl.
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Ilerleme, gerikalma gibi tabirler Ilk anda
bir anlam verır30 •
·

bir akalde Işaret etmektedir. Halbuki bunların
hiç birisi . din'in vahlydckl anlamını ifade etmemektedlr.
Hanefi'ye göre 'İslam' ısmr de 'din' Isminın paylaştığı kaderi aynen paylaşmaktadır.
Mana lle isim birbirine zorunlu olarak bağlı
olmadığına göre 'İslam' Ismini tarihi slirdç
içinde etrafında toplanan artıklardan temizlemek Için onun vahlydckl asıl anlamını buglin 'özgürlük' veya 'özgfırlcştlrmek'le değlştl
rebillrlz.28
3) Geleneksel eski dilin bir diğer kusuru
fikri Ifade etmekten çok tarıhı vakalara dayanması ve onlan Ifade etmesldlr. Fıkıh usulünde
Hanefi, Mallki, Hanbcli. Şafii: Kelamda Mutezlle, Eşariyye, Havarlc (Harlcllcr). Şla; Felsefede Klndl, Farabi, İbn! Sina: Tasavvufta Hallaç. Gazzali. İbn! Arabi, İbn! Sebin. Bütün
bunlar tarihi gerçekiere .işaret eden Isimlerden
başka bir şey değildir. Bunlar ya tarihi kişiler.
olaylar veya coğrafi bölgelerdlr. Yoksa kendine
has delaletleri olan ilmi kavramlar değiL Şahıs
laştınna, düşüncenin bal,rımsızlığı ve evrenselllğl Için bir engeldir. Düşüncenin zamanı, mekanı Ismi olmaz. Kişller fiklrlerln önünde durdukça kavga. kişller arasına Indirgenmiş olur.
Halbuki buglin bızım ıçın önemli olan fikrln
müstakllllğlnl ortaya koyma ve şahıslaştınnayı
ortadan kaldınnaktır.
4) Geleneksel 'kült.iirdckl 'dıı 'kanunlaştıncı'
bir dildir. Varlığı katlar ve kalıplara koyar. Felsefede. Kelamda. Usul-ı fıkh da çokça ıstılahia
nn kanunlaştırılması vardır. Bu kanunlaştırıcı
Ifadeler, sanki hayata dışardan kanun dikte
ettırllebllmlş gibi "... zonınludur". "... zonınhılu
klardandır" lfadelerr lle biter. Eski dll. dlnln
doğuşuyla tam bir Ittifak halindeydi. Din Ise
gerçeğe uygı.ın bir proje ve alıkamın kaynağı
olarak geldi. Fakat kanuniaştırma dlll her asır
Için geçerli olmaz. Çağımız vahytn Indıği çağa
benziyor. Dolayısıyla yenı . bir kanunlaşt.irma
gerekiyor. Bizim sorunlarımız tamamen farklı
olduğuna göre kanunlaştınnamızda farklı ola-

c. Tecdid Dilinin Özellikleri
Türası (geleneksel kültür) oluşturan İslami
Disiplinlerin kullandığı dilin kusurlarını ortaya
koyan Hanefi, daha sonra yenı dllln özelllklerini bellrlemektedir. Bu yeni cillin özelliklerini
sıralamaya geçmeden önce. 'manaya mutabık
tabir Ilkesine dayanan bu dll mantığının tabir
ve manayı ifade etme (isal) şeklinde birbirinden aynlmaz yapisının nasıl ortaya konulduğu
nu görelim. Bu üç şekilde olur:

c.a) Eski Kavramdan

(Iafız)

Yeni Kavrama:

eski dil zatı ttıbariyle kusurlu
Yani Ilahi, dini, tarihi kanunlaştıtıcı.
mücerred. sınırlı. şekli, kapalı değlldfr. Aksine
özü ltıbariyle açik, akli, Insani ve gerçekçldir.
Kusurları .tarih yüklemlştlr. O halde eğer bugün bir kavram doğduğu andakl muhtevasının
tümünü, işaret ettiği şeylerin tümünü kapsamıyorsa b~ kavramı değlştlrmellylz. Örneğin:
'lema' ve 'ictlhad' kavramları kullanılmaya elverişli ıkı kavramdır. Fakat bugün Içerikleri münakaşa ve ithamla dolu sınırlı. tarihi ve fıkhi
mezheplere aıt birer kavram durumuna
düşmüşlerdir. Doğdukları dönemdeki anlamlarını Ifade etmeleri kesinlikle mümkün değildir.
'Şerr kellmesl de bunlara benzer. Bu kavram
özü ltıbariyle aklidlr. Vakıayı plan1ayan fikir
demeK;Ur. Fakat buglin salt dini.. kammi ve tarihi bır kavr~ olarak devam ediyor. Bu duruma bir diğer: örnek 'Allah' kavramıdır. 'Allah'ı
'Esmau'l-Hüsna'dan herhangi biriyle şerh et- .
meye gerek yok. Bunlar Insanın arnelleri ve
peşinde koştuğu gayelerdir. O halde bu lafzın
dönüştürülmesi gereken yenı kavram 'İnsan -ı
Kamll'dlr. 31
Aslında

değildir.

c.b) Gizli Manadan Yeni

Lafıza:

Yukanı;lakinden

daha kötüsü bazen eski laifade etmek yetersiz olduğıı gibi mutlak anlamda olumsuzdur. Bu durumda kavram tamamen terkedilmeli ve zımnın- ·
daki mana yeni bir lafızla ifade edilmeli. 'Hadd'
ve 'KciTaret' kavramları bu duruma örnektir. ·
KeiTaret aslında kişinin kendine ve manevi
yapısına olumsuz tesirleri olan menfi bir flil
fız zımnındaki manayı

eaktır.29

5) Kadim Türas'ın dlllnln olumsuz bir özelde mücerred ve şekli ohışudur. Varlık. Kelam ve Felsefede mümkün. vael~. müstahil,
cevher, ar.az ·diye çeşıtlı biih-ımiere aynlır. Yine
fıkıh usulünde 111etler muclb, kaslre, muhslne.
münaslbe, mülaime diye arkalanndaki gerçeğin
ne olduğunu bilmediğimiz bölümlere ayrılır.
Halbuki tarih. toplum. ben. diğeri. Insan, alem.

kişiye

liğı

•

28

Hanefi. 1Uras, 98-99.
.Hanefi. 1Uras,
99-100.
3
<ııiımefi. 1Uras, 100.
31
Hanefl. 1\1ras. 105.

. 29
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Işledikten

sonra şuur yapısını yenileme harebiridir. Ferdln Ideal varoluşunun
ttibarını tekrar yenllemedlr. Halbuki bugiın sadece cezaya Işaret etmektedir. 'Hadd' Ise ferdln
olumsuz bir ruu yaptıktan sonra şuur yapısını
-ıyı niyetini lsbat ıçın- diğer olumlu bir flllJ
yerleştirme yoluyla yenllcmedJr. Hadd kendine
ve başkalarına zarar veren fiilieri Işleyen
kişinin ıçınde buhındu[,ru konumu farketmesi
Için bir etkendlr. 32
ketlerınden

c.c) işaret Edilen Şeyden Yeni Bir Lafıza:
Birincı dunımun

1

i

sebebi eskJ Iafzın nisbi
noksanlığı. Ikincı durumun sebebi eski geleneksel lafzın tam eksikliğı Iken bu durum.
Işaret edJien bir şeyden yeni bir laf7.a gcçlştlr.
Burada eski bir lafız yoktur. Aksine burada
daha önce kendine Işaret edilen bir durum.
kendJllğtnden yenı bir tahtre kavuşuyor. Örneğin fıkıh usulü llmlnJn umumi lskelcU şu üç
yenı kavrarnca Ifade edllcblllr: 'şekJI (suret).
'Içerik (madmun)' ve 'ohjcktlfilk (mavdulyye)'.
Örneğin 'hab~rlcr' üzerindeki çalışma lar [farthln mantığını analiz ebne) da rivayet yöntemi.
tar!hi şuurun şeklı, şertatın dört kaynağı tarthi şuurun 'lçerJğl' ve rtvayetln ve ravtnın şart
' ıarı tse objektınığı (mevdulyye)dlr.
Yenı dilin kuruluş mantığını bu şekilde
özetledıkten sonra bu dilin başlıca özclllklertnl
sıralamaya geçebl11rtz.33
I) Hanefi'ye göre yenı d!Un btrtncl özeniğı
umumi olmas1dır. Dil umumi olmalıdır. Dil
umumi olacak ki bütün zlhlnlere hltab edebilsin. Örneğin. fıkıh usulüncieki 'Amm' ve 'Hass'
kavramları bütün zlhlnlere hltab edecek
şekilde umumrcllr. Kclamda nazar. amcl. hürriyet, Ihtiyar. akıl. nakil kavramları aynı
şekilde duyan kişllerde hiç bir sonm çıkarma
dan anlaşılabilen kavramlardır. Hele Tasavvuf
direkt vicdana daya nan kavramlar kullandığı
ve vlcdanda him lnsanlıkta bir olduğu ıç ın daha umumi kavramlar ürctebllmlşUr.
2) Yenı dil, kavramların · varlığında. anlam ve t mefhumlarında tağyfr ve tebdlle 'açık'
olmalıdır. Bunların hepsi korunabilir ve Jlga
edlleblllr olmalı. Açık dil, sınırlı ve do nmuş
değildir. Aksine h er türlü lzafeti. dcğl şmeyı.
büttın ferdi ve müşterek tecrübelerı kabul
eder.
3) Yenı dil akli olmalı . Manaya ulaşmak
Için akıl gereklidir. 'Mutlak' dil hlç bir şey
ifade etmez ve kendi üstüne kapanıktır. Mut-

Iak dil, tamamen tevkJfidir (nedenslz). Ya kabul edilir veya reddedllJr. Fakat değlştırllmesı.
yenı anlamlar yüklenmesi mümkün değildir.
Akli dili şerh. talik. soru ve tefslr Ihtiyacı olmadan herkes anlar. Amel, hürriyet, şura, tablat. akıl v.s. hepsi de Kelamda akli terimlerdir. Aklın onları reddebnesi mümkün dcğllcllr.
Fakat, Allah, cennet. nar, ahlret. hesap. lkab,
sırat, mtzan, havz tertmlert 'mutlak'tırlar. Aklın
onlarla te'vll ve tefslre girişrneksizin Iş görmesi
mıimkün değildir.

4) Tecrübe,

ve algı (hıss) dünolan bir dll olmalı. Anlamlar
çabştığı. zıtlaştığında doğnıluk mercll bu dün~
ya olmalı. Bundan dolayı ytne clnn, mr.lalke,
şeytan. yaratma. dlrtlme. kıyamet. vb. gıbı keJımeler algıyı ve tecrübeyt aşan · kavramlarciır.
llfıtün.fnsanlar bunlan kabul etınez. Dolayısıy,:
la bunlarla Iletişim olmaz.
5) Yenı dll 'Insani' olmalı: Düşünce. ameı,
zann. yakin. kasd, nıı. zaman, ıtıcı (bats) gıbı.
Bunların hepsi ın sa nın gün lük hayatında
yaşamı lle llgtUdlr. Akldesl ve mezhebi ne olursa olsun herkes kullartır. Fakat, kadim, hadis,
cevher, araz, vücud, mahlyet vb. kavramlar
akli ve umumi olsalar da günlük gtdlşatımıza
tckabul etmezler.34
müşahede

yasında karşılığı

4. Klasik İslami Disiplinlerin
(ilimlerin) Muhtevasının Yenilenmesi
Hanefi 'Dil' konusunda: ortaya koyciıığıı bu
teorisiyle klasik İslami illmlertn muhtevasmı
elcştlrm ekte ve bunların hem yöntemleriRI
(menahlc) hem de konularını yenllemektedır.
Projen ın bu bölümünü anlatmaya geçmeden
I lanefi'nin mevcut kültürel yapının değiştirll
mesının gerekçesını ortaya koymaya çalışalım.
Hanefiye göre, Ilim, bellrU bir konuda ortaya konmuş akli bir yapı tken. konusunu ?.aman ve mekanla sınırlı kültürel yapı verır. Yapı değişmez, fakat konu değişir. Geleneksel İs 
la mi lilmler, kendine has şartları ve bağları.
olan belirli bır gerçekilktc ortaya çıktı. Bıı tarthi gerçeklik, her lllmin yapısını. mahlyctinl,
yöntemini. netleelerini ve dilini belirledi. Bu
manada eski lllmler, bir defa mutlak olarak
sabitleşmiş ve ebedlyete kadar değişmeyecek
değildir. Tersine bu lllmler, eski çağlardaki
mevcut kültürel ortamın çerçevesinde vahyl
Hanefl. nıras. 107
Hanefl. a.g.e. 108.
34
Hanefl. 1Uras. 102-104.

32
33
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nisbi olarak Ifade etmeye çalışmışlardır .. O dönemin sorunlarına cevap bulmaya çalışmışlar
dır.' Günümüzde Ise, hem Ihtiyaçlar hem de
kültürel ve toplumsal yapı değişmiştir. Dolayı
sıyla bu bıllmlertn konuları da tabii olarak
değişecektlr35 . TeccUd'ln kullandığı tahlll kriterlerının en önemlisi Ise şmırdur. Çünkü şuur.
ınsana has bir değerlendirme ölçütü ve alanı
olarak aklın en öneml! yanı. kalbin en dikkatli
tarafı ve bilincin en tarafsız yanıdır36 .
Hanefi'nin en fazla üzerinde dunıpta muhtevasının ve yöntemının dcğtştlrtlmesını ısteeliği
geleneksel İslami disiplinler fıkıh usulü. kelam. felsefe. tasavvııf ve tcfslrdlr. Şimdi tek lck
·Hancfi'nln bu Htmlerin muhtcvalanna yönelttiği
eleştırller ve önerdiği yeni muhtevaları özet
olarak vermeye çalışalım.
a)

Fıkıh

Usulü:

Projenin birind ceplwsl yani 'Kadim Kültür
Hanefi'nin
yaptığı Ilk çalışma.· doktora tez konusu olan fı
kıh usulünün yeniden kurulmasıdır37 • Hanefi'ye göre fıkıh usulü, müslümanların vahyt
tqplumsal bir proje olarak geliştirmek Için ortaya koydukları en temel akli bir lllmdlr. O.
nassın mantı{,ll, medenly<'tln ruhu, düşüncenın
. yöntemı ve yaratıcılığın kayna{,11dır38 • Hanefl.
çalışmasında fıkıh u sulünü şuur düzeyinde
tahlll etmeye çalışmıştır. Çalışma. şuurun
tahlili yapıldıktan sonra başlıca üç bölümden
oluşmaktadır. Birincısı kaynakların rivayet!.
Bu bölümde yapılan çalışmaları ve gösterilen
gayreti Hanefi. !tarihin inant.ığı' 39 veya ' tarihi
şuur' diye lslmlcndlrmcktcdlr. Vazifesi tse vahly mcllnlerlrıln ve kaynaklann sıhhat.ınl korumaktır40. İkincisi lafızlarla Ilgili hüküm çıkar
ma bölümüdür (clfaz). Bu bölümde yapılanlara
Ise Hanefi 'dilin mantığı 4 ı ve 'fikri {tcemmüli)
şuur' ısmını vermektedir. Gördüğü Işlev Ise
nüzul sebeplerını ve dilin kurallarını göz
önünde tutarak vahyl metinleri anlama ve yorumlamadır.42 Üçüncü bölüm Ise 'Ahkam'dır.
Bu da 'davranış mantığı (mantıku's-suluk) 43
veya diğer deyimle 'ameli şuur'dur. Bunun görevi Ise hukukıın hükümlerinf toplumda tatbik
etmek ve vahyln amaçlarının tarihde gerçekKarşısındaki Konumumtız' alanında

leştlrilmesidlr.

44

Usul mükemmel olmasına rağmen bu yöntemle ortaya konan çözümlerin ebedi olduğu
sanılmıştır. Tarih Içinde giderek ıctlhadın birinci sıraya yerleşmesi ve hükmün kaynağı kitap değil vakıa (esbab-ı nüzul) olması gerekir-

ken naslar donuklaştırılrnışt.ır. Halbuki 'naslhmansuh' ve 'sebebi nüzul' konuları bize
değişimin anahtarını vermekte idllcr. 45
Fıloh'a gelince, eski fıkıh Ibadetler konusuna, muamelattan daha fazla önem vermiştir.
Çünkü Ibadetler o dönemde Insanlara yenı bir
yaşama gidişatı oluşturmakta ldl. Muamelat
vahlyle b elJrlenmlştl. Dolayısıyla muamelatı
önemseyecek bir durum yoktu. Günümüzde
Ise gerçekler değişti. Şartlar haşkalaştı. ibadetler yerli yerinde duruyor fakat muamelat
yok oldu. Eski fıldu yenilemek, muamelata öncelik vermekle olur. Allah'a şi'ıkrctme ve onu
övmenln lbadetle olduğu Inancını yıkıp bnE,'lin
Için bunun muamelatla gerçeklcşcblleceğlnl ortaya koymalıyız. Fıkıh bir nevi özel hukuktur.
Ilalbuki günümüzde amme hukukuna önem
vermemiz gerekir. Biz hayız. nlfaz fukahası
değiliz. Gaz çıkarmanın, ölümin eteklerini traş
etmenin, biri tarafı?dan tecavüze maruz kalan
tavuğun )'llmurtas1nın yenip yenmeyeceğı. aslanın pençelerl arasındaki kişinin yazdığı vasiyetın hükmünün ne olduğu bizi llgllcndlrmlyor.
Bugfın fiziki varlığımız tchllkcclcdlr. Toprqk
kaybı ve ı şgalden dolayı ~ayatımız zlllct ve
utançla doludur. Kısaca teşpln konusu Içinde
bulunduğumuz gerçeldikte alabildiğine mevcut.tur.46
b. KeHim (Csuli'd-Din):
Projenın türas karşısındaki· konumumuz
cephesinde H.a nefi'nln yenllerneye gi riştiği ıkın
cl disiplin KeHimdır. Beş cilt olarak yazdığı
Akideden Devrime (mlne'l -Akldc llc's-Sevra) ·
adlı eserinde bunu gerçekkştt rm eye <;alışmıştır. Hanefi'ye göre kclarn Ilmi elini nascla
Ilk akli !Umdlr. Kelamcıların amacı nass'ı ma-

35

Hıınefl. Taras. 116. ed-Drasatu'l·Fe/sejlyye. Kahlre. 19R7

36

Hımen. Taras.

112

37

Les Metlıodes d'Exegese. essaı surla S<'lonce der fonelement de la comprchenslon (usul al-fıqh.) Le Calre.. 1965.

38

Hanefl. ed·Drasatu'L·Felsejlyye. 99.

3

~anefl. Taras, 106
40Hanefl. ed-Drasatu'L·İslamtyye. 69; Les Methodes d'F'..xe·
gese. 27 vd. Kahtre 1965
41

Hıınefl. Taras,

106.

ed-Drasatu'l·Fe/sejlyye, 69, Les Metlıodes cf'F:xP.·
gese 165 vd.
43
Hanen. Taras. 106.
44
Hıınefl, ed-Drasatu'L·F'elsejlyye, 69: Les Methndes d'Exe·
gese 325 vd.
45
Hanefl. ed-Drasalı.ı'l·Felsejlyye. 439.
46
Hanen. Taras. 116, ıı 7, el·Yesaru'L·İs/Qmf 19-20. Kııhlre.
42 Hanen.
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naya, ayet! flkre çevirmekU. Kelam. dini nassı
salt akli teonye çevirmenın ilk gayretldJr. Bu
biUmln doğuşu dikkate alınırsa. hiç bir dış etki olmadan ortaya çıkan ilk Jllmdlr. Doğduğu
asırdaki Ketarn ·Iliminin fonksiyonu günümüzdeki Içişleri bakanlığına benzeUlebiUr. Vazifesi
siyası _ coğrafYanın Içinde beliren yanlış ltıkatla
ra karşı yenı doğmuş kültür ve medenlyetln
dahili nizarnını ve teorik tutarlılığını korumaktır.47 TeoloJI, ilahi ve kutsal bir Ilim değildir.
Diğerleri gibi devrln kültürel seviyesının yapısı
na bağlı saf ve tarihi hlr lllmdlr. Yunan'dan
yapılan çevirilerden sonra Yunan felsefesının
termlnoloJislyle kendini Ifade etmıştır. Her devrln ayrı bir teolojlsl vardır.
Hanefi'nin günümüz 'bilim' anlayışından
kalkarak klasik ketama yönelttiği genel eleştirl 
ler şunlardır. Birincisi. TeoloJI (Kelam) 'bilim'
_ anlamında bir Ilim değildir. Onun ne bir konusu: ne bir metodu. pe de ulaşacağı bir hedefi
ve elde edeceği netıceleri vardır. Allah bir ohJe
olmadığı Için onu ohje olarak ele alan bir lllni
olamaz. İkincisi, teoloji bir metoda sahip değil
dır . .Kelam'ın dlyalektığı bir mfınakaşadır. Her
konuşmacı rakibinin fikrine galip gelmek ıster
ken gerçeği değil lnandırıcılığı arar. Kullandığı
öncüller doğru veya yanlış olmuş önemli değil
dir. Üçüncü olarak, teoloji bir din müdafaası
dır. Din müdafaası. bilim değil bir sanattır. BIlimin gayesi tse bir gerçeği savunmak veya
başka bir gerçeğe saldırmak değildir. Dördüncü
olarak da teolojinin vardığı sonuçlar çok fakirdir. Allah üzerine olan doktrlnlerln tümü zayıf
ve aklı tatmin edici değlldlr. 48
Hanefi'nin Akideden Devrime adlı kitabında
gelecek olursak; Birincı clltte klasik
kelamdakl bilgi ve varlık konularını ele almaktadır. Bu konuda söylenenleri özetledikten sonra 'semtyyat'ı kapalı doğmalar olmaktan çıkarıp
akllyyat'a, varlık teorisinden de llahıyat'ı tablyyat'a çevirmenin gerekltllğlnl ileri sürer.
İkincı clltte Tevhld' konusunu işler. Orta Çağ
da şlrk tehlikesının ortada olması dolayısıyla
Kelamın bir tenzlh gayreti halJnde 'Tevhid İl
ml" olarak ortaya çıkmasını makul karşılayan
Hanefl. ~nümüzde Tevhid'in 'İnsan -ı Kamil'
olarak te'vll edilmesini önermektedir. Üçüncü
clldln ünvanı 'Adalet'dir. Alt başlık tse 'Etkin
İnsan' (el-lnsanu'l-mjiteayyin). Burada klasik
kelamın konularından hürriyet (kader) probleİnl lle ahlak sorunu (Husn-Kubüh) tartışılır.
Hanefi burada hürriyet! şuurun dahili. harici
yaptığına

ve tahiattakl filler olarak değerlendirerek
karşısındaki tarafın Allah değil. t.ahlat olduğu
nu Ileri sürer. Ona göre hürriyet. bir teori değil
bir tutumdur. Hazır bir hürriyet yok, özgfırlcşme vardır. Husn-Kubüh konusunda da
Mutezllenln görüşünü benimser. Dördüncü cildin konusu klasik kelamın konularından
'lman-amel Ilişkisi ve lmamet'tlr. Burada arnelin lmandan ayrı olduğu görüşünü eleştırerek
tekrar birleştirmeye çalışmakta: tarihin nübüvvdtcn hllafete ardarda mellklere rloğru gerllediği şeklindeki Imarnet teorisini eleştırerek
ıtaate önem veren klasik teoriye nlsbetle Iktidara karşı ayaklanmanın şartlarını aramakta
ve akalcli fırkalardan, fırka-1 naclyeden vatanın
bütünlüğünü hedeflerneye geçmeyi önermektedir. Beşınci cildin konusu 'Nühüwet ve Me'ad'dır (Peygamberlik ve Ahiret). Burada peygamberler tarihinin insanlığın hillncinin özgürleşmesi açısından taşıdığı önem, mucizenın
Imkanı ve lüzumu, peygamberlerin . taşırlığı mesajın önemının · azaltılarak kişiilklerinin ön plana çıkarılmasının tehlikelerine dcğlnmektedlr.
Ahireti ontolojlk pir olay olarak değil de Insanlığın geleceği olarak tevil etmektedir. Yanı ahı
retle Ilgili Kur'an'daki bütün Ifadeler Insanları
yeryüzünde ahlaki akslyona ıtmek Için kullanılmış edebi taşvirlerdlr. 49
Özetle, Hanefi'ye göre rloğmatlk teoloJI yirmincı yüzyılda yaşıyamaz. İnsanların glrlcrek
lalklcşmesi ve Tanrı öldü' çığlıkları bunu Ifade
etmektedir. TeoloJI yaşamak istiyorsa klasik
anlamıyla yok olup 'Antropolojl' şekilnde yenı
den doğmalıdır. Buna uygıın olan da ahlaki ve
pastoral teoloJidlr. Teolojinin Antropolojlye çevrilmesi. aslında dintn IdeoloJiye çevrilmesinin
girişi mahiyetindedir. Çünkü Hanefi'ye göre İs
Him dünyasının bugün bir Ideolojiye lhtaycı ·
var. 50

c. Felsefe:

Felsefe, İslam dünyasında dışarıdan gelen
için harlelye bakanlığına
henzer bir yapı şeklinde tahil olarak gelişti.
· Felsefe kudret, ufuk ve düşünce Itibariyle kelamın gelişmesı ve ileri bir aşamasıdır. Fclsesaldırıları karşılamak

47
Hanefl, Türas. 132, Drasatu'l-İslamlyye: 7 vd. Ayrıca 412
vd. el-Yesaru'l-İslaml, 15.
48
Hanefl. Teoloji mt Arı.tTopolojt ml? (Çev: Dr. M. Yazıcıoğlu) 

A.Ü.I.F.D. Sayı: XIII. s. 507-508.
4

~anefl. Minel Aklde Ue's-Sevra 1-5. Bf'yrut 1986. Drasiı

tu'l-İslamlyye, 8 vd.
~anefl. Teoloji

mt Arı.tTopolojt ml? agd. 519-20.
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fede Teoloji. Ontolojtye çevrildi. Yanı All~h. Vacıbu'l-Vücud' oldu. Kclarnrta delil olarak
klş lrl eiı kopuk olarak kullanılan 'nass' felsefede yaloni (lçselleştırllmlş) manaya dönüştü.
Kclam, dini nasslardakl sembolik anlatımları
haril yorumla mutlaklaştırırken felsefe, bunu
aşarak bu anlatımların arkasındaki manayı
yakalamaya çalıştı. Felsefe kapalı olan teolojlk
dili (Ilah, resul, sevap, hesap, !kab, melek,
şeytan ... vb.) akli, açık ve Insani bir dile çevird i: (İnsan , akıl, amel. na?..ar, fazilet gibi). Kela m. fırkalaşmanın kaynağını da oluştururken
felsefe, daha geniş bir yaklaşımla bu farklı
laşmayı ortadan kaldırmayı hedefledi. Felsefe,
akla dayanan 'burhan'ı yöntem olarak seçerken Kelam, demogojl ve heyeean'a dayanan
'Cedel'l yöntem olarak benım semtştı.
Özetle felsefe fikirle ·gerçeklik. şekille m uhteva. mücerred lle müşahhas. akli olan ile his sı olan, nıhla beden. dünya lle a hlret. fer t ile
toplum. hürriyet lle ?..orıınhıluk ... arasında bir
d enge oluşturmuştu. Fakat felsefe özelllkle
'lşrakl11k' kanadında htr sfı rü de olumsuzluklar
taşıdı. Bu olumsuz unsurlan şöyle sıralayabili
riz: Arlsto mantığının şekl111ğl. eleştiri ve redd'den yoksun herşeyi makullcştırmeye yönelmiş
bir akla sahip olması . aklın lşrak'a dayanması.
ontolojlde hiçbir temeli olmayan 'sudur' teorisi
ve varlığın s ürekli dfıallteyle kavranması (yücedüşük, kutsal-kutsal olmayan. nıh-beden. ıyı 
kötü vs.), bu ontolojlye dayanan hiyerarşik
devlet felsefesi (medln etü'l-fad ıla). Insanın 'ilahlyat' ve tablyyat konuları arasında kaybolması; tarthin {Tarih felsefesinin) kayhoJ.rnası ...
Yenı İslam Felsefesi. varlığın 'dikey' (mlhveru'r-Re'si) ve IkJll (sünaıyye) kavramşmı terkedlp. yatay (ufki) ve monıst {Tevhtd) kavranışını temele almalıdır. İşrak'ı terkedip İbn!
Rüşd'ün akılcılığını bcnlmseme11dlr. İnsanı ve
tarıhı ön plana çıkarmalı ve Ilk doğuşunda
yaptığı gibi bütün felsefelerden yararlanmalı 
dır5ı.

d· Tasavvuf:

Hanefi'ye göre Tasavvuf. Emevller dönemlnde Hz.All'nln · oğlu Hüseyin'In yı"ırüttfığü
muhalefet hareketının şid detl e bastırılmasın 
dan sonra toplumu ve diğer Insanlan kurtarmaya gücü yetmeyen, bundan umudunu kesen
ınsanların toplumdan koparak kendı Içlerine
dönüp kendilerini nıhl olarak arındırma hareketı olarak ortaya çıkmıştır. Giderek de bir tür
dini anlama ve yaşama yöntemı oldu. Böylece

s ulllerde İslam, tarthin içinde bir amaç olması
yerıne, tarıh dışı bir amaç oldu. Yine İslam,
onların nazarında müslümanların

tümünün
olmaktan çıkıp sadece
kendi arkadaşlannın hakikatı oldu.
Kel!iffi, dini nass etrafında ecdeli akıl; felsefe, salt akıl; fıkıh usulü de pratik akıl
şeklinde tezahür ederken tasavvuf, akla zıt bir ·
hareket olarak gelişti. O kendini akıl lle tanımlamaz, tersine kalbi bir yöntemdlr. Böylece
İslam dünyasınd~ akıl lle kalb. düşünce lle
zevk arasında zıtlık ortaya çıktı. Tasavvufla İs
lam kültüründe vicdan ve şuur boyutu ortaya
çıkarılmış oldu. Sevgi şuunın merkezi ve Ilk
duygusu (atıfe) oldu. Düşüneeye karşı arnele
önce11k verdi. Ona göre 111mler arnelierin meyvesldlr.
Yine Hanefi'ye göre·Tasavvuf. Kelam ve Fı
kıh gibi teorik (nazari) bir yöntem yerıne fıkıh
usulüne yakın olarak pratik bir yaşama yöntemt oldu . Fakat fıloft usulünden ayrıldığı nokta
Ise. fıkıh us ulü, yöntem olarak nassla blr11kte
vahye dönerken Tasavvuf, nassı gayesi olan
gerçek11ğe ve Irisan yaşamına götürmeyi Istiyor.
Dol ayısıyla tasavvufun yöntemı alemden Allah'a
çıka n bir yöntem Iken fıkıh usulününkl Allahdan aleme Inen bir yöntem. Bu hallyle tasavvuf. tefsirde felsefeyle yakınl aşarak daha gelişmiş bır yöntemdlr . Hakikat ' kişiye göre '11mel-yakln'. 'hakkal-yakln' ve 'aynel-yakln' olmak üzere değişiyor. Antropolojl tas.avvuft:a ruhun tııth'Ulannın bir analizi ·olarak ortaya çı
kıyor. o. teolojideki aşkınlığa karşı kuvvetli bir
reaksiyonu ıf<ide eder.
Tasavvufun gelişmesını başlıca üç merhalede özetlemek mümkün. Birincisi, sabır, korku, nza. hüzün, boyun eğme (hudu) ve ağl~a
gıbı olumsuz · değerler hallnde 'makamlar' olarak Isimlendirilen bır ahlak, Ikincisi, hartel çauyguladığı

bir

şeriat

tı şmanın ·~orku-ümlt,

~ 1 Hanefl. 1üras, 133-34, Drasatu'l·İslamlyye. 107 vd. Rel!·
gtous Dalogue and Revolution 240. Kahlre. 1977. Aynca
402-406. Teoloji ml Antropolojl ml? a.g.d. 515.
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sarh oşhık-uyanıklık ,

gaybet. ve huwr gibi ~ç çatışmaya dönfıştüğü
aşama: üçüncüsü Ise, hayal ve vehim yoluyla
Allahla birleşme (lttıhad) ve onda yok olma (fena). Dolayısıyla Tasavvufi sahadaki gelişme
önde, tarih Içinde Insan fiiliertnın gerçekleşme
s inde değil, yukarıda, ruhun Allah~a Inişinde
olmuştur. Bu manada Tasavvuf devamlı yukanya doğru çıkan ve ancak 'fena' anında duran
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dünya lle lllşktyı kesen ve rtıhtm dışanya
taştığı dikey h tr çlzglcilr. 52
Bugün İslam dünyasının dunımu tamamen dcğlşmlşUr. Artık bize boyun eğme değil,
başkalciırma ve direniş ahlak:ı gerekli. Evrensel
mesajdan yoksun kendini kurtarma gayreti
benellllktır. Dünyayı kurtarmarlan vazgeçip
kenctını kurtarmak acz ve çökiıntfı halidir. Tasawııf, zfı hde ve fakr'a çAğırıyordu. Halbuki
bugiın kendisinden kaçacağımız (zühci) bir
dünya yok, hepimiz açız. 'Rıza' hizi herşeye razı olan bir hale gctlrcll. Tevckkül' Ile geleceğe
hazırlanmaY.l ve planlamayı terkettık 'Fena' ve
'lttıha<l'la hayal diınyasıncla hoğıılduk. İşraki 
llğln egemenliğiyle diınyamızda akıl kayboldu.
· Bugün bizim kalpten önce akla değer vermemiz
gerekir. Sezgl, objektif krltcre davanan bir
kontrol olmaksızın Innn em yanınd~ kalabilir.
Fakat biz nazari diı şiın ceye öncelik vermeuyız.53

e . Tefsir:

1

i

flanefi. tarihte oluşmuş geleneksel hıgavı.
tarihi. fıkhi, işari (sufı), fdscli, Ilmi. akalcli, ıs
lahi tcf.<>lr ekolkrlnln tck tck olumlu ve ohım
suz yanlarını heUrtllktt-n54 sonra kendi 'lçtımai'
tefslr yöntemını ortAya koyar. Hanefi'ye göre
bıitiın ekollcrl lc;lnc alacak şckJlde geleneksel
tefslrin en önemli eksiklikleri şu nlArdır:
1. ister 'rey' lle olsun Isterse 'haber' (me'sur)lerle yapılan tef..c;lr olsun mıifcsslrln dahili
tceriıbi dellll yerine sü rekli zannl olmaya malı- .
kum 'dışardan' cklllkrle yapılmış. bir tef.c;;lr<llr.
2. Geleneksel tcfslr. Içinde yAşanılan anın
Ihtiyaçlarına tckahlil cclcn ayrilerı atıp yorumlaya<'ağı yerde. Kur'an'ın haşınrtan haşlayıp sonunda biten ve bfıt ün ayetleri n şerhccllldlği hlr
tefslrdlr.
3. Geleneksel tefslr, hala Allalı'ın vArlığı
etrafında bir teorı olmaya cievam ediyor. Halbuki Allah artık sahlttır. tevhld yerİeşmlştlr.
Oysa uzun süreden h<:ri ve günümüzde Insan
kaybolmuştur.

Dolayısıyla gıinümüzclc ınsanın

ve onun çeşllli düzeydeki Ilişkileri üzerinde durmak gereklr5 !l.
Ilanefi'nin genel manada tcfslr teorisi
şöyle özetlenebilir: Tcfsir teorisi valıly Için hlr
tür mantıktır. Fakat o geleneksel tef.c;lrdc olduğu gibi r_neUnden gerçeğe 'Inen' bir yol değil
gerçekten metne doğru 'çıkan' bir yoldur. 56
Nass Için bir tek m a na vermeye çalışan lafzl
yorum ~ass Için hlr ölfımdı"ır. Nass, 'şey' olarak ohjekllf bir mana taşımaz. O. tedvln eclll-

diği

anelan son okunuşuna (yorumuna) kadar
tamamen Insani bir faaHyetUr. Klasik Kur'an
Ilimlerinden 'Nuzul sebepleri' ve 'Naslh-mensuh' Ilmi bize vakıanın fikre olan öneellğlnl
. öğretır. Biz şu anda Kur'an'ın lncliğl dönemdeki
nuwl sebepl erirıl ne kadar araşhrırsak araştı
ralım htı neUcede kendine dayanahlleceğlmlz
yetkin hlr açıklama Imkanı vermez. Bızım 'nuzni sebeple ri'nden öğreneeeğııııız. bu günün
nuwl sebeplerine göre metni yenld<"n yorumlamaktır. Gerçekte nass çeşitli şuur muhtevalarına göre şekillenen bir kalıptır. Dımdan dolayı
'doğru· veya. 'yanlış' yorum yokl'ur, tersine nassın ortndan kaldırılması veya tatbık edildİğı
yerde 'kasdi' bir yorum vardır. Yorum olayında
7.annccilldlğl gibi objektif mana nassdan zihne
Intikal etmiyor, tersine gerçekte şuurdan gelen
suhjckllf mana nassa gidiyor. Yorum (tefslr)
aslında nass lle şimdiki fiili g<'rçckllk arasında
hlr hağ kurmaktır. Yaşanan prohleme teorik
b ir esas ortaya . koymak Için gerçekten nassa
gidilir. Gerçekliğin , faal bir teorik esasa doğru
y?nlcnrtlrilmesl Için de n assdan gerçekliğe gıdi
llr.57
Yorum olayında bu suhjcktıflığe rağmen
Hanefi 'ohjckUfllğl'de tamamen imkansız görmüyor. Ona göre Nassda sabıt olan unsurlar
Ise. Aklın h edahetle gördüğü şeyler, Insanlığın
tecrı'ihe birikimi olan şeyler ve hirde dilin
mantığıclır. 58 Hanefi'nin bu fikirleri hüyıik ölçüde Gadamer'e dayanmaktadır. llu düşünce
lerin eleştirisini değerlendirme hölfımfıne bıra
kıyoruz.

nu genel yonım metorlu ışığıneta Kur'an'ın
'lçtlmai' tcfslrl konusundaki . clü~fıncelerl Ise
şöyledir:

I. nu tefslr, Kur'an'ın tümü nü yorumlamaya kalkmaz. Konulu tefslrcllr. Kur'an'dan lhtıyaçlarımızı okuyup anlamaya. yorumlamaya
çalışacağız. ihtiyacımız olmayan şeyleri okumaya g<'rek yok. Çünkü a nlamayı z.

varlığı

52
Hıınl'fl. 7Ylms. 137. el-Yesaru'l-İslanıt. 16-17. Teoloji ml
. Antropnlojf ml? a.g.m. 515-516, Drasatıı'l islnmtyye, 435 vd.
:ı:Jııııncn. e/-Yesaru'L·İslamt, 17. Teoloji ml Anfropoloji ml?
ıı.g.m. 516. el·Trlras ve'l-Tecdld, 137.
:wHıınc•fl. t>d-Din Ve's.Sevra jl Mısr (ei-YI"nıln ve"I·Yessar fl flkr1cl-Oin) 7/77 vd. Kah1re. 1979
5
Syiıınen. Kadaya Muasıra (fl flkruna·ı -mııasır} ı /177-79.
Arynıt HlR3.
,.1liıml'0. Tl1rns. 155, Teoloji ml Anlropnlqfl ml? a.g.m. 518.
~7Han~n. Kadaya Muasıra 1/89. Bcynıt. 19R3.
58
Hanl'0. Drasntu'l-Felsfljlyye. 536 vd.
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2. Bu yorum, teorik bir gayret dcğli pratik
bir amaca yön elm i ş arneli bir gayrettır. Çağ
da__ştır ~eçmlş veya gelcceklc Ilgilenmez).
3. Içtimal tefslr gerçekçldlr. Gerçekilğın üzerinde uçup lnsanhmn hiçbir sorununu h allebneyen İslam'dan hahsetme.z. Allah 'ı müda:.
faa etmez. Çünkü ./\Ilah alemlerden mustağni
dir. O zayı f ve fakır müslfımanların hakkını
müdafaa eder.
.
4. içtlmai lefslr lafzl ve harfi bir tefslr
değil mana ve kaseli bir t.cf.-.trcllr. Çünkü vahly
maksatlara b lnaen geleli.
5. İçllm ai tcfslr müfesslrln yaşanan hayat
tecrfıhclerln e dayanır. Çünkü dini mıslar aslın
da yaşanm ış tecrfıhdrrcllr. ilerici gfıçlcrle gerı
cl gıiçlcr arasın daki şlrlcld ve gerilim. peygamberlerin öld ürülmesi, mutla kllerin korkusu.
umef'a ve ·mellklerln hığyanı hunlardandır. Yakup ıi:ı:fıntıid en gözlerı kör olmasına rağmen
öfkesını ycnd ı. Yusuf, kuyunun derinliğinde,
mcllkln ka rısı lle birlikte ve hapiste lcll. Musa,
Tur'a hlr çıkıp bir ınıyorch ı. Yunus halinanın
karnında , İsa öli'ıneeyc kadar ii:ı:iıntıilü, Nuh
kavmlne beddua ediyor, İbrahim ateşte, Muhammed kavmini lman cttırmek Için kendini
mahvcdlyordu.
Va:ı:lfe olsun diye mem ur olarak mlnhcrlerdc. koltuklarda hllgtçlik taslamak ıçın ya:ı:ı l
mış tefsltlcr, kalpten çıkmachh'l ve kanla ya:ı:ıl
maclığı Için toplumcia lılçhlrşey değtşllrmez. 59

B- BATI KÜLTÜRÜ KARŞISINDAKi
KONOMOMOZ
t. Bati Kültürünün Bir Bilim Konusu

Haline Getirilmesi
Ilanefi'nin Tccelld projesının Ikincı saveya' cephesını hu bölüm olu şturur.
Hanefi bu sonımı tartışmak ıçın BnlıiJilime Giriş (Mukaddlme fi İlnıi'I-İstlğrab) 60 adlı eserini ·
yazm ı ştır. Ya7.ar'a göre lmgün hatı kültürü ve
uygarlığı karşısın d a İslam clfınyasınrla Iki türlü tavır sergılcnmeklccllr.- nırın~l tavır. henliğini
ve hüvtyeUnl konırnak ıçın hatının tümünü ve
oradan gelen herşeyi rcrlclcdlyor. İkinci hıvır
Ise, oradan gelen herşeyi kabul ediyor. Hanefi'ye göre h er Iki tavıreta lıaladır. İlmi değil ccdelidir. Başlangıç ltihartyle (dejure) batıyı reel
tavrı doğrud ur. Çünkü başlangıç a n cak 'hen'
Ile mümkün olur. Fakat gerçekilk açısından
(de facto) yanlıştır. Çünkü hatıyı hlllmscl olarak çalışma mevzusu yapmayı tcrkedlyor.
İkincı görüş Ise ha şhıngıç lllbariyle yanlıştır.
cayağını

Zlrn h en'In

diğeriyle Ilişkisi zıtlık lllşklsldlr,

ben:ı:crli k !Uşklsl değil.

Fakat gerçeklik açısm
dan d oğrudur. Çünkü 'dJğer·ın kültür ve medcniyeti fı7..ert ne eğllmek, onu çalışmak ve onunla
alışveriş yapmak zorunludur61 •
OryantallzmJn karş ıtı olarak 'Batı hillm'
{occldcntalJsm - ilmu'l-ıstığrah) Hanefi'ye göre
'hen'ln yeniden kuruluşunun hlr b aşl angı c ı
olarnk onun batılılaşmasın ı clıırdurmaya yardımcı olacak bir adımdır. İslam düşüncesının
yahnncılaşmaya ·J«trşı hüvtyet ı {kimliği) konıyıı

en cllnamlklere sahip

olduğunu

söyleyen Ilant' fi

hı ınları şöyle sıralar:

a. Kur'an, 5/51, 2/12, 3/100 ve ıon .
surrclrkl ayetleriyle düşmanbırn yakınlaşmayı.
onlara sevgi ve dostluk göstcrmryl yasaklıyor.
h. Yine Kur'an, 13/23. 3!1/27-28 ayctlcrlncle başkalannın yaşam b içimlerini ve cİiınva
görüşlerını {akald) benımsemf'yl onları taklit
clmcyl yasaklıyor.
·
c. Ortaçağda 'islam dfışfınC'esl ve kfıllfırfı.
kiırıllğlnl k aybetmeden, kenclısı kalarak cıvar
küllürkrle Ilişkisı nı tam bir hnğımsızlıkln sıir
dürchlldl.
d. Afganı ve İkbal gibi nn tı'nın sanaylsl,
eğilimi. anayasa ve parlamenter düzenlerin i ör nek almayı öneren düşünürler yin e hatıyı.
maclrlrclllğl, makyavallstllğl ve dünyevlllğlylc
clcştırmlşlerdlr.

e. Ortaçağda Moğol, Tatar ve Ilaçlı saldırı
larınil karşı sele flyye 'dlğcr'c · karşı 'ki ş iliğe'

- verdi~ .
oncm

-

Şıı anqa d a İ sla m dünyası henzer hl.r
l ktls~dl, kültürel saldırı yaşam aktadır.
O halele bu saldırıyı göğüslcmrnın temel şartı,
klrıı1Jğln. ben'In korıınma~ıdır. İslam i harekctlcrclckl 'ben' ve 'diğer· arasında kurulan ıman
küfür. İslariı -cahlltyye. Allah-Tağut lkllcmını
Ilanefi hu bilimle bllen-b lllnen. ö:ı:ne-nesnc: hilim konusu ola rak çalışan-çalı şılAn. görc-n -görülC'n ve mulahaza eden - mulazaha edilen
Ilişkisine çevtrmektedlr . Hanefi AÇıkça hu hillmı oryantaUzmın karşıtı olarak kurmayı ön eriyor. Ç ünkü oryantallzmle batı hizi bilim nesnesi yaptı. Kendisi a 1lm, bl:ı: malum, kendisi
mcrkc:ı:, biz etraf olduk. O halde 'Batı hllımr
hııniı tersine çevtrtyor. Amacı. hatıyı diğer milsiyası.

59

Hnn~n. ed-Din ve's·Seurafl Mısr. 7/102 vd.
&>ırımt>O. Mukaddtme fl İlmi'I-İsllğrab. K.ahlre. 1991.
61

lbınt>O. a.g.e.. 16.

62

Hıı nc0. lım'll-lsuğrab, 27.
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letlere karşı büyüklük pslkozundan kurtarmak: müslümanlan da Batıyı taklıtten, ona tabl olmaktan. ondan korkmaktan ve onun
karşısında şuur eksikliğinden kurtarriıaktır.

Hanefi aynı şekJide bu bilimle batı kültürüm'in
evrense1llğt mltolojfslnl yıkarak onun diğer kültürler gibi tarıhı bir kültür olduğu; bir kaynağı,
gelişmesi ve bir sonu old u ğunu ortaya koy-

Hanefi sonuç ı tıbarıyle bazı batılı Tarih
Felsefeellerine katılarak batı medeniyetının artık sonuna geldiği nf çökme işaretlerini vermeye
başladığını söyleyerek alternatif bir medf'nlyetın Çın. Hlnd, İran ve Mısır gıbı eskJcfen medeniyet kurmuş coğrafyalardan çıkablleceğlni
hellrtıyor69 .

ı. Oıyanta llzm. coğrafi keşiflerin yapıldığı

emperyalist saldınlarının dorukta olbir dönemde ortaya çıktı6rı halde, Batıbl
llm. İslam dünyasındaki kıırluhış hareketleTlnden sonra nefsl mfıdafaa olarak ortaya çı

ve

batının

duğıı

kıyor.

2. Oryantallz m . EplstcmoloJI ve siyası
ekallerde objekUntk. Tarthsclclllk, slyantlzm ve
ırkçılığın hakim oldıığu bir dönemde ortaya
çıkmışken 'Batı blllml'. miiiı kurtuluş Icleolojllerl, yaşam tecrübelerinin a nalizi v~ dil yöntcmlerinde (fllolojf) ortaya çıkıyor.
3. Oryantalizm, kültürel Antropolojl ve
kültür sosyolojlsl gıbı Insani bilimlerin mirası
dır. Datıblllm Ise henüz başlangıç safl1asında
dır. Henüz kendine ıyı bir yöntem gcllşUrcmc
mlştır.

4. Oryantall zm. modernleşme sürecinde
Avrupa btnnclnl oluşturan tarihi. analitik, yansıtma ve çevrc-etkJlenme yöntemlerının
bir Ifadesi olarak tarafsız olamadı. HalhukJ bir
1 Batıhlllmcr tarafsız olmaya daha yakındır.
Çünkü o hakJmlyet peşinde değil. kendini ve
dlğcr'l aynı seviyeye koymaktadır.
Netlee ltıhartyle batı kendi kültürüyle doymuş· olduğu ıçın kendini objektif olarak tamyamaz. Kendiyle nesnesi arasında mesafe yoktur.
Dolayısıyla kendini doğru olarak görmesi zordur. Oysa Avnıpalı olmayan araştırmacının ayn bir şuuru vard ır. Kendiyle nesnesi arasında
beiJrll bir mesafe bulunmaktadır. BelkJ burada
da oryantallstln Içine düştüğü tehllkelere
düşme rtskl vard ır. Fakat bunlar uyanık bir
blllnçle aşılmaz değtldtr64 •
Hanefl, bu ça lı şmasında önce Modern
Avrupa (Batı) billncının kaynaklarını 65 , daha
sonra bu bilincin oluşum sfıreclni66 yapısını 67
ve son olarak da bu bilincin geleceğtnı 68 taroluşan

1

tışmaktadır.

·

2. isla"' Dünyasında Batı Kültürünü
Değerleiıdirmenin Öç Şekli

m~ya çalışıyor. 63

·Fakat oıyantallzmfn ortaya çıktığı şartlarla
occfdcntallzmfn doğduğu tarıhı şartlar farklı olduğu lçln bu bilimlerin yapılarında da önemli
farklar vardır. Şöyl ckJ:

.

Ilanefi'ye göre bugün İslam dünyasında
üç tavır alış

batı kiıltürü karşısında başlıca
varrlır.

1. Babdan gelen herşeyi olduğu gibi kabul
eden tavır. Batıcılar, batının he.r felsefi ve sanat ckolünü oıjlnal, yenı ve lhda olarak rleğer
lencllrlr. Batı kültürünü yerel (mahalli) ve tarihsel (7.amana bağlı) bir külh-ır olarak görme
yerıne onu bütün zamanlar ve mekanlar Için
evrensel bir yapıda görürler?0 Batıcı modernıst
eğilimin başlıca hataları şunlard ır:

a.

Bunların önerdiği deği şim

derinlikli

dcğtl sathldlr. Özde d~ğll lllntldcdlr. Merkezde
değil çcvrededtr. Örneğin yerli alfabenin latin

alfabesiyle değlştırllmesı. yerli giysilerin avrupa
giysileri lle değlştlrtlmesi, doğu müziği yerıne
batı mfızığını yerleştirme, ülkeyi doğumın bir
parçası olarak görme yerıne hatının bir parçası
olarak görme... kısaca kimliği yok edip batılı
l aşma. Şalrln dediği gibi: "Uygarlık giysisini
gty<llk. ruh Ise cahlllyye ruhu".
b. İlerleme, medeni hayatın endüstri. tarım ve tıcaret alanlarında bir takım bürokratik
teşkilatlar kurarak teknoloJI Ithallyle sağlan
mıştır.

c.

Deği şme

Iktisadi, s iyasi ve toplumsal
dengeli bir

örgıil'l crde değerlerin tanziminde
değişme olmadan: gerçekleşir.

d. Böylece toplurp.un şahsiyetinde bir parçalanma meydana gelir. Bır grup tarıhı rleğer
lere bağlı diğer grup Ise onla rdan tamamen
kopm~ış yenı. Ithal değerlere .bağlı..
e. Sathi yenilenme projeleri başarısızlıkla
netıcclcnlnce. bir tepki olarak dini ve Selefi
83

Hıınen. lstlğrab. 29.
Hanen. isttğrab. 32.33.
6
~1anen. a.g.e. 107-235.
. ooı.ıanen. a.g.e.237-607.
67
Hanen. a.g.e. 609-689.
~anen. a.g.e. 693-785.
6
'1ianen. lstlğrab. 764 vd.
64

7
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hareketler gelişme ortamı . buluyor. bu da sağ
lı!<lı toplumsal değfşmeyt durduruyor.
f. Batıcıların önerdiği değişme ve yenilenme projeleri, toplum tarafından tepkiyle
karşılanınca. tek parU veya askeri ıdarelerce
zorla, Işkenceyle kabul ctUrllmeye çalışıldı. 7 ı
Yoksa. değişme ve yenllr.nme toplumun vicdanında makcs bulmadı. Batıcı veya modernlstlerln konuştuklan dil. clkllcncUklerl kaynaklar
ve hedefleri halktan tamamen ayrıdır. Temsil
ct.tfklcrl ldcolojllcrln merk«>zkrlylc kurdukları
dostluklar, kendi halklarıyla olan lllşkllerlnckn
daha sıkıdır. 72 Batı ki'ıltfırünü tamamen benim semiş olanlar, batının geliştirdiği g«>llşme
modelini biricik olarak cleğerlcnctırmckte, batıyı
bütün Insanlığı temsil ecler olarak görmektedirler. Onlara göre batı ebccii mualllm, hatılı olmayan Ise cheeli öğrenclcllr. Avrupa dışındaki
bütün yerli, milli yaratıcılıklar avnıpaya veyabatıya mal ecllllr. Avrupanın aklını ve onundüşünme yöntemını veya çıkmazlarını hıittin
Insanlığın aklına mal cclcrkr. Batırılar, mahalli
ve y~rll kültürü batı kültürfınfın. onun ekollcrlnln birer temsilcisi, uzantısı konumuna çevlrlrlcr. Bunlar batı karşısında büyük bir aşağı 
lık kompleksine sahiptirler. 73
2. İkincı grup Ise, geleneksel ·kfıltfır birlkimini (Türas) yeterli görtip batıdan gelen
herşeyi reddeder. Onlara göre kadim kültür bizım Ihtiyaç duyacağımız her yen ı şeyi Içinele
taşır. Bütün çağdaş flklr akımlan hlzlm gen iş
kıiltfırıimüzcle zımncn mcvcuthır. Örneğin, hütfın bilimsel keşifler potansıyel olarak Kur'an
ayetlerinde gizlidir. fiatı kfıltfırfınfın tfımıi onlara göre kaflr ve mıişrlk olan Insanların ürfı 
niıdür.74 Bu eğilimin en temel çıkmazlarından
bazılan Hanefl'ye göre şunlardır:
a. Bunlar geleneği ml11ctlcrın Ilerlemesi.
gelışmesi Için bir vasıta olarak görme yerine
onu kendinde blzatıhl bir amaç olarak görüyorlar. Böylece din lle gelenek kanştırılıyor.
Gelenek kutsallaŞıyor. ınsanın kültür üzerın 
dekı yaratıcılığı, geliştırilmesi rcdclecllllyor.
b. Gelenek, gerçeğin hlr parçası olarak görülecek yerde gerçekt.e:n mıistakJI olarak görülüyor. Halbuki, o aynı ancla düşünce ve gerçek, aklde ve şeriat, tasavvıır ve nızam, din ve
dünya. mushaf ve kılıçtır. Gelenekçiler olanla
olması gereken, usukfılcrin deyimtyle usul Ilc
furüu birbirine karıştırırlar.
c. Gelenekçiler geleneği parçalanmaz bir
bütün olarak görüyorlar. Ya tam alırsın veya
tümden reddedersın. İnsanlar onların gözlinde
iki gruptur. Mürnin ve kaflr. Hak ve batıl arasında ara bir durum yoktur.
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d. Yine onlar geleneği zaman ve mekan
üstü (tarih dı'şı) olarak görüyorlar. Geleneğin
vercUğt bllgt ebedldir. GeUştlrllemez. Bakış açı
sına, tevlle, yoruma boyuneğmez. Butün hakikatle.ri Içerir. Mazl. an ve ge!ecek arasında bir
fark yoktur. Milletierin ve tarihin, kendine has
Ö7.elliklerl yoktur. Böylece akJde şeriata galip
ge.lcll. Geleneği Inşa edenler gerçeğin Içinde onu
değiştirmeye çalışan klştler olmaktan çıkıp birer Ilke konumuna geldJler. 75
Hanefi'ye göre: Gelenekçiler batıdaki bazı
post-modemıst 'akımları ve onlan.n modernıteye
yönelttikleri eleştırlleri, İslam dünyasının
Içinele bulunduğu şartlan dikkate almadan olduğu gibi taklld ederler. Halbuki Hanefi'ye göre
İslam dünyasının bugü.n batıda eleştirilen bu
hususlara şiddetle Ihtiyacı vardır. Biz bunları
savıınmalı , yaymalı ve geliştırmellytz. Bunların
başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz. Maklnalfışma,

aklın öneml, ihtısaslaşma. billmin önemı' ve blllmdc tarafsızlık ~bjekUfllk), demokrasi ve parıementer rejim. 76 ·
3. Üçüncü tavır Hanefl'nln kendi tavrıdır.
Ilanefi bu tavra "Asla bağlı kalarak çağ
daşlaşma" (el-asale ve'l-muasara) ünvanını vermcktccllr. Çağdaşlaşma ve asla bağlılık birbı 
rine sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü Ikisi birlikte
düşünce lle gerçeklığin birbirine bağlılığını Ifade
eder. Asalet, tarih alanında düşünce. çağ
daştaşma Ise yaşama tarzı düzeyinde gerçekllkttr. Asla bağlılık, düşüncenin esası. çağ
claşlcışma ıse gerçekliğe karşı duyarlı olmaktır.

Asla

bağlılık

ve

çağdaştaşma

yenilenme man-

tığının Iki problematığtdlr. Asla hHğlılık drışfın

cenln

gerçeğe dönüştürfılmesı

Ise

çaŞşlaşlaşma

gcrçc~ğl düşüneeye dönüştürmektir

. Yalnız
Hancfl kendı tavrı lle eklektik (tcvflk. lntıka ,
telflk) tavnn birbirine kşrıştırılmamasına dikkat çeker. Çünkü eklektıslzm. ne gelenek ne
de batı kultürü üzerınde derın bir blllnce,
bunlar karşısında bir otonamiye sahip değildir.
Her zaman taklltle benimsedığı birini (batı kültürü ve türas) mikyas olarak kabul edip diğeri
nı tercih eder. Bu tutum, korku. acz veya nifakın ıirünüdür. 78 Netlee olarak Hanefl'ye göre
evrensellik mltosu yıktidıktan sonra bağımsız
71

1Tımefi. Drasaıu·ı Felsejlyye, 140-142.

72

1-lıınefi. Drasatu'l·Felsejfyye. 140-14 ı.
Hıın!'fi, Drasatu'l-Felsejiyye. 33-34 .
74
Han!'fi. Kadaya Muasıra. 1/63.
73

"Hıınefi, Drasatu'l-Felsejfyye. 136-137.
78

Hımt"fi, Kadaya Muasıra, l/66·67.
Hanefi. a.g.e. 1/49 vd.
78
Hanefi. a.g.e. · l/49 vd.
77
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bir 'ben· olarak lhtlyaçlarımıza uygıın olan şeyi
sadece bab kültürü clcğll her kültürden korkusuzca alaolUrtz. Çünkıi gerçeğin vatanı yoktur.
D- İÇİNDE BULONDOGOMOZ
GERÇEKLİK KARŞlSlNDA
KONOMUMUZ

Hanefi'nin Tccdld projesının uçuncü saIçinde bultınchı&rumuz vakıa karşısında
ki tutumumuzun ne olması gereki Iği oluşturur.
Bu da bir başka deyimle Içinde buhınchığumuz
gerçekiiğı ve sahip olduğumuz en tr.mel dini metınlcri vahyln bu gerçekliğe uygun bir şekilele
Yorumlama Teorısr geliştırmekt.ır. Dolayısıyla
yonımiama teorism iki uçlııdıır. Birincısı Içinele
bulumıhin şartlan yorumalama, lkln<'lsllse wıh
yJ yeniden yonımlama. yanı vahyı Içinde bulttnulan şartlan idare . ecllp. lhllyaçları cevaplayıp
toplunılan geliştırecek ve daha üst hlr seviyeye
çıkaracak şekilde yorumlamak. 79
Hanefi vahyl yorumlamacia Ihırsserın 'Fenomenolojik' metodu Ilc J-krmcnııtığı kullamırak
vahyin 'Kitab-ı mukaclclcs' hôliımiınc uygular.
Bu konuda başlıca tki çalışmnsı vardır. Biri 'fo'cnomen·olojlk Yorum· fenomenolojik metodım aktüel durumu ve dini fenomene uygulanışı 80 ,
Ikincısı tse; tefslrin fenomenolojlsl: Yenı Ahltten
hareketle varoluşsal hlr Hermenutık temdlcndlrmest81dlr. Haneıfl Yorumlama Teorisi'nin Nassın yorumu bölıimfınti tamamlamak Için Iki de
çeviri yapmıştır. Bıırılardan hlrl Spinoza'nın
Ahd-1 Kadım·ı clcştjren Siya.c;et ve Teoloji Ozerine
Bir Derıeme82 adlı eseri; diğeri ele Gottlıolcl Em:phralm Lcsslng'ln Tarih fo'elsefcsl açısından İn 
/ cll'l eleştırdiği kitabı İnsan Cinsinin Terbiyest-'\ur. 'Nass'ın yorumu'nun İslami Tfıras'a uygulanışı Ise Kültürel Mira.c; ve Yenilennıe84 dır.
İçinde· bulunduğtımuz gerçeklik karşısın
daki konumumuzun vakıayı yorumlama bölümünü. anlaşıldığı kadarıyla Hanefi sosyal · hı
. lJmlere bırakmakt.adır. O. bir fclscfecl olarak
Mısır'ın Içinde bulunduğu gerçekliği yarıım!ayan makalelerini Mısır'da. Din ve Devrim
adıyla sekiz ctltte toplamışlır. 85 Ayrıca Hnnefi
Arap dünyasının Içinde bulıınduğu sorunları
önem sırasına göre şöyle sıralamaktadır: İşgnl
edllmlş toprakların kıırtarılrnası, sosyal adalet
ve servetın adtl böhiştimfı. demokrasinin gelJştırtlmesl ve ·hürrlyetlerln garanti altına alınması, Arap blrllğlnln sağlanması. batılılaşma ve
cayağını

•
)

I
1

1
1
1

)

yabanedaşmaya karşı benliğın
kişlllğın geliştirilmesi, kalkınmanın

korunması.

ve 1lcrleme-

nın gerçekleştirilmesi, toplumun örgütlenerek
bireysel sorurnluhığun geliştirilmesi. 86

E- DEGERLENDİRME
Ilanefi'nin projesı. kadim küllitre veya batı
veren veya bunlar arasında
çeşllll derecelerde eklektik yapılar kuran gclen<'kscl ve günümüzde de hala devnm eden ıs
lah ve reform hareketlerinin taşıdığı zaafları
taşımaz. O. binasını (projesini) 1ıığlalarını tek
tck kendisi kadim kültürden. halı kültüründen
ve hrızır gerçeklikten toplayarak 'kendisi' yapnr. Bıı inşaat yapımında hazır gerçeklik lle
türas ve batı kültürü malzeme olarak aynı
değerdedir ve yanyana durmaktadır. Yeni yapı
·asla bağlılık' ve ·çağdaşlaşma' (el rısale ve'lmııasara) olarak gerçekleşir. "Zat.a alt elini
eliışiınce şekilsiz bir düşüncedir ve onun şekli
tarihten gelir. Aslında her devir kendi şeklini
empozc eder. Bu noktadan bakılınca dini
clüşfmeenln devrıo şeklini aldığı görülür. O
hlçhlr surette eklektik değildir.
. Projenin politık hedefi. genelde üçüncü
elimyada özelde Ise Arap dünyasında ve Mısır
da ezilen, sessiz, zayıf çoğunluğun haklarını
konırnak olduğu söylenebilir. Projenın diğer lsml olan (İslami sol) nitelemesi ele hlr anlamda
lmrclan geliyordu. Daha sonra üzerinde rlııra
eağımız gibi tüm projenın IdeoloJik ve felsefi
solcıılıığu tse sol Hegelcller ve özelllkle fo'cuerhach'dan gelmektedir.
kıiH iıriıne ağırlık

79
80

11ıınen. niras. 155.
L·ı::xegr.secle La Phenomenologle. L·ctııt actuel de lıı me-

thncle

phenomcnologlqtıe

rellı,!lrııx.

ct son

appllcııtınn ıuı

phcnnmene

Paris. 1965.

81
Lıı Plı<'ııomenologıe de Exegese. essRI cı·ııne hermenetıque
exlstent lclle a partıs du Nouveau Testıımı-nt Pıırfs 1!)66.
82
Splnn7A'l: Rlesa/e jl·llahut ve's-Siyasn (Tcrciıme H. HııneOl
Knhlre. 1!J7 ı.
83
1..('ı:ıslng. Terblyetu·ı.ctnsl'l-Beşert, Beynıt 198 ı.
84
11;ınen. et-niras ve·t-Tecdld. Kahlre. tnrlhslz.
85
11ıınrn. ed-Din ve's.Sevra fi Mı.sr 1-8. (1952- 1981). K<ıhlre.
1989.
ı. Ctlt-cd·Din ve·s-Sekafetu·ı-vatanlyyc (Din ve Milli Kültür).
2. Cilt-ecl-Din ve·t-Teherrunı·s-Sekafi (Din ve Kiıltiırel Öz-

giırkşmc).

3. Cllt-rci-Oin ve'n-Nidalu'I-Vatani (Din ve Milli Direniş).
1: Cilt-rcl-Din ve·t-Tenrn1yetu·ı-Kavmlyye (Oin ve Milli Kallonmn).
5.· Cllt -cl-llarakatu·d-Dinlyyetu·ı Muasırn (Çıığclaş Dini HarekC'tlcr).
6. Cllt-ei-Usullyye'I-İslamlyye (İslami Köktenctllk).
7. Cilt-el-Yemin ve·ı-Yesar n Flkrfd-Oini ıoını Dlışiıncede
Sol ve Sag).
8. Cilt-<'1-Yesa.ru·ı-islaml ve·l·Vahdetıı"I-Vııtanlyye (İslami Sol
ve Vatanın BlrUğl).
88
Hıınen. Drasatu·ı-Felseflyye. 43 vd.
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Vahyin veya Ku r'an:ın. özel ısım olarak da
Arlcm'den bu tarafa devam ettiği
şeldlyle ezilen zulme uğrayan. hor görfılcn
İs lam' ın

zayı f bırakılmış

ınsanların

duğunu

şekilete

haklarını

savtın 

söyleychlllrlz: "Doğnı
su uyarıcı gönderdiğimiz her l<asabanın varlık
lılan onlara: "lllz slzlnle gönderilen şeyleri Inkar edlyonız" dcmlşlerrlJr" {34/Scbe-34) ller ne
karlar 'İslam' kelimesi kavram olarak Ilz. Mnhammer:l'ln ölümünelen sonraki 'larlhi' uygulamaları cia kapsıyorsa cia hu tarihi uyglılamala
nn yanlı şlığında n kalkılarak b u özneyi {İslam'ı)
ortadan kaldırıp 17 yy.dan sonra ol uşmuş bir
politik eğilimi {solu) İslam'ın, Kur'an'ın ve vahyin polıtık hcrlcflcrlylc kimi örtüştir tarafları
~lsa hile merkeze a lıp -dığer dcyi~lc özne olmaya onu layık görüp- islam'ı da onun sıfal.J
yapmanın {İsbımi sol) cloğrıı olmadığı kanaallndeyim. Nitekım 'sol' kavramın ın hahscttığımız
ahlaki {pollUk) ol ıımhıluğıın u hlr tarafa bıraka
lım, onun somut toplumsal projdcrlnln taşıdığı
çıkmazlar, ayrıca 'sor kavrnmının çat,rrıştır<l ıt:,'l
metafizik Imajlar {genelde komüıılzm ve marksizmele olclıığ ıı gıbı . ta nrıtanı mAz ol uşu glhl)
yüzünden Mısır'da ve Arap dünyasında soğu k
karşıianmış ve karşı çıkılmışhr. Ayrıca Hancn.
İslam· tarlhlndekl akıldan ynna {dogmatik olmayaıı). statfıkocu olmayan. halkın maslahatı 
nı gözeten bütün harckelleıi 'sol' olarak niteliyordu. Solun gfınümtizc kadar olan tarlhJ ve
son durum, yukanelakl nltdlklcrln birer 'sol
tutum' olduklarını kahııl etmenın hiç de zorunlu olmactı!;,rını göst·crmlşllr.
Müsteşrl'klcrln kullandıkl arı 'Ilmi' yöntemın
altında yatan ve balılı olma klan doğan s uhjcktıfllklcre Işaret etmesi doğrııclıır. Fakat huna
rağmen yaklaşık 250 yıllık oryantal çalışmalan
bir kalemde silip veya bunların hepsini ayn ı
k e feye koyup 'ku llanılmaz· olarak değer
lendirmek doğru olmasa gerek.
Kaldı kJ HancO'nln kendisi de Işaret ettiği
gibi müslıiman araştırmac ıl arın kullandıklArı
hltabi {vaaz) yöntem oryantallstlcrlnklnclen daha Iyi değildir. Oclkl çözıim son ?.amanlarda
görüldüğü gıbı sorumlu müslüman cntcllcktüellcrln batıda tablal. taıilı. toplum ve Insan
billmleıindekl gelişmelerel en lsUfAde ederek Kadim kfıl tü rü ve batıyı değerlendırme metodlan
rahat bir

gellştırmelerldlr87 .

bağlamda kültürün teoloji ve toplumsal proj e ·
olarak üretilmesinin kaynakları olan kelam . f~
kıh usulü, felsefe ve tasaVVlıf dlslpllnlerl ve bu
disiplinler vasıtasıyla üretılen çöıümlerln olumhı ve olumsuz yanlarına Işaret etmesini d~ğerll
bulııyonım. Bu dlslpllnlerın çnğımız Ihtiyaçlan
ve probl emlerını göz önünde huhındurnrak
mnh tcva ve yöntemlermin yenilenmes ını de
Ilke ola rak benımsıyorum. Fakat I~ancfl' nln
yı:ıplığı yenileme projesine gelince projenın
cinyandığı felsefi · köklere IŞAret ederek bnzı ltı
razlnrda bulunacağım.
Ilanefi, 1967 Arap-İsran snvnşıncta Arapların ycn llmcslnden sonra İ slam dünyrısının
özelele Ise Arap dünyasının ve Mısır'ın Içinde
bulunduğu gerlUkten kurtu l ması ıçın öncelikle
zıtını yapının değişmesi gerekliği ne karar vererek salt akademik söylemi terkedip Ideolojik
mııhlevnsJ ağırbasan bu proJ<'yl kendı deyimiyle hlr araştırmacı, bilim adamı ve düşfınür
olarak hazırlamıştıv. 88
Dolayısıyla projeye kendinin teoloji Için
söylediği bir devlin ve on un lhllyAçlannın yansımnsı89 olarak bakmak kanaalirnce chiha dağ
nı olur. Dolayısıyla projeyi oluşturmaya Iten
yerel ve politık 'Ihtiyaçlar' İsrail karşısında sürekli y<>nJime, FJlistın'ln kaybı, Mısır'daki sınıf
sal çcllşkJ ve Eş'arlllğln Mısır'da büründüğü
dini yapı ve genel olarak batıyla İslam dünyası
arasındaki kalkınma farkıdı r. Proje bu durumdan kurtulmak ve batıyla Arap dünyasının, genelde ·!sc İslam dünyasının a rasindaki farkı kı 
sa zamanda · kapatmak Için mııel7.evl dinamikler arama peş lndedlr. Proje, üçüncü dünya
marksist aydınlarının mucl;ı;cvl kurtuluş vası 
lası olnn deVrim ile ıslahatçı ve gelenekçilelin
'asla dönme· yollarının bir hlrleşlmldlr. {Elasale ve'l- muasara). Ken'dı deyimi lle uzun
s üre ıçınde bulunduğu Müslüman Kardeşler lle
Nasır'ın sosyallst devTiminin hlrleştırllmesı. 90
Hanefi bu projeyi oluştururken tarihi tenklcl ve fenomenoloJik yöntemı birlikte kullanmıştır. Çünkü "Tecdld, ça~ın bakış açısıyla
kCıltürü yernden okumaktır" ı. Kültürü eleştı87

Fıt7.lur Rahman.-Jslamlc Methodology In History. M. Abld
BQnyetu'L·Akll'l-Arabi. M. ı\rkoıın: Crttque de resaon islamlqu.. H. Hanen. Mukaddlme .fi'İimt'l·İstf{jrab, etTiiras ue't Tecdld gıbı eserler bu tıp çııhşmıılara örnek olaııi-Cııhlıi ..

rak göste.rlleb!Ur.

Hanefi'nin projesi bir a nlameta Iki bölümden oluşmaktad ır. Birincisi. Kadim kfıltürcl
miras'ın eleştııi sl [füras). Ikincı bölüm Ise, bıı
kültürün yen ıden yorumlanması [fecdJd). llu ·

88

Hanen·nın fikı1 gellşlmlnln geniş bir özeti ıçın bkz. Haneli. mine'I-Aklde ile's-Sevra 1/47.
8
9t-lıınefi. Teoloji ml Antropolojl ml? a .g.d. 507.
OOııanefi. mtn'el-Aidde t/e's-Seura. 47.
91
Hanen. 7Uras. 112.

JOURNAL OF ISLAM lC RESEARCH VOL: 7, NO: 2, SPAING 1994

ı

._... -- .. -.

,. -

166

· HASAN HANEFi'NiN TECOIO PROJESl-TANmM VE BIR OEGERLENOiRME-

rtrken ve tecdJdJ ohışturur.kcn dayandığı bilgi-.
sel ve felsefi temel Ise aydınlanma filozoflanndan Descartes_. ·Splno7.a Kant, Hegel ve Sol HegelcUer (Marx, Feuerbach, Stafner)dtr.
Hanefi, daha önce bellrt!Jğlmtz gibi Turasın
veya eski dilin 'Tanrı' ve 'din' kavramlan etrafında dönen 'Teosantrtk' bir kultür ve 'dll' olduğunu söyleyerek bugün bu yapı devam ettiği
sürece ınsan, toprak, hürriyet, demokrasi, esa. retten kurtulma, kal kınma. Ilerleme gibi hedeflerin gerçekleştlrllemeyeceğln l Ileri sürer ek
merkezden 'J\Jlah'ı' çıkanp Insanı yerleştlnneyt
hedeflemektedir: "Allah henüz vtcdanlanmızda
yfıcc bir değere sahiptir. Fakat Insanın kendisi
de bir değerdi r. Söz konusu olan. Descartes'ın
Avnıpa kültürlinde gerçekleştırd ığı hedcfin aynısı olup, o hedef de teosantrtk bir kültürü
antreposentrlk bir kültüre çcvlnnektJr. Deseartes'ın üzerinde sistemını kurduğu dellll bulmaktir söz konusu olan".92
Hanefi Tecdld dilinin özclllklcrlnl sayarken
aslında kastettiği kaynaklan da belirtmiş olur.
Yeni dJltn 'Açık' olması gerekUğlnt93 söylerken
Fenomenolojlye; 'akli' ve 'tccniheye. müşaha
dcye dayanması' gercktığlnt94 söylerken 'tabıı
din'e (Hefel. Kant. Splnoza), Insani olması gerekUğlnJ9 söylerken de Feuerbach'a dayanmış
oluyor. Şimdi ·bu kaynaklar üzerinde biraz durarak değerlend irmeye çalışalım.

t.Fenome noloji ve Aktif Delil Olarak
'Kasdi

Şuu r'

Hanetl, Descartes'ın dlişiınceye dayanan
:·cogtto'su yerine daha çok aktif bir dellle dayan' ./ mayı 96 söylerken Husserl'ln Dcscartes'dan ayrıl
dığı nokta olan 'kasdi şuursal yönelme'yı kasdedlyordu.97 Çünkiı nesnelerin reel varlığına aıt
olan hükmü 'askıya alma'dan sonra şuur
yaşantisına dönüp nesnenın . 'mahlyetJne' (varlığına değil) balonakla nesnenın gerçekliğinden
bambaşka bir şekilde söz etme Imkanı
doğuyor. 98 Bir mahlyet IIJOI olan fenomenolojl
ıçın temel tdrak ve tecrübe verilert değil flkstyondur.99 HaneO, Kur'an'da ve klasik teolojtde, Kelamdaki All$. ahıret. cin. melek. şeytan, mucize
gibi gaybi Inanç Ilkelerini çok rahat bir şekilde
te'vlle girişirken sanıyonım fcnomenolojldcki ıs:..
tendiği şekilde (kasdi) Okslyon üreqne yetkisinden alıyor. Halbuki, açıkça Kur'an'dan teolojlye
geçmiş 'olan bu Ilkelerin 'keyfi tc'vll edilmemelert
ge~cktığt noktasında Kur'an uyanda b ulunur. 100
HaneO, Allah kavramının geleneksel kültürdeki
anlamını eleştirirken Ileri sürdüğü biıtü n deliller

öz ltıbartyle Husserl'tn Düşünceler adlı kitabının
birinci cildinde 58. bölümdeki izahiara davanmaktaclır. 101
Hanefi'nin cüretkar te'vll yöntemtnin beslendiği kaynaklardan biri de H.G. Gadamer'dir.
Hanefi tevll metodunu temellt'"ndlrdlğl 'Nass'ın
okunması" 02 adlı makales inde Gadamer'in
1hı.tlı and Method adlı kitabına bolca atif yapmçıktadır. Gadamer'in anl amanın şarti ön yargıdır'103 şeklinde özetlenebilecek fenomenolojik
yöntemın ı Fazlur Rabman İslam ve Çağdaşlık
adlı ki tabında eleştınnektedlr. Fazlur Rahman
şöyle diyor: "Bize göre maku l olan görüş. geçmişe yönelik her bilinçli cevabın (okumamn)
birbirinden ayrılması gereken ı ki durumu olduğuchır. Diri, geçmişin nesnel olarak araştın
hp biiinmesi -ki Gadamer btmtın mümkiın olmadığını Ileri sürmektedJr-; bize göre yeterınce
delil elde mevcut tse bu mümkündür. Diğert
Ise, verilen cevabın kendisidir. Bu Ikincı dumm. zorunlu olarak değerleri Içerir ve cevabı
veren (okuyan) kişinin Içinde bulunduğu ortam
tarafından beUrlenlr, şartlanır. Ama önceden
bcllrlcnemez. şartlanamaz. Diğer taraftan ·etkin.
tarıh ıçı nde bulunulan ortamın parçasıdır: Fakat kişinin şuurlu çabalan ve özhlllnçli davranışları onun önem U parçalarıdır" . ı04
Fenomenolojlnln, septlslzmln ve sollpslzm ı n tehdidi altinda olduğu açık bir gerçektir.
Husserl'l tam bilmlyorum ama Han efi Kur'an'dakl aşkın kişlUk sahibi ve güç sıfatianna sahıp bir Allah'ı 'İnsan-ı Kamil' olara~ yonımlar
ken 105 ve Kur'an Ahiretten bahsederken "Rabbimiz doğrusu geleceği şıiphe götfırmeyen
günde Insanları top l ayacı;ık olan sensin.
92

Hanen. Teoloji mt Antropolojl ml? 506. Tiims, 96-98.
Hane0, TClras, 102,
s.1Hant•O a.g.e .. 102.
9
sı.ıanefl a.g.e. 103.
98
Hane0. Teoloji mf. 506.
97
Hant•O. TClras, 116, Emel Koç, E. Husserl'ln Felsefesinde
Coglta. Felsefe Dünyası sayı: 6, s. 79. Ankara 1992.
98
Koç Husserl'ln Felsefesinde Caglto. 81.
!!!7aklyeddJn Mengtışoğlu, Ferwmenolojl ı.ıe NCCOlal Hartman
s. 5. ls t. 1976.
~~3/ Al· l imran. 7-9.
101
Karş. Hanefl. TUras 96-97. HaneO. Husserl'de Din Fenomenolojlsı (Kadaya Muasıra-fl Ftkrtl-Garhi'I-Muasır 2/284 vd.
102
Hanen. Drasatu'l·F'e/sejlyye. 525 vd.
100
Hanen, Drasatu'l F'e/sejlyye, .546. Önyargıya Hnsserl
'Kasdl şuur' (Ego-coglto-capltatum) diyordu. Bkz. E. Koç,
Husserl Felsefeslnde Coglto. Felsefe Dünyası. 6/79.
104
Fazlur Ralunan, lslam ve Çağdaşlık (çev. A. Açıkgenç),
81. /\nkara, 1990.
105
Hanen. TClras. 105. Mlne'l·Aktde iıa·s.Sevra. 2/650 vcl.
93
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Şüphesiz kı

Alla h

ver.dlğl

sözden caymaz"

(3/ Al-l İmran) dediği halele ve buna 'benzer
yüı:_lerce açık

net lfadelere rağmen onun Ahiretle llgill bütün açıklamal an ~ ınsanı aktif olmaya sevk etmek Için edebi tasv1rl<>r" olarak 106
tev1l edip (daha doğrusu flctlon), onun ontolojlk ve ahlaki _ imkanını ortadan kaldırırken tamamen sollpslzme düşmektedir. Zira aşkın
olan 'semiyyat'ın, akllyyat'a döniiştürülmesı.
objektif bir temeli olmad ığı için bir tür sollpsızme kaymadır. Daha önemlisi böyle bir konumda artık bır 'din' den bahsetme ımkanı
kalmıyor. Din. bir kalkınma Ideolojisine dfı
nüştüriılmüş oluyor.

2.Spinoza ve Projenin
Anlayışının Temeli

Varlık

TecdJd projesine egemen olan tckçl wırlık
1et-Tasavvurn'l-ufki) kanaatlınce Splno7.a'ya ve onun pantclzmine dayanmaktadır.
Hanefi. Splnoza'nın Teoloji-PolUika Üzerine Dir
Deneme (faractatus Theologıco-Pelltlcus) acllı
kitabını Arapça'ya çev1rmiş 107 ve yüz sayfalık
bir önsöz yazmıştır. Ilanefi burada Splno7.a'nın
bu eseri yazmadaki gayelerinden birinin teoloJiyle pollUka. tcolojtk sulta lle sıyaşal sulta
arasındaki Ilişkiyi ortaya koymak oldu[,runu beUrtJr108.' Müelllfin kllabının ısminde 'Teoloji' ıs
mini başa almasının nedeni de budur. Dolayı
sıyla Hanefi Splnoza'ya dayanarak slyas~l. diktatörlüğün temellnln alemden ayrı. aşkın bir
llah tasavvtını olduğunu söylcr 109.
Splnoza'nın pantelZml blllndl[,tl gıbı Allah'ın
alemin ıçınde !~kın olduğu. alemin Allah'ın
sonsuz sıfaUannın bir te?.ahıirü olduğu. Tannnın alemin ezell prensibi olduğu fikrine dayanır. Splnoza. Dese-artes'ın ccvhcrlerlnl (Tanrı
ruh, madde) tek cevher'e indlrgeyerek ona
Tann ismini vermektedtr 110.
Hanefi, varl.ıkl a Tanrının birbirinden ayrı
düşünülmesinin piramit şeklinde bir ontolojlye
dönüşlüğü (et-tasavvurıı' l -haremi veya re'si)
böylecede varlığın dini <iiıŞünccde sonhı. sonSUZ, _kutsal-kutsal olmayan, bir-çok. temiz-kirU, ruh-beden şeklinde parçalandığını söyler 111 •
anlayışı

Bugün İslam dünyasının ı~ınde bulunduğu_
durumun böyle bir alem tasavvurunun neUcesl
olduğunu söyleyen llanefi. bu yaşanan rlumrnun dçğlşmesl Için Allah lle alem arasındaki
aynının kaldırılması gerektiğini Ileri sürer 112 .
Böyle bir alem anlayışının diğer deyimle ıÇkln
bir Tanrı anlayışının bır Işgal durumunda
şöy(e aktuelleşeceğlnl tasavvur ediyor: "Allah

her yerdcdlr . O sadece 'var' değil. aynı zaman:cla olmaktadır! içkinlik dinamizm Içinde patlar. Realltenln staUk görüntfısıinü, sabıtliğin
her çeşidin! dışarı atar. Allah var oluşur
oluşmAz halk çalışır. İç sömiıriıye ve yabancı
tahakkümuna karşı mücadele eder. Çok yı1ce
olAn Allah olablldlğtne alçahr ve kişiilksiz Allah
kişilik kazAnır" 1 13. Hanefi, aşkın Allah'ı tAnın
maz, göstcrllmez ve Izah cdl1~mez bir varlık
olarak parantez Içine koyarak 1 14 onun üzerı n- ·
de konu şmayı tamamen reddede-rek115 Kur'an
ve geleneksel teoloJideki bütün niteliklerint tabtata. tarthe ve ınsana çevtrmektedlr. "Kutsal
olmayandan ayrı ve onun d ı şında bir kutsal
yoktur. Kulc;al olmayandan ayrı olan kutsal bir
şey donmuş. hayattan tamamen kopmuş bir
ptıttur. Kutsal bizzat kutsal olmayandır ve
kutsal olmayan da bizzat kutsaldır. Allah'a
tapmak tabtat içinde hareket etmek demckUr.
zirA Allah tabtat veya tarthtJr" 116
Teolojideki Allatı lmajınasyonlarına karşı
çıkılabilir. Nitekim Hanefi'de Akideden Devrime
adlı eserinde özelllkle Eş'fıri KeH.i.mının
oluşturduğu Irnajlrİasyonun Insan özgürlüğü
açısından doğurduğu tehlikelere Işaret etmektedtr1 17. Fakat Hanefi bununla ycUnmıyor. Kur'an'dan yenı imajlar oluşturma yerıne; Kur'an'da ahlaki ve güç sıfatlarıyla birlikte aşkın varlıklarından uzak: (Gantyyun anll-alemin) 118 ve
kişilik sahibi, aynı zamanda varlıkla her an
ontoloJ.tk lllşklde 119 , Insanlık lle de ahl~ki
Ilişkisini sürqüren 12Q, kutsal (Kuddfıs) 12 ı olarak ınsan için yeryüzünde ahlaki yaptınının en
dinamik moUvasyon kaynağı olan Allah'ı. top- ·
rağı ve tarihi. kutsallaştırmak Için toprağa ve
100

Ha~en. Dmsatlll-Fe/Sejlyye. 30. ,
Splno?.a. Rlsale jl'llaJı.ı.ıt ve's.Styasa (çev. H. HaneO) Kahlre. Taı1hslz.
108
•
Splno?.a, Rlsal~ fl'Uahut ve's-Styasa 15.
109
Hanen. TeolqJI mt Antropolojl ml? a.g.d. 522.
110
Splno?.a. Etrka (Çev. H.Z. Ülkeni lst. 1984. 27 vd. H. Erdem. Panlelzm ve Vahdet-1 Vücud. 16 vd. Ank. 1990
111
Hanen. Teoloji ml Antropoloji ml? a.g.d. 522.
112
Hanen. TeoloJI ml Antropolojl ml? a.g.d. 513 Drasatu'l·Fel107

sejlyye. 145.
113
Hant>O. Relfgloııs Dtalogue and Revolullon. Kah! re . . 1977
114
Hanen. Teoloji ml Antropolojl ml? a.g.d. 530.
1
ı:ıHanen. TeoloJI ml AntropoloJI ml? a.g.d. 508.
1111
Hanen. Teoloji ml Antropolojl ml? a.g.d. 530.

Mtne'1-Aklde iıa·s-sevra. 1/5 vd. 2/23 ı vd.
3/AI-ı lmran-97. 29/Ankebut-6.
119
35/Rahman-29.
120
55/Rahman-29, 8/Enfal-24.
117

118

121

59/Haşr-23.
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tarthe çevımıeye ~.alışmak. tersine kul<;ahn buharlaşmasını doğuracak ve netlee de materyallzme vanıcaktır. Kutsal olmaya nı kutsall aşhrmak ıçın kutsnlı kutsal olmayana çeVirme
yerıne. b lzaUhi kutsı:ıl olanla (Allah) tahlatın.
tartltın ve Insanın bağlannı yenielen gözden· geçirip sağlamlaştırmaya çalışmak kanaatlınce
daha doğrudur. Kur'nn'ın yaptığı eta budur.

dinine) dön. Zira Allah'ın yarabşında
yoktur. İşte doğru din budur, fakat ın
san ların çoğu bJlmezler" (30/Rum-30).
Kiltsenın her blrt birer tarıhı olay olan dağ
ma ve rttüellertne reform1stlertn ve aydınlanma
flloıonarının akıl ve Insan tahlah adına başkal
dırmalarına bir şey denemcz. Fnk;ıt aydınlanma
nın neredeyse ilah konumuna çıkardığı ve teorisını kendi yapbğı 'aklın' postmocl~mlstlertn göstcrm~ye çalıştıkları gıbı o kadar cia aydınlık kaynnğı olmadığı ortaya çıkmıştır. Aydınlanmanın
iıriıniı olan pozttivtzm çeşitli tıircvlcriyle giderek
mctaflzlğllnkar eden bır konuma geldi.
Ilanefi'n~n Kur'an illmlcrtnctcn ayetlertn Jnlş
sebeplerine (esbab-ı nuzul) ve naslh-mensuh'a
önt'm vererek 128 metni okurken vakıayı flkrtn
önfıne koymasını Kur'anda birçok yerde metnin
yenı yonımlan Jçln bir yol olarak he:nımslyonım.
F'nknt. onun metnin Ideolojik hüt-ünliığfımin ve
grnclclc de Arap · dlHnin kurallarının kabul ederneyeceği te'vtllere girerek nama?.m gayesini Kur'an'ın hellrtUğl gibi "ahlaksızlıktan (fuhşlyyat) alı
koymak'129tan çıkarıp zamana ve Işi zamanında
ynpmaya karşı bir duyarlılık verme" 130 olarak
yorıımlamasını temellendirmek mümkün değil
elir. 13u ancak fenomenolojik bir flkslyonla yapı
labilir ki Hanefi'de aynı şey1 yapıyor.
İslam'da Namaz. Oruç. I rac ve Zekat gibi
Ibadetler kendi başianna elbetteki 'akli' değildir
ler. Fakat temeli akli Ilkelere rtayanan sistemin
(Allah. Vahy, Ahiret ıçınde) makul'clfırler. Çünkü
her ıhadet fonksiyonel olarak temcllenrtırlllr 13 ı.
Cin. Melek. Şeytan. Cennet ve Cehennem
gıhı vartık kategorilerı tse an<'ak akliyattan
olan Allah'ın otoritesine (doğru söylemeslHe)
dayanan 'doğm·a'lardır.
Netice ltıbartyle Hanefi' nın 'akıl' kavramının Kur'ani olmaktan daha çok 'ratıo' anlamıncia aydınlanmanın akıl teorisine daha yakın
olcl11ğıı kanaatindeyim. İslam dünyası olarak

eline

3 . Tecdid Dilinin Akla ve Tecrübeye
veya Tabii Din

Dayanması

Hanefl, hatıda kiliseye k;ırşı 'Reform' hareyônclUlen ek:ştırllerdcn . sonra gdişen Tabil Din' taraftarlan olan Splnoza. Hegd. Kant glbl Olozonann gilriışkrlne oldukça yakınd ır. Doğ
ma, rttuel ve dini: kurumların reclcllne dayanan
ve tamamen dini metınlerln rasyone.l yonımunu
yapan bu Olozoflann söyleelik-lerını Çağdaş Ba.h
Düşüncesinde Sorunlar adlı kllahında Hanefi
tasvtp ederek özetlemt'klcdirı 22 . Tlanefi. İslnm'ı
tam anlam ıyla tahii bir din ola_rak cleğcr
lendlrmektccllr. Onun İnglll7.ce yazdığı Dini Diyaloglar ve Devrim adlı kltabıncl;ıkl 'Dini Değişme
ve Külllircl Tahakkum· acilı makalesının hlrlncl
bölümü tamamen bu göriışiınfı açıkça ortaya
koymaktadır. Şöyle eliyor: "Tahii v<: tahtat fıstiı
olmak üzere lkJ türlü elin varrtır. Islam birincı
Upten bir cllndlr"ı 23 . Tabii hlr din günliık hayata
doğmanın i'ızerlnde hlr yer verir. Tabıı hir din
dogmaUk bir dlnln karşıtıdır. Tabii bir din hiçbir
dini rttüell (Ibadet. meraslm. ay1n) lçcrmez...
Slna-goglar, kllls~ler camllcr. mahcUer ve eliğer
Ibadet evlerine gerek yoktur. Diıtiın yeryüzü hlr
mabet ve ahlaki her davranış Ise bir lhadetUr 124 .
Her tutucu veya sağ teoloji doğmalann varlığını
'şey' olarak belirleyen ·şeycr bir tcolojidir. Buna
karşılık fikJr veyalmt mana ara;ran şıınnın bir
teolojlsl. llertel bir teolojldlr12 . Do[pıalar. şey
ler dcğJl, fakat gtzll gerçekler. yanı her mllleUn
halk, atasözlerinde olduğu glhl her zaman ve her
yerde var olan Insani gcrçeklercllr 126. Allah. elin.
peygamber. Ibadet. ijlclck, cin, şeytan, cennet.
cehennem vs. gıbı terimler ıçcrtklert önceden hesaba katılmaksızın (doğmatık olmaksızın) telaffuz
edllemezler. Bu terimler ödJrll bir dlne ve ortama Iyice yerleştlklcrt ve JrUbat fonkslyonlannı
kaybetUklert ıçın herkes tarafınrtan kabul edilebllecek şckJlde kullanılamazlar. Antropolojlk teolojl bu geleneksel dil olmaksızın bir teoloji d ır 127.
Kur'an'a dayanarak İslam dininin Insan aklına
ve tablabna uygun olması an lamında tabii bir
din olduğunu söyleyebiliriz: 'Tam doğru bir yönelişle kendini Allah'ın Insanlara yaratılışta verdiğı
ketıyle

1

1

(fıtrat

de-ğişme

122
1ınnrfl. Kadaya Muasıra cllt: 2. Spıno7.anın gôruşlcrt ıçın
hkz. 59 vd. Kant'ın göruşlert (saf Aklın sınırlan Içinele din)
hk7.. 117 vd. Hanefinın kendı göruşkrl 155 vrl.
•

122

Han('n. Dlnl DeğCşme ue KOililrel Tntınkkılm (Çev. Ilham!

Gfılcr) Islami Araşbnnalar ciit 6. s. 3. s.
124

157.

Jianrfl. a.g.e.m. s. 159.

125

Han~n. Teoloji ml Antropolojl mt?

523.

126

Hane0. Teolojl ml Antropolojl ml? 530.

Hanen. Teoloji ml Antropolojl ml? 509.
Hancn. el·Yemin ve'l-Yesar jl jlkrt'd Dtııı.

127

128

7/69 vd.

129

29/ Ankebut-45.

ı:ıoı ıancn. el· Yesaru'l-İslaml. 20
29/ Ankt'but-45, 9/Tevbc- 103. 22/Hacc -2R-28.
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bugün akla daha fazla i~tiyacımız olduğu doğ
ru. Fakat bu aklın. aydınlanmanın akıl -teorisi
olmak zorunda olmadığı bir, Jidnclsi Ise bu akıl
ile 'dünya görüşünün metafizik alanının (Semiyyat)-ontolojik içeriğini yok edip tevll ile
'akliyyat'a veya tecdld d11inln müşahadeye
dayanması gerektiği ilkesinden kalkarak 'şeha
det' alemine çevırıneye gerek yoktur. Bu düpedüz .materyalizmdlr. Bizim ekıİıeğe, hürrtyete
Ihtiyacımız olduğu kadar Allah'a, Ahlret'e de
ihtiyacımız var. Ekmek ve liürrtyet Için Allah'ı
bunlara çevirmek zorunda değiliz.

4. Allah'ın İnsan-ı Kamile
Dönüştürülmesi veya Dilin İnsan
Merkezli Oluşu
·
Hanefi. Teosantrlk İslam Kültü\ünü Antroposantrtk blı kültüre dönüştürme girişiminde
en büyük fikri desteği Feuerbach'tan alır. Bu
değışımı gerçekleştirecek temel ise batıda ideolojllertn rolünü İslam dünyasında oynayan akidenm veya usulüd-din (Kelam)ln Antropolojlye dönüştürülmesidir. Hanefi'nin Teoloji mı Antropo- ·
lojl mı? 132 adlı makalesi bu projenın ana hatlannı verir, Akideden DeVrime adlı çalışması ise bu
projenın detaylı bir uygulamasıdır. .
·
Hanefi, Feuerbach'ın Hrlstiganlığın Özü133
adlı kitabını 'Feuerbach'da Dini Yabancılaşma·
adıyla geniş bir şekilde özetlenmlştirı 34 • Önce
buradan Teoloji ile Antropolojl ilişkisi hakkın
da Feuerbach'ın görüşlerinf · çok kısa olarak
özetleylp sonra Hanefi'nin benimsemiş olduğu
bu görüşlerin değerlendirilmesını yapacağız.
Feuerbach'a göre Teoloji aslında ters çevrilmiş bir Antropolojldlr. Teolojlk ola..rak Allah'ın sıfatları, mahiyeti hakkında koruşmak aslında . ınsan .hakkında konuşmaktır. TeoloJI yabancılaşmış bir antropolojldtr135. Dinln aslında
~endine has blzatlhl bir özü yoktur. Dinde
olan şeylerin tümü Insanda ve tabıatta olan
şeylerdir. Allah'ı'n bütün sıfatları aslırida Insanı~ sıfatlandır. İnsan . kendi sıfatıarını tecrtd
yohıy)a öldürüp kendine yabancıtaşarak kendı
dışına yansıtır ve llahlaştırırı 36 • Dolayısıyla
Teolojiyl Antropolojiye çevirmek Allah'ı ınsan 
laştırmak veya ınsanı Allahlaştırmaktır.
Hanefi yaptığı özetin başında Feuerbach'ın
Hrtstıyanlık ve onun teolojlsl Için söylediklerı
nin Kur'an Vfl.hyl (İslam) Için geçerli olmadığını
söyler. Fakat 'Kelam' disiplinini bu söylenenlerden istisna tutmaz ve projesınde teolojlyl antropolojlye çevtrmeyl teklif ederı 37 •
Kur'an'da Allah'ın kendinden bahsedişini
(alim, kadir. semı. basar vs.) Hanefi şöyle yo-

'169

rumluyor: "Allah vahylnde bizzat kendisinden de
bahsediyor diye lUrazda bulunulabllir. Aslında
bu bir te'vil hatasıdır. Allah Insana sadece onun
varlığına ve hayatına nlsbetle kendinden bahsedlyor. Allah'ın bizzat kendi şahsını. tablatım
veya zatını ilgilendiren hiçbir teorik değert yoktur. Fakat onun sadece ınsanı ilgilendiren pratik
bir değert vardır" 138 . "Kur'an'a baktığımızda Allah'ın kendini teorik değil pratik bir düzeye
yerleştırdiğini görürüz. Allah bir Logos değil fakat
daima ruı hallndedir (Praxis). o. akılla kavrana- .
bilen bir obje, bir fikir bir kategori değil fakat bir
davranış ve bir vazıyet alıştır: Allah, tanımlama
dan uzak fakat variığın yanında olup eplstemolojlye değil, ontolojlye dahildir" 139 . Bu sıfatıarın Allah hakkında teorik bir anlamı olduğu şeklindeki
düşünceyi Ise şöyle eleştırmektedir. "Allah vardır. alim dir, kadirdlr gibi pozitif hayat tarafından
Ifade edilen bu tür önermeler gerçekleri gösteren
değil arzuları bildiren lfadelerdlr. İnsan. kamil.
alim. kadir, merhametli, şefkatli vs. olmak ıster.
Sonra bunlar gibi kefıdlslnde sevgili olan sıfatlan
taptığı varlığa tzafe ecier. Böylece sıfatlar kaynaklarında sonsuzluğa itilmlş, sonra da Allah üzerine gönderilmiş Insani değerler olmuş oluyor...
Aslında pratikte olması- lazım gelen şey (sıfatlar)
zihinde düşünülen bir put hallnde dönüştürüle
rek yapılmış ve böylece donuklaştırılmıştır.
İkinci olarak Allah'a atfedilen sözde eksiklikler
ve onların yalanlanışı aslında Allah Için hiç bir
anlam Ifade etmez. Bu durumda, Allah. üzerınde
yürütülen her münakaşa .. •atıfta ·bulunmak ve .
yalanlaıtıak gibi bir şuur oyununa dönüyor 140•
(Bu söylerrUp Feuerbach'la aynı olduğuna dikkat
edilsin) Netice~itıbartyle yapılması gereken bu sı- ·
fatların 'İnsan::.ı Kamil' olarak yorumlanmasıdır.
Allah allmdlr' demek yani 'Insan allmdlr' demekUr. Allah ezelldir; Allah ebedidlr~ demek, insanlık
ebedidir demektlr... 141
•
Hanefi tarafından kabul edilen Feuerbach'ın yansıtma teorisinin insanlığın tarıh
boyunca ilah veya din edinme ve ona bağlan13
2-reolojl ml Antropolojl ml? (Çev: Dr.Mustafa Yazıcıoğlu),
A.Ü.İ.F.D. s. XXIII. s. 505-531.
133
L. Feuerbach·L'Essence du ChıistlanJsme. Parls. 1968.
134
Hanefl. Drasatu'l·Felseflyye, 400-445.
135
Hanefl. a:g.e. 407.
136
Hanefl. a.g.e. 414 vd.
131
Teolojl mC. Arıtropolojl ml? a.g.d. 518.
1
38-z'eolojl mC. Antropolojl ml? a.g.d. 514.
13
sı-eoıo)l mı. A.ntropoloJl ml? a.g.d. 512.
14
Dreolojl l'!li. Antropolqjl ml? a.g.d. 51 1.
141
H.anefi. Mlne'l·Akt.de İle's-Seura 2/424, 640 vd. Et-1üras
ve't-Tecdld, 105.
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ma süreçlerinde doğruluk payı vardır. Fakat
bunu vahly /mibfıvvet dinlerine uygulamak
mümkün değlldlr. Nitekım Kur'an kendinden
önce Arap yarımadasındaki paganlzml Feuerbach'a benzer şekilde Izah etmektedir.
"Arzularını Ilah edineni gördün mü?"
(25/Furkan-43).
"Kendilerine kuvvet şeref kazanchrsın diye
Allah'dan ayrı olarak Ilahlar edindiler" (19/
Meryem-81).
·
"O putlar sizin ve atalarınızın uyrlurrluğıı
Isimlerden başka birşey değildir" (53/Necm-23).
Fakat Hanefi'nin 'esma-i Hüsnayı·. yanı
Kur'an'daki sıfatıarın Allah Için bir anlam
taşıdığı şekUndeki Kelamın çözümünü Fcuerbach'a dayanarak olumsuzlaması. Mehmet Aydın'ın dedlğl gibi "Metafizik bir problemi psikoantropolojlk bir termlnolojl Içinde çözmeye çalışmaktır"142. Bazı Insanların bu arada Müslümaniann da Feuerbach ve Husserrın tasvir ettikleri ve Hanefi'nlnde kahul ettiği gibi Tanrı
fikrine varmalarının temelinde hir arzu. bir
varlığa bağlanma Ihtiyacı veya yokluğun hir teselllst143 olsa bile, vahiy dinlerinin tanıttığı sı
fatlı. diri tanrı fikrinin ontolojlk bir temelden
yoksun olduğunu göstermez. Kur'an'da Allah'ın
kendine sıfat olarak aldığı kaliteler elbetteki
Hanefi'nin dediği gibi ınsanın sıfatlarırlır. Fakat
Allah'ın onları kendine sıfat olarak almasının
temell. Hanefi·nin derliğinin tam terslrllr. O sı
fatların (alim. karllr, semt. basar vb.) Allah'daki
mahiyetleri elbetteki ınsandakilerden farklıdır:
"Ona benzer bir şey yoktur. o Işitır ve görür"
(42/Şura-11) Fakat onda bu sıfatlar vardır ve
Mu'tezllenln dediği gibi zatıyla aynı şeydir. ı 44
· Allah'ın bu sıfatlarla kendinden bahsedebilmesının temeli ısc Hanefi'nin söylediği glhi salt
ahlaki ve pratik değlldlr. Gerçek anlamı. Allah
kendi sonsuz sıfatiarını sınırlı düzeyde taşıya
cak şekilde Insanı yaratmıştır. Mevducll'nln dediği gibi "Ona (Insana) kendi ruhumdan üOedim" (15/Hicr-29) aydının anlamı. ona Ilahi özelliklerimln bir yansımasını verdim" demektir.
İnsanı yeryüzünde Allah'ın hallfesi konumuna
yükseltende bu nıtellklerrllr. ı 45
Netlee ltıbariyle Hanefl, • Allah'ı parantez
Içine koyup onun üzçrinde konuşmamayı önererek toplumda hlr dinamizm yaratmak amacıyla onun sıfatıarını Insana . vermeyi veya Insanın gerçekleştırmesi gerektiği hedefler yapmayı öneriyor. ı 46 Fakat burada Allah'ın parantez Içinde un utulması Insanın kendı kendini
unutmasını doğuracaktır. "Allah'ı unutup da.
Allah'ın da kendilerini· kendllerırie unuttıırduğu
kimseler gıbı olmayın. Onlar yoldan çıkmış

klmselerdir'' (59/Haşr- 19). Son Ifade (onlar yoldan çıkmış klmselerdlr)nln anlamı ınsanın
kendine, fıtratina yabancılaşmasırlır. Bunun
yerıne Kur'an'ın Imajını çizdığı ahlaki kişilik
sahibi bir kutsalı. varlığın dışında (tcnzllj) ama
ahlaki ve fUlleriyle içinde (teşblh. Içklnlik)
düşünmek, Insanlara dinamizm vermek açısın- ·
. dan daha doğrudur. Kur'an'ın Allah hakkında
sağduyuya hitap eden basit ve gerçek anlatımı
da budur. Böyle pir Imaj Ilk nesiller ıçın dinamizm kaynağı olduğu gibi günümüzde de olabilir ve olmaktadır. Bugün İslam dünyasının
çeşitli bölgelerinde yabancı işgaline karşı sürmekte olan direniş hareketlerinde 'Allah' en temel motivasyon kaynağıdır.

5. Sonuç
Metodolojl ltıbariyle Hanefi'nin Ka.rllm Kültür ve Batı. Kültürü karşısındaki toptan red. toptan kabul ve eklektik (senteze!) tavırların çık
mazlarını gören yeniden yapılanmacı tutumu oldukça yeni ve metorlolojl arayışlarında Ileri bir
durumdur. fakat projenin özünü oluştııran Teosantrik İslam Kültürünü antroposantrlk bir kültüre çevirme tezi. tipik bir üçüncü dünya aydın
aceleclllğldlr. Bunun yerine. Kur'an'da rahatça
görüleceği gibi Kültürü Teo-antreposantrik bir
çıft merkezcillğe dönüştürerek, Hanefi'nin dediği
gibi kültürümüzde kaybolan tnsanı ve tarıhını ı 47
tekrar su yüzüne çıkarmak ve Allah'ın karşısına
koymak, sanırım Allah'a da Insana da tam hakkını vermek olacaktır.
Ahiret Inancının giderek müslüman kıtle
lerde bir sığınak, bir teselli kaynağı ve bu eliın
yarlan kaybedilen şeylerin ümid edildiğı hlr tür
uyuşturucu (veya Marx'ın deyimi Ilc afYon} olduğu doğrudur. Fakat bu durumu değiştirme
nın yolu onun ahlaki ve ontolojlk Içeriğini keyfi
olarak yok edip ınsanı yeryüzüne kapatmak
değildir. Yapılması gereken kanımca bu Ilkeyi
Kur'an çerçevesinde tekrar İslami ahlak teorisının bir parçası olarak yeniden yorumlamaktır. hk nesillere dinamizm verdiği gibi tekrar
yeryüzünde ileri doğru yatay bir harekete bir
dinamizm kaynağı olabilir.
142
Mchmet Aydın. (Doç.Dr.) AteiZmln Çıkmaz/an. A.Ü.İ . F.D.
C. XXV. 197.
143
Hanefi. Teo/Q/1 ml ArıJ.ropolojl ml? a.g.d. 508.
144 Krş. Hanen. mlne'l·Aklde, . İle"s·Sevra c. ll rrevhld) 78 vd.
H 5Ebu·ı-Aıa. Mevdudi. Tejlılmu'L-Kur'an (Çev. M.H. Keyanı. Y.
Karacal 2/537 İst. 1986
146
0nun 'Allah ekmektir, hürrtyettlr, demokraslcllr. topraktır.. : şeklindeki "şatahaflan bu anlayışının ürünüdiır. Teo·
lojlml Antropolojl ml? a.g.d. 530-31, et-1üras ve't·Tecrlid 96
147
Hancli. Drasatu 'l·İslamtyye. 393.
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