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Özet 

Klasik İslam bilginlerine göre Kur'an, Allah'ın Muhammed'e valıyettiği ezeli keta
nııdır ve Allah'ın sonsuz ilminin bir tecellisidir. Kur'an'ın indiri/işinden maskat, dünya 
ve ahiret mutluluğunu sağlayacak olan ibadet nizarnının kalplere yerleşmesi, sonra da 
bir yaşantı modeline dönüşmesidir. Bunun için Kur' an inanç sistemi ile birlikte pratik 
hayata uygulanabilecek bir takım temel prensipler ve hükümler de ihtiva etmektedir. Bu 
temel prensipler zamanla değişmeyen külli ve ebedi hakikatlerdir. Çünkü Allah'ın ilmi
ne dayanmaktadır. Modernizmin İslam dünyasının kapısını çaldığı zamana kadar durum 
böyle devanı ederken İslami modernizm yepyeni bir belirleme yapmaya başladı. Buna 
göre Kur'an evrensel mesajlar ihtiva etse bileform itibariyle tarihsel bir söz ve tarihsel 
bir metindir. Bu araştırmada bu iki görüş tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelime/er: Tefsir, değişim, tarihsellik ve içtihad. 

Clıance in the Tradition of the Tafsir in the Cantext of the Historicism 

Abstract 

According to the conclusion reached by classical Muslim scholars, the Koran is the 
rejlection of Allah s eternal log os and knowledge. The purpose of the revelation of the 
Koran is to ensure that a worshipping order whiclı would provide happiness in this 
world and the Hereafter be root ed in the hearts of the believers and tlıen transformed in
to lifestyle. Accordingly, in addition to a belief system, the Koran contains a number of 
principles and rules that are applicable in real life. These principles are universal and 
eternal truths which are not subject to clıance over time since they are based on Allalı 's 
knowledge. But after the effect ofmodernism on Muslim world, this view (non-change
ability) has be en questioned. According to this new view, although the Koran is canta
ining universal messages, it is, at same time, a histarical word anda histarical text. The
se two opinions are discussed in this paper. 
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Giriş 

I-Kavramsal Çerçeve 

Sosyologlara göre değişim, sosyoiojinin ve sosyal bilimlerin tüm daHarının her der
de deva sihirli sözcüğüdür. Onlara göre toplum denilen bütünün karmaşıklığının ve tes
pit edilemezliğinin açıklayıcı anahtarı değişimdirl. Bu temel düşüneeye göre, değişime 
maruz kalmayan toplum olamaz. Hatta denebilir ki, değişim olmasaydı sosyoloji ola
mazdı. Değişim tüm toplumlarda söz konusu olduğuna göre zamanla toplumlar ve top
lum olayları değişir. Yani toplum ve değişim üzerinde bir ittifak vardır. 

Esasen sosyoloji, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sosyal değişim ko
nusunun incelenmesine özel bir önem atfetmiş, bu yüzden son 30-40 yılın sosyoloji lite
ratürü içerisinde sosyal değişim süreçlerinin incelenmesi konusu büyük bir yer tutmuş
tur ve tutmaya devam etmektedir. Çünkü insan toplulukiannın son bir kaç yüz yıl içeri
sinde ve özellikle de 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana karşı karşıya kaldıklan hızli 
sosyal, kültürel, politik, ekonomik, teknolojik ve sınai gelişme ve değişmeler göz önüne 
alınırsa, sosyolojinin, toplumlardaki bu değişmeieri neden biiimsei olarak ineeıeıneyi 
amaçlmış olduğunu kolayca kavrartuş oluruz. 

Unutmamak gerekir ki, toplumsal değişmenin boyutları çok geniştir; yani sadece 
ekonornik, sosyal, günlük yaşanti şekilleri, ayrıca teknolojik ve bilimsel alanlarda değil, 
aynı zamanda bunların sonucu olarak fertlerin zihniyetleri, düşünce şekilleri ve hayata 
bakış tarzlarında da bir değişme söz konusudur. Bu değişme, aniden ortaya çıkan bir ol
gu olmayıp bir süreç halinde yavaş yavaş gelişmekte olan bir vakıadır. Düşünsel faali-
yetlcr ise, fertlcrin dünya görüşünü oluşturan "A.Jlah, insan) ruh, madde, din, toplum; 
alem, ahlak vs. gibi kavramların anlamlannda yeni yorumlar doğurarak önemli değişik
liklere sebep olur2. 

Ancak burada önemli bir husus u belirtmekte fayda vardır: Toplum hayatında meyda
na gelen her değişim sosyolojide "sosyal değişim" olarak vasıflandınlamaz. Sözgelimi, 
moda ile ilgili değişimler ve iş hayatıdaki dönemsel değişmeler sosyal değişim kavramı
nın içine girmez. Çünkü sosyal değişirnde yenilik esastır ve bu da ancak sosyal sistemi 
meydana getiren yapısal unsurların değişmesiyle mümkündür. Halbuki modada fonksi
yon değişmesi söz konusu değildir. O halde sosyal değişim nedir? 

Özet bir tanırula sosyal değişim, "zaman içerisinde bir toplumda gö-:;lenebilen ve 
toplumun sosyal teşkilat yapısznz ve fonksiyonlarını sürekli ve köklü olarak etkileyen ve 
toplumun tarihi akışını değiştiren bir süreçtir. "3 Bu tanıma göre sosyal değişim her şey
den önce kolektif bir değişme olup toplumun tamamını veya önemli bir bölümünü ilgi
lendirir. Bu yönüyle sosyal değişim, toplumu meydana getiren unsurlarda veya toplum 
kültüründe ortaya çıkan köklü değişiklikleri de ifade etmektedir. Bu açıdan denebilir ki, 

1) Nur Vergin, "Değişim ve Süreklilik", Türkiye Günlüğü, sayı: 25, Kış 1993., s.5. 

2) Fazlurrahman, islam ve Çağdaş/ık, Çev. Alpaslan Açıkgenç-Hayri Kırbaşoğlu, Ankara, 1990, Önsöz, 
s. 21 vd. 

3) Ün ver Günay, Din sosyolojisi, insan Yay., i st., 2000, s. 329. 
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sosyal değişim bir toplumun tarihi akışını, deyim yerindeyse kaderini değiştiren değişik
liklerdir. Bu durumda akla şöyle bir soru gelir: Acaba toplumsal değişim sürecinden et
kilenmeyen bir unsur var mı? Aslında değişim sosyolojisine göre bu soruya verilecek ce
vap "hayır" olacaktır. Fakat buna karşı olarak da değişmemesi gereken bazı iike ve esas
ların bulunduğunu savunmak zorundayız4. 

2-Sosyal Değişim ve Din 

Din özü itibariyle her çeşit değişimden uzak kalmak gibi bir eğilim taşımaktadır. Bir 
başka deyimle, dini din yapan özellikler, yani müminin hayatında sık sık tekrarlanan di
ni veeibeler ve nüsükler her türlü değişimden uzak kalmak istidadını taşımaktadır. Bu 
muhafazakar veebesi altında din, her çeşit zihniyet, değer, norm, sosyal ve kültürel yapı 
değişikliklerine karşı bir fren ve engel teşkil etme fonksiyonunu tabiatında temelden ta
şıyor görünmektedir. Bu yönüyle din, değişimi tamamen reddetmekte, hatta değişimi bir 
çeşit kayıp, gerileme veya hayat verici enerjinin yitirilmesi veya dinin bozulması olarak 
görmektedir. Nitekim zamanın değişmesiyle dinin asli safiyetini veya hayat enerjisini 
kaybetmesi sonucu girişilen bütün tecdit hareketleri, dinin ilk dönemlerdeki orijinal sa
fiyetine bir çeşit dönüş hamiesi karakterini göstermektedir5. Başka bir deyimle, değişim 
din hakkında bazen düpedüz yanlış ve küfrü gerektiren bir görüş olarak görünebilir ki, 
imanı güçlü olan müminlere göre, dinin vahye dayalı tabiatı onun tarih boyunca değiş
mezliğini, bütün zamanlarda geçerliliğini ve doğruluğunu emniyet altına alır. Bu inanca 
göre görecelik ve değişim insan yapımı sistemlerin tabiatı olup ilahi vahye uygulanma
sı tamamen yanlıştır. Bunun yanısıra, doktrin sanki dini, doğruluğu ve geçerliliği kesin 
olmayan din dışı ilkelerin merhametine bırakır gözükmektedir. Bu ise, asıl misyonu ya
nJlabilir insanlata kesinli_ğin ve bilginin şaşnıaz kaynaguu sunn1ak olan dinin n1esajın
dan taviz vermek anlamına gelir6. 

Öte v~nrl~n t~mıımen vııhvin iiıiinii olıın Kıır'ıın ı:rihi hir kitaha sahio olan İslamivet. 
--- .;-·------- -------------- ·----.;--- -·------- --------------cı----------------- .1. - .,F- ~ 

bütün zamanlarda değişime karşı özünde bir direnç taşıdığı için Batı'da "değişmezliği 
kabul eden bir din" olarak algılanmıştır. Doğrusu dinin özü itibariyle değişınediği yo
lundaki örnekleri İslam tarihi boyuca görmek mümkündür. Özellikle arneli mezhepler 
arasındaki, hatta İslam dünyasının itikadi yönden de farklı olan Ehl-i Sünnet ile Şi'a ara
sındaki temel farkiann sınırlı olması, dinin özü itibariyle zamanla değişmediğinin en bü
yük göstergesidir. Ancak dinin özü ile din bilimlerini birbirine kanştırmamak gerekir. 
Çünkü Tefsir, hadis, hukuk, tarih vb. gibi din bilimlerini değişimden uzak tutmak imkan
sızdır. Bununla birlikte denebilir ki, İslam dininin Batı'da değişimi hiç bir şekilde kabul 
etmeyen bir din gibi kabul edilmesi konusunda bir yanlış anlaşılına söz konusudur. Zira 
biraz önce de ifade edildiği gibi, Allah'ın, elçisine gönderdiği dinintemel prensiplerinin 
değişmezliği ile, zamanla değişmeye açık olan ve sosyal hayatı etkileyen dinin bazı ku
rallannın değişken olması hiç bir zaman birbiriyle çelişmemektedir. Hatta din hem dün-

4) Fazlürrahman, a.g.e., s. 23. 
5) Günay, a.g.e., s.334 vd. 

6) Alıdulkerim Suruş, "Dini Bilginin Evrimi ve Gerilemesi", Çev.: Hadi Adanalı, İslami Araştırmalar, 
cilt: 9, Sayı: 1-4, s. 71. 
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ya hem de ahiret hayatını düzenlediği için toplumdaki sosyal değişimin temel bir faktö
rü olarak yeni değerlerin yaratıcısı ve temel unsuru olarak da kabul edilebilir. Nitekim 
Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının tüm detayları yer almadığından zaman değiştikçe ve 
insaniığın yeni ihtiyaçları ortaya çıktıkça yeni hükümler elde etme görevi (içtihad) din 
alimlerine bırakı!mıştır. Aynı şekilde, hüküm bildiren ayetlerin sınırlı sayıda olması ve 
Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda "müteşabih" ayetlerin bulunması, zaman geçtikçe din 
alimlerinin yeni anlamlar ve yeni hükümler elde edibileceklerinin işaretlerini vermekte
dir. 

Başka bir deyimle, Kur'an-ı Kerim'in, tarihi bütünüyle kayıtlayacak sınırlar koyma
yı istemediği, beşer zekasma ve içtihactma bırakılacak alanı daraltmadığı, sınırlı sayıda
ki alıkarnı belirleme dışında tarih alanının düzene kavuşturulmasını insana bıraktığı ve 
bunu bilinçli olarak yaptığı açıktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim, yirmi üç yıl gibi uzun sü
ren bir inzai dönemi içerisinde tarihsel alana dair çok az sayıiabilecek ahkam belirlemek
le, tarihi tümüyle kayıtlamaktan çekindiğini ortaya koymuştur7 . Nitekim uzun sayılan 
inzal döneminde çok sayıda olaylar yaşanmış olmasına rağmen belirlediği alıkamın sa" 
yısı beş yüzü geçmemektedir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim, tarihin fazlaca kayıtlanacağı an
lamına gelen ve çok sayıda hükmün konulmasına neden olacak çok soru sorulmasını da 
kerih görmüş ve müslümanların çok soru sormalarını istememiştir8. Hatta Kur'an-ı Ke
rim, bu konuda Hz. Musa'nın kavminden örnek vererek çok soru sorup detaylara inme
nin, müminlerin Allah ile olan ilişkilerini zora sokacağını dile getirir9. 

Bununla birlikte, İslam'ın Batı'da değişmezlik fikrini kabul eden bir din olarak algı
lanmasının altında haklılık payı olan bazı yönler de vardır. Çünkü bazı dönemlerde top-
!um jçin hayati önem taşıyan bir çok sosyal reform veya yenilik istemleri u bunlar bid'at
tlr, İ~lam bid'atleri rededer" deni!erek dönemin idarecileri tarafından engellenmiştir. 
Ancak )Urası bir gerçektir ki, toplumda sosyal reform veya yenilikleri engelleyen, dinin 
(Kur'an "ın) kendisi değil ulemanın ve idarecilerin yanlış anlayışı olmuştur. Bu konuda 
fazla detaya girmeden sadece Hz. Peygamber'in davetine bir göz atmak kafidir. Putpe
rest inançları ve gelenekleri içerisinde bocalayan bir toplumda, Hz. Peygamber'in dave
tinin kısa zamanda nasıl köklü dini-sosyal ve kültürel değişmeleri beraberinde getirdiği
ni, üstelik yalnızca Arabistan 'la sınırlı kalmayarak, o zamanki dünyanın büyük bir bölü
münü etki alanına dahil ettiğini ve böylece İslam kültür ve medeniyetinin bu yaratıcı 
hamle sayesinde insanlığa çok şeyler kazandırdığını görmemek mümkün değildir. Bu 
dönemin aktifliği bütün insanlığa örnek olmuş ve olmaya devam etmektedir. Buna kar
şılık zamanla İslam dünyasında ortaya çıkan durgunluğa paralel bir şekilde taklitçiliğin 
temel bir olgu olarak yerleşmesi sonucu içtihactın bütünüyle terk edilmesi, her türlü ye
niliğe ve yenileşmeye "bid'at" damgasının vurulmasıyla İslam dininin nasıl dinamizmi
ni kaybettiğini, böylece yeniliklere k<!palı, gelenekçi, hatta yenilik düşmanı eğilimiere 
sürüklendiğini görmemek de mümkün değildir. 

7) Kotan, Kur'an ve Tarilıselcilik, Beyan Yayınları, İst., 2001, s. 354. 

8) Maide/5, 101,102 

9) Bakara/2, 67,71 
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Kuşkusuz Kur'an'ı yorumlama ve açık!aına biçimi olan tefsir Kur'an'ın indiği dö
nemde ortaya çıkmıştı. Kur'an arap diliyle nazil olmuştur. Buna rağmen, kendi konuş
tukları dil ilenazil olan Kur'an'ın ilk muhatapları olan sahabenin, Kur'an'ın tümünü an
lamış olmaları iddia edilemez. Çünkü bir eseri anlamak için o eserin dilini bilmek yeter
li değildir; aynı zamanda aklen ve kültürel bakımdan o eserin seviyesine yükselrnek ge
rekiyor. Biz biliyoruz ki, araplar genel olarak ümmi bir topluluktu; kitap ve din konusun
da bir kültüre sahip değillerdi. Bu açıdan denebilir ki, sahabenin kültürel düzeyi farklı 
olduğu için her sahabi kendi kültürel düzeyine göre Kur'an'ı anlamaya çalışıyordu. Öte 
yandan, Küran-ı Kerim günlük hayatla ilgili birtakım emirler içeriyordü. Kür'an'ın ilk 
muhatapları bu emirleri nasıl yerine getireceklerini bilmiyorlardı. Alıkarn ayetleri, arap
çaya vakıf olanlar tarafından anlaşılabilecek kadar açık olmakJa birlikte, hükümlerin 
miktan ve süreieri konusunda kendiierine rehberlik yapacak birisine ihtiyaçian vardı. 
Nitekim Hz. Peygamber(S.A.V). kendisine verilen görev gereğilO hem sahabenin anla
madığı ayetleri onlara açıklıyor, hem de arneli konularda onlara rehberlik yapıyordu. 
Kuşkusuz Hz. Peygamber'in bu rehberliği sadece o dönemde yaşayanlan değil, kıyame
te kadar gelecek bütün insan nesillerini ilgilendirmektedir. 

Kabul etmeliyiz ki tefsir geleneğinde tartışma önemli bir yer tutar. Fakat sahabe sağ
lam bir imana sahip olduğu için daha çok alıkarn ve ahiakla ilgili konularda Hz. Peygam
ber'e soru sormuş, fakat inanç ve akide sistemiyle ilgili konularda hemen hemen hiç so
ru sormamıştır. Ne var ki, o zamanın tefsir geleneğine hakim olan unsur şifahilikti. Bu 
yüzden Hz. Peygamber'in anlattığı tefsirin büyük bir bölümünun daha sonraki nesiHere 
aktarılmadığı söylenebilir. Nitekim hadis kitaplarında yer alan tefsirle ilgili bölümlere 
baktığımızda bir çok konunun yer almadığını, dolayısıyla Hz. Peygamber'den bize ka
dar gelen tefsirin az olduğunu görürüz. 

İlk müfessir olan Hz. Peygamber'in vefatından sonra sahabe Kur'an'ı anlama konu
sunda bir problemle karşılaştığı zaman birbirilerine soruyorlardı. Elbette ki, nüzul sebep
lerine şahit olanlar, sonradan gelenlere nisbetle Kur'an'ı daha iyi anlıyorlardı. Ayrıca 
arap edebiyatma ve arap şiirine vakıf olanlar veya daha sık bir şekilde Hz. Peygamber'in 
yanında bulunanlar diğerlerine göre Kur'an'ı daha iyi anlayacaklardı. Bu itibarla saha
benin arasında, Kur'an'ı anlama konusunda öne çıkmış önemli şahsiyetler vardı. Soru
lar daha çok bu kişilere soruluyordu. Ancak kendilerine soru yöneltilmediği halde baş
tan sona Kur'an'ı insanlara tefsir edip anlatanlar vardı. İşte bu tip şahsiyetler, kendile
rinden sonra gelen tabiin nesiine öğretmenlik yapmış, onlara Kur'an'ı tefsir etmişlerdir. 
Nitekim Tabiinden olan Mücahit (104/722), Kur'an'ı ayet ayet İbn Abbas'tan (68/687) 
dinlediğini belirtmektedirll. Fakat her şeye rağmen Hz. Peygamber veya as hap döne-

10) İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaınan ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu 
Kur'an'ı gönderdik.(Nahl, 16/44) 

ll) İbn Kesir, Tefsir, Beyrut,l987, V,235. 
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minde müslümanların Kur'an'ın büyük bir kısmını anlayabilmiş olduklarını söylememiz 
mümkündür. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, ilk iki halife dönemindeki Kur'an ve tefsir çalışma
ları şifahi olarak sürüp gidiyordu. Her şeyden önce ashap ümmi bir topluluktu. Ayrıca 
yazı malzemeleri de yetersizdi. Buna Hz. Peygamber'in "Benden bir şey yazmayın. Kim 
Kur'an'dan başka bir şey yazmışsa onu imha etsin. "12 Şeklindeki sözünü de ilave eder
sek tefsirin şifahi olarak naklediişinin sebeplerini daha iyi öğrenmiş oluruz. Kuşkusuz bu 
yasağın önemli bir sebebi vardı; o da, Kur'an'ın başka sözlerle karışması veya 
Kur'an'dan olmayan sözlerin Kur'an'a girmesi korkusuydu. Hz. Osman döneminde ise, 
İslam devletinin sınırları arap yarımadasını çoktan aştığı için müslüman araplar yeni ül
keler, yeni kültürler ve yeni medeniyetlerle karşılaştılar. Çok sayıda yeni düşünce, felse
fi ve dini görüşlerle birleşince ihtilaflar çoğalmaya başladı. Durum o kadar ciddi idi ki, 
Zerkani'nin de isabetle kaydettiği gibi, arap ümmetinin saf Arapça'yı kaybetmesinden 
bile endişe edilmeye başlandı. Hatta mushafta birleşemedikleri takdirde bizzat Kur' an' ın 
tehlikeye girmesinden korküldü. Bü yüzden l{z. Osman Kür'an'ın tek rrıüshafta toplan
masını, ana mushafın çoğaltılarak İslam ülkesinin her tarafına gönderilmesini ve ana 
mushafın dışında kalan bütün yazılı belgelerin imha edilmesini emrettil3. Hz. Ali döne
mi de, Kur'an ve tefsir çalışmaları açısından Hz.Osman döneminin tamamlayıcısı sayı
labilir. Çünkü Hz. Ali Kur'an dili olan arapçanın kurallı hale gelmesi için önemli bir ça
lışma başlatmıştır. 

Bıneviler döneminde tabiin tefsirinden ve tefsirin tedvin döneminden söz etmek 
mümkündür. Bu dönemin tefsir çalışmalarıyla şöhret bulmuş en parlak şahsiyetlerinin 
arap asıllı olmadıklarını görüyoruz. Bunlara !(m.eva!r~ denmiştir. Bunun bir çok sebebi 
olabiLir; ancak en önemli sebeplerinden bir tanesi, arap olmayan müslüman unsurların is
lam dinini öğrenme iştiyakının yanı sıra, Kurayşın ve diğer arapların sadece idarecilikle 
meşgul olmaları ve ilmi sahaya iltifat etmemeleriydi14. Said b. Cübeyr (95/714), Müca
hit b. Ce br ( l 04/721 ), İkrime ( 107 /725) ve Vehb b. Münebbih (ll 0/728) gibi zatlar tabi
in müfessirleri arasında zikredilebilir. 

Tedvin dönemi, tefsir ve Kur'an çalışmaları açısından son derece faal bir dönem sa
yılır. Bilindiği gibi ilk doğuşunda tefsir oldukça basit ve sade idi. Yorumlar sadece bazı 
ayetler veya kelimelerle sınırlıydı. Bu yüzden baştan sona bir Kur'an tefsirine ihtiyaç 
duyulmuyordu. Daha sonra tefsirin tedvin edildiği ve kıssalann yaygınlaştığı bir döne
me girilmiştir. Önceleri şifahi olarak aktanlan rivayetler bu dönemde derlenmiş, garip 
kelimelerin izahına yer verilmiş, yapılan yorumlarda ayetlerin nüzul sebeplerine dikkat 
çekilmiş, bu arada Hıristiyan ve yahudi kültüründen alınma bir takım bilgiler (israiliyat) 
tefsirlerde yer almaya başlamıştı. Bir kısım müfessirler, "rivayet tefsiri" diye bilinen bu 
tür tefsirlerle şöhret buldular. Kuşkusuz üç asırlık tefsir hareketlerini ve yönlerini bün-

12) Müslim, Sahih, Zühd, 72. 

13) Zerkani, Menahilü'l-İrfan, I, 23. 

14) İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara, 1995, s. 243. 
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yesinde bulunduran ve günümüze kadar gelmiş bulunan Taberi Tefsiri bu tefsirlerin en 
muhteşemidir. 

Denebilir ki, hicri 3. ve 4. asırlarda meydana gelen tercüme faaliyetleri tefsir ilminin 
seyrini değiştirmiştir. Hint, İran ve Yunan felsefelerinin etkisinde kalan müfessirler bu 
görüşlerini tefsirlere yansıttılar. Bunun sonucu olarak tefsir kitaplarında çeşitli itikadi 
görüŞ ve mezhepler ayetlerle desteklenmiştir. Böylece mezheplerin ortaya çıkıp kurum
sallaşması sonucu dirayet tefsiri gelişmeye başlamıştı 1 5. Hatta bazı müfessirler kendi 
fıkhi mezhebine uygun görüşleri Kur' an' dan çıkarmak için yoğun bir çaba içine girmiş
ler, bunun sonucu olarak mezhebi tefsirler veya alıkarn tefsirleri yazılmaya başlanmıştır. 
Bunun yanısıra, Kur'an'ın belağat inceliklerini ve dil özelliklerini konu alan tefsirler de 
yazılmıştır. 

Hicri beşinci asırda başlayan haçlı saldırıları ve altıncı asırda yoğunlaşan Moğol is
tilası sonucu İsiam dünyasında önemii çözülmeler meydana gelmiş, huzursuzluk ve te
dirginiik tüm İslam alemini sarmıştı. Bu yüzden iliınde duraklama, ardından da taklit ve 
şerh dönemi başlamıştı. Bu dönemde yaşayan müfessirler, kendi çağlarının problemle
rinden çok nazari tartışmalarla meşgul olmak, her konuda kendilerinden önceki milfes
sirlerin görüşlerini nakletmek ve mensubu oldukları mezhep veya fırkanın görüşlerinin 
daha isabetli olduğunu ispatlamakla meşgul olmuşlardı. Böylece tefsir faaliyeti sosyal 
problemlere çözüm üretmekten uzaklaşmıştır. Bu dönemde belki de en çok dikkati çe
ken hususlardan birisi, bir çok tefsir kitabının daha önce yazılmış tefsirlere bir reddiye 
veya cevap niteliğinde olmasıydı. Mesela bu dönemde yazılan ve şöhret bulan Beydavi 
(68511286) Tefsiri, Zemahşeri 'nin (53811143) "el-Keşşaf' adlı tefsirinin bir özeti duru-
mundadrr. Beydavi 1 nin yaptığı şey Zemahşeri~nin itizali görüşlerini ayıklan1ak ve nıute
ziieye gereken cevabı vermek olmuştur. Aynı şekilde bu dönemde yaşayan Ha
zirr(7411!340) "lühabü't-Tevil Fi ma'ani't-Tenzil" adlı eserini, Bağavi'nin (516/1122) 
"Ma'alimü't-Tenzil" adlı eserinden ihtisar etmiştir. Keza osmanlılar döneminde ya Bey
ctavi tarzında tefsirler telif edilmiş (Ebu Suud'un-982/1575- İrşadü'l-Akli's-Selim adlı 
tefsiri gibi) veya Beydavi tefsirine yüzlerce şerh ve haşiye yazılmıştırl6. 

2- Tefsir'de Değişim 

Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması için tarih boyunca çok 
büyük gayretler sarf edilmiştir. İslam coğrafyasının her köşesinde Allah 'ın muradının ne 
olduğunu daha iyi anlamak için, farklı yaklaşım ve ekollere mensup bilim adamlan çok 
sayıda tefsir kitabı yazmışlardır. Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, H. 5. asırdan baş
layarak M.20. yüzyılın başlarına gelinceye dek bir kaç asır, tefsir çalışmaları toplum so
runlarından kopuk olarak sadece bilim adamları ve akademisyenler için yapılır hale gel
miştir. Fakat modem dönemin başlamasıyla birlikte kültürler arası etkileşim hızlı bir şe
kilde artmış, bu etkileşim ve buna bağlı olarak meydana gelen değişim tefsir çalışmala
rı alanında da kendini hızlı bir şekilde hissettirmiştir. Unutmamak gerekir ki, Abdülke-

15) M. Sait Şimşek, Günümüz Tefsir problemleri, Kitap Dünyası, Konya, tsz., s.47. 

16) Şimşek, a.g.e., a.y. 
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rim Suruş'un da ifade ettiği gibi, din sürekli olarak alışverişte bulunduğu muasır bilgiler 
ve mütalaalann toplamı tarafından her zaman çevrilidir. Dinin yorumu, bu harici unsur-
lar sabit ka!d!ğı sürece sabit kalır ve değiştiğinde değişim aynı zamanda dinin anlaşılına
sına olumlu ya da olumsuz yönde yansımaya başlar17. Bundan endişe etmemek gerekir, 
çünkü dış etkenler sadece değişimin değil, aynı zamanda asırlar boyunca dini yorumun 
devamlılığının da sorumlusudur. Çünkü 1420 yıl önce nazil olan Kur'an'ın yorumunu 
sadece vahyin indiği ilk dönemle veya herhangi bir dönemle sınırlandırmak Kur'an'ın 
evrensel oluşunu ortadan kaldıracağı muhakkaktır. 

İlahi vahyin yorumlanması süreci içerisinde değişim kaçınılmaz olmakla birlikte bu 
değişimin ölçüsünün ne olacağı ve meydana gelen değişimin olumlu mu olumsuz mu ol
duğu, başka bir ifadeyle, Kur'an'ın örfüne uygun olup olmadığı sorusu can alıcı bir şe
kilde önemini korumaktadır. Burada önemli olan husus, her değişimi ilerleme olarak 
görmenin bir yanılgı ve bir sapma olduğunun bilinmesidir. Zira koküşma ve çürüme de 
sonuçta bir değişme olmakla birlikte, bu degişimi olümlü bir çerçeve içerisinde değer
lendinne İnıkanı yoktur18. 

İslam dünyasının, tarih boyunca farklı kültürlerle bir etkileşim içerisinde olduğu bi
linen bir gerçektir. Ancak bu etkileşimin tarihsel süreç içerisinde farklı boyutlar kazan
dığı görülmektedir. Bilindiği gibi müslümanlar tarihte iki kez ciddi anlamda Batı ile yüz
leştiler. Bunlardan birincisi Yunan medeniyelinden bilimsel ve felsefi eserlerin tercüme 
yoluyla İslam dünyasına akın ettiği dönemdir. İkincisi ise, yine Yunan ruhunun bir ifa
desi sayılan bugünkü Hıristiyan Batı 'nın ilerleyen bilim ve teknolojisiyle etkin bir kül
tür olarak İslam dünyasını etki altına aldığı son iki yüz yıllık dönemdir19. Ancak bu iki 
yüzleşmeyi birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü birincisinde Yunan medeniyeti oldukça 
zayıf bir durumda iken İslam medeniyeti güçlü ve dinamik bir durumdaydı. Dolayısıyla 
Yunan felsefesinin etkisinde kalan müslüman araştırmacıların düşünsel aktiviteleri vah
yi tartışma konusu yapacak bir boyutta değildi. Oysa ikinci karşılaşmada durum olduk
ça farklılaşmıştır. Zira bu ikinci karşılaşmada Batı istilacı bir durumda olup İslam coğ
rafyasını sömürgeleştirerek kendi hakimiyeti altına almıştır20. 

17) .A.bdü!kerim Suruş, "Dini Bilginin Evrimi ve Gerilemesi", Çev. Hadi ~A.danalı, İslami Araştırmalar, 
C.9, Sayı. 1-4, !996, s. 71. 

18) Şehmus Demir, "Değişim Süreci Açısından Kur'an Yorumu Üzerine", islamiyat, C.IV, Sayı: IV, Arı
kara 2001, s. 218. 

19) Demir, a.g.m, s. 219. 

20) Muhammed İkbal, ilk müslümanlardaki aktifliğin zamanla kaybolması ve durgunluğun başlaması
nın gerçek nedeninin, müslümanların Yunan felsefesiyle tanışması olduğunda ısrar ediyor. Ona gö
re Kur'an'ın tasvir ettiği mümin, tamamen aktif bir insandır. Bu aktiflik ilk müslüman nesillerde 
açık şekilde görülmektedir. Ancak bu dinamizm gittikçe zayıflamış, sonraki bazı fikir akımları bu 
süreci daha da hızlandırmıştır. Nitekim Yunan felsefesi İslam tarihinde kültürel bir güç oluşturup 
müslüman düşünürlerin bakış açısını genişietmişse de genelde onların Kur'an'a bakışiarına bir 
muğlaklık getirmiştir. Aynı şekilde Eflatuncu ve yeni Eflatuncu görüşlerin etkisinde kalan nazari so
fılik de Kur'an'ın "gerçekçi insan" anlayışını felsefeden daha da çok karartmıştır. Bkz. Mehmet S. 
Aydın, "Muhammed İkbal" maddesi, Diyanet islamAnsiklopedisi (DİA), XXII,20. 



TARiHSELLİK BAGLAMINDA TEFSİR GELENEGİNDE DEGİŞİM-- 9 

İslam dünyası üzerinde gittikçe yayılan Batı 'nın denetimindeki laikliğin, sanayileş
menin, akılcılığın ve ekonominin hakimiyeti, müslümanların zamanın gerisinde kalma
larının bilincine varmalarına, böylece İslam'ın değer ve etkinliğini sorgulamalarma yol 
açmıştır. Müslümanlar, değişen tarih ile, içerik olarak değiştirilemez vasıftaki İslam 
prensipleri arasında bağlantı kurabilecek yeni ilişkiler keşfetmeye başladılar21. Bu süreç 
içerisinde, her alanda gerçekleşen modem Batı'nın etkisinden kurtulmak, müslümanları 
da bulundukları zayıf durumdan kurtarmak amacıyla çeşitli düşünsel çalışmaların başla
ması ve bu alanda bir çok eserin yazılması gecikmemiştir. Ciddi anlamda ilk cevaplar 
klasik İslam modernİstleri diye tanımlanabilen Mısır'da Muhammed Abduh ve Hindis
tan'da S. Ahmed Han'dan gelmiştir22. Bu ilim adamları ve bunların düşüncelerini be
nimseyen insanlar, kendilerinden önceki ısiahat hareketlerinden de büyük ölçüde etki
lendiler. Bunlar, Batı'da yaşanan gelişmeleri ve bunların İslam dünyasındaki yansımala
rını da yakından takip ettiler. Ancak müslümanların Batı ile olan ilişkilerine ve bu an
lamda Kur'an tefsirine yeni yaklaşımlar getirmeleri, onların tamamİyle Batıcı oldukları 
ve düşüncelerinin Batı kaynakli olduğu yönünde eleştirilere sebep olmuştur. Hatta sor
gulayıcı ve yenilikçi fikirlerinden dolayı Muhammed Abduh ve arkadaşlarını tekfireden 
bir çok alim ortaya çıkmıştır. Oysa. Abduh ve arkadaşlarının ilgilendikleri tefsir biçimi 
günümüz modern tefsir çalışmalarının bir başlangıcı da sayı lmaktadır. Çünkü Abduh 'un 
tefsiri müslüman toplumların sosyal bir eleştirisi durumundadır. İslam dünyasındaki ge
nel problemleri dikkate alan, teoriyle pratiği birleştiren, klasik yorumları geride bırakan 
ve Kur'an'ı çağımızia irtibatlandırmaya çalışan günümüz tefsir anlayışının fitilini ilk 
ateşleyen, aynı zamanda tefsir çalışmalarını sosyal değişim konusuna yönlendiren Mu
hammed Ahduh'tur. 

3-Çağımızm Tefsir Aniayışı 

Biraz önce de ifade edildiği gibi, bü yeni dönemde, Iv1uhammed Abduh, Reşid Rıda, 
S. Ahmed Han, Emin el-Huli, Tantavi, Kasimi, Seyyid Kutup, Taha Hüseyin, ve Hale
fullalı gibi alimler, 20. asra kadar gelmiş olan tefsir geleneğinden farklı bir yol izleyerek 
tefsirde yeni bir çığır açtılar. Kuşkusuz bu alimler arasında Muhammed Abduh ve onun 
öğrencisi olan Reşid Rıda, "Tefsirü'l-Menar" adlı oniki ciltlik eserleriyle çağdaş Kur'an 
yorumlanna etkileri ve katkıları çok daha büyük olmuştur. Muhammed Abduh ve onu ta
kip edenlerin en önemli özellikleri Kur'an'ın hidayet yönünü tefsire konu edinmeleridir. 
Onlara göre tefsir yapılırken çağın toplumsal sorunları ay etierin ışığında çözüme bağlan
malıdır. Abdüh tefsirdeki hedefini belirtirken şöyle der: '"Hedeflediğimiz tefsir, İslam 'ın 
insanlığı dünya ve ahiret mutluluğuna götüren bir din olması yönüyle Kur' an 'ı anlamak
tır. Tefsirde en üstün amaç budur. Bunun ötesindeki hususlar ise ya buna tabidir veya bu
nun gerçekleşmesi için bir vasıtadır. "23 

21) Jean-Paul Charney, Islam Kültürü ve Toplumsal Ekonomik Değişim, Çev.: Adnan Bülent Baloğlu
Osman Bilen, TDV Yayını, Ankara, 1997, s. 31 vd. 

22) Demir, a.g.m., a.y. 

23) Reşit Rıda, Tejsfrü'l-Menar, Darü'l-Fikr, Beyrut, tsz., I, 17; Ayrıca bkz. Şimşek, Günümüz Tefsir 
Problemleri, s.61 vd. 
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Abduh ve arkadaşları, eski müfessirleri ve tersirlerini acımasız bir şekilde tenkit et
mektedirler. Onlara göre önceki tefsirler, fantezi türünden konuları öne çıkarmış, hayat
tan uzak tefsirlerdir. Kimi müfessirler israiliyata dalarken kimi sadece dil kuralları üze
rinde durmuştur. Kimi de tefsirlerini mezhebi kavgalar ve nazari çatışmalarla doldur
muştur. Oysa tefsir müslümanın günlük hayatını ilgilendiren konuları ele almalıdır. Bu 
itibarla bu eski tefsirler her ne kadar bir çok değerli bilgiyi ihtiva ediyorlarsa da, bir bü
tün olarak ele alındığında, Kur'an'ın gerçek bir şekilde anlaşılınasını kolaylaştıracakla
rı yerde buna engel teşkil etmektedirler24. 

Abduh tefsiri iki kısma ayırıyor: Birincisi, insanları Allah'tan ve onun kitabından 
uzaklaştıran kuru ve donuk tefsir. Kelimelerin yapısı ve gramer yönünden cümlelerin 
tahlili üzerinde duran tefsir böyledir. Bu tip tefsirlerde Kur'an üslubundaki sanatlar üze
rinde durulur. Aslında bunun tefsir diye adiandıniması bile doğru değildir. İkincisi: mü
fessirin, Kur'an'dan ne kastedildiğini anlamaya çalışması, inanç ve alıkarn gibi konular
da ruhlan cezbederek onları, anlat~lanlar doğrultusunda amel etmeye sevk eden ve hik
metleri yakalamaya çalışmasıyla ortaya çıkan tefsir. İşte ası! tefsir budur. Kur'an'ın hi
dayet ve rahmet oluşu bu şekildeki bir tefsir ile gerçekleşir25. İşte Abduh ve arkadaşla
rının eğilimlerine ictimai tefsir denilmesinin sebebi budur. 

Ancak modern dönemin yoğun baskısı ve Batı 'nın gittikçe artan meydan okumala
rıyla birlikte Kur'an'ın yorumunda ortaya çıkan değişim, çağımızdaki tefsir hareketleri
ni Abduh'un bıraktığı yerden çok daha ileri bir noktaya götürmüştür. Modernizmin do
ğuş yeri olan Batı 'nın hakim değerleri müslüman yorumcular tarafından kısmen de olsa 
benimsendİğİ için Kur'an modem dönemde bu kez daha çok Batılı müsteşriklerin meto
duyla yorumlanmaya çalışılmıştır. Batı'nın siyasi, kültürel ve ekonomik haskıların:ı kar
~~ mi.L;!ümanlar için bir çıkış yolu arayan çağdaş düşün ür ve araştırmacılar, Kur'an'ın ye
niden ve farklı bir bakış açısıyla okunmasını ve yorumlanmasını bir zorunluluk olarak 
görmüşierdir. Nitekim 20. asırcia Kur'an üzerinde yaptığı çalışmalarla tinienen FazlUr
ralıman eski ulemayı ve özellikle de tefsircileri Abduh ve arkadaşlarının yaptıkları eleş
tiriden çok daha sert bir şekilde eleştirir. O'na göre eski ulemanın çalışmaları yetersiz 
kalmış; hele Kur'an tefsiri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar bu yetersizliğin çarpıcı ör
neğini ortaya koymaktadır. Çünkü ortaçağ boyunca yazılmış olan tefsirlerin büyük bir 
kısmı sadece gramer tahlilinden ibaret olmuş ve bu yüzden, inkılapçı bir özelliğe sahip 
olan Kur'an gibi bir kitap, gramer ve hitabet süprüntüleri altında gömülü kalmaya mah
kum edilmiştir26. Fazlürrahman ve onun gibi düşünen çağdaş Kur'an yorumcularına gö
re Kur'an-ı Kerim tarihin belli bir döneminde ve yeryüzünün belli bir yöresinde indirii
miştir. Kur'an evrensel ahlaki bir takım prensipler ihtiva ediyor olsa da bazı emir ve ya
sakları özellikle de had cezaları tamamen o dönemin ve Kur'an'ın indiği yörenin insan
Iarına uygundur. O halde hüküm bildiren ayetlerin evrenselliğinden ve kıyamete kadar 
kalıcı oluşundan söz edilemez. 

24) Fazlurrahman, a.g.e., s.272. 
25) Reşit Rıda, a.g.e., l, 24. 
26) Fazlürrahman, İslam ve Çağdaş/ık, çev. Hayri Kırbaşoğlu,Ankara, 1990, s. 117. 
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4-Dinle İlgili Yorumlarda Oluşan Kampiaşmalar 

Modem dönemin tefsir anlayışının en büyük özelliği, Batı'nın bilimsel ve teknolojik 
alanda hızlı bir ilerleme kaydetmesine karşılık müslümanların hızlı bir gerileme sürecin
de olmalarıdır. Kuşkusuz bilimsel gerilik, İslam dünyasının diğer alanlarda gerilemesiy
le sonuçlanmıştır. İslam dünyasının içine düştüğü bu durum yeni arayışlann. başlamasi
na neden oldu. Müslümalar, bu durumdan kurtulup Batı'nın geldiği noktayı yakalayabil
mek ve Batı'nın meydan okumalarına cevap verebilmek için Kur'an etrafındaki düşün
sel faaliyetlere hız verdiler. Bu arada müslümanların geri kalışlarını dine bağlayan ve bu 
yüzden dine karşı tavır alan kesimlerle, bunlara karşı dini savunmak zorunda kalanların 
oluşturduğu yeni kampiaşmalar belirgin hale gelmeye başladı. Kuşkusuz dinin yanında 
yer alanların görüşleriyle dinin karşısında yer alanların görüşleri birbirinden oldukça 
farklıydı. Önce din tarafında yer alanların özet görüşlerine yer verelim. Bunlar gelnek
çiler, yenilikçiler ve kararsızlar olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Yenilikçi grubun 
içinde mütalaa edilebilir olmalarına rağmen bunlara dördüncü bir grup olan tarihselcile
ri de ilave etmek mümkündür. 

a-Gelenekçiler: Bunlar, genelde geçmişten devralınan kültürün İslamın en iyi yoru
mu olduğuna inanırlar. Onlara göre yeni yorumlar, İslamı içten yıkmaya çalışan ajanla
rın işidir. 

b-Yeni Yorumcular: Devralınan kültürü eleştirerek Kur'an ve sünnete yeniden dö
nülmesini ve bu ikisinin ışığında yeni bir yorumun yapılmasını savunanlardır. Bu eğili
me sahip olanların Kur'an ve Sünnete dönüş gerekçelerini şu şekilde özetlemek müm
kündür: "Tarih içerisinde müslümanların kültürlerine yabancı kültürler karışmıştır. 

Kuşkusu~ yabancı unsurların yeni bir ayıklarnaya tabi tutubnası gerekir. .,.....,.. ___ ı __ _ r_.r 
ı::..ger rıeaeJ 

müslümanca yaşamaksa, elbetteki söz konusu ayıklama Kur'an ve Sünnetin ışığında ya
mlmnhrhr "27 r ~~··~-~~~-~-. 

c-Kararsızlar: Bu iki grup arasında kararsız bir yol izleyenlerdir. Bu grupta yer 
alanlar, devraldığımız kültürde bir takım sapmalann bulunduğunu kabul ederler. Ancak 
onlara göre bu sapmaları tasfiye etmek için ortam müsait değildir. Zira İsl~ma bir çok 
saldınlar yapılmaktadır. Bu ortamda tasfiye işine girişrnek mevcudu da yitirmemiz so
nucunu da doğurabilir. Bu yüzden teenni ile hareket etmek zorundayız28. 

d-Tarihselciler: Bu dördüncü grubu oluşturanlara göre Kur'an evrensel mesajlar ih
tiva etmekle birlikte form itibariyle tarihsel bir söz, tarihsel bir metindir. Çünkü müm
kün bir tarih olarak Kur'an belli bir tarihsellikte, belli bir tarihe ve bu tarihsellikte yaşa
yan insanlara hitap etmiştir. Dolayısıyla Kur'an 'a formunu kazandıran şey bu tarihsel
liktir. Bu yüzden Allah'ın evrensel mesajını bu format değil, bu formatta mündemiç bu
lunan mana temsil etmektedir29. Tarihselliği İslam Dünyasına tanıtanlar arasında Faz
lü'r-Rahman, Nasr Hamid Ebu Zeyd, Hasan Hanefi ve Muhammed Arkoun gibi isimler 

27) Şimşek, a.g.e., s.49. 

28) Şimşek, a.g.e., a.y. 
29) Kotan, Kur'an ve Tarihselcilik, s.l6. 
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ön sıralarda zikredilebi!ir. Türkiye'de ise, özellikle ~Aıı.nkara ilahiyat Fakültesinden bazı 
öğretim üyelerinin isimlerini ön sıralarda zikretmek mümkündür. 

Dinin karşısında yer alanlara gelince, bunlar genellikle görüşlerini Batı uygarlığın
dan ve felsefesinden alırlar. Bilindiği gibi Batı uygarlığı, dinden ciddi anlamda uzaklaş
ma yoluna girerek Batı'da hakim olan hıristiyanlığa, daha doğru bir ifadeyle, kiliseye 
baş kaldırarak, büyük bir dünyevi gelişme göstermiştir. Başka bir deyimle Batı, duyum 
ötesi alanların varlığını bir kenara bırakarak, bunların gerçeklik kavramının anlam alanı 
içerisinde yerinin olamayacağını düşünmüştür. Zira onaltıncı yüzyıldan itibaren görülen 
rönesans, reform ve bunların devamı niteliğindeki hareketlenmelerle birlikte Batı dün
yası adım adım sekülarizmin ve aklın evrense!ci ve her şeyi kapsayıcı iddialarının ege
menliği altına girmeye başlamıştır30. Bunun sonucu olarak da Batı uygarlığı "din karşı
tı" bir uygarlık olarak karşımıza çıkar. Yani, sosyal ya da siyasal yapı açısından dini ya 
tamamen dışlar, ya da onu yeryüzünden silerek göğe veya kalplere hapseder. Bir yönüy-
le Batı uygarlığı d ine karşı bir başkaldırı hareketidir ve yeryüzünde Allah' ın herhangi bir 
etkinliğinin olmaması gerektiğini savunur. 

Batı' da ilerlemeye engel olarak görülen hıristiyanlıktı; İslam dünyasında ise İslam 
dini Hıristiyan lığın konumuna oturtulmuş, Batı' da hıristiyanlığa yöneltilen eleştiriler ol
duğu gibi İslam dinine yöneltilmiştir. Denebilir ki, bu karşılaştırmada en garip ve en hak
sız olan olan şey İslamın hıristiyanlıkla karşılaştırılmasıdır. Zira 1420 yıldan beri dua! 
bir sistemle koruma altına alınan bir kitaba ve dünyanın hiç bir kültüründe yer alamayan 
ve insanlığa yüzyıllarca ışık tutan sünnet geleneğine sahip olan İslam dinini, orijinal bir 
kutsal metne dahi sahip olmayan ve bir çok öğretisini kilise adamlarına borçlu olan hı
ristiyanlık gibi bir dinle mukayese etmek çok yanlıştır. 

B· TARİHSELCİ BAKlŞ AÇlSI 

1-Kitab-Mukaddes'e Tarihseki Yaklaş1m 

Hiristyanlığın İncil ve Kitab-ı mukaddes hakkındaki dogmatik çerçevesi, onaltıncı 
yüzyılda ortaya çıkan reform hareketleriyle birlikte kırılmaya başladığını söylemek 
mümkündür. Önce kilisenin yorum üzerindeki otoritesi kaldırıldı. Gelişen akılcılık ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı disiplinler kutsal kitaplarda yazılanların bu disip
linler çerçevesinde soruşturulmasına yol açtı. Bu konuda ilk girişim onaltıncı yüzyılda, 
bir Fransız rahibi olan Richard Simon tarafından yapıldı. Onyedinci ve onsekizinci yüz
yıllar akılcı ve tarihselci-tenkitçi metotların geliştirilmesi sürecine şahit oldu. Protestan 
teolojinin merkezi olarak bilinen Halle Üniversitesinin filozof teologları, protestan yo
mmumun akli kriterlerini geliştirmek için yola çıktılar. Bunlardan özellikle Salomo 
Semler'in tarihselci-tenkitçi hermenötik programı kutsalmetinlereve dogmaya karşı ye
ni bir bakış ortaya koyuyordu. Semler'e göre kutsal metinler Alah kelamı olmadıkların
dan bunların teolojik okunuşu yersizdir. Bu yüzden kutsal metinlere yapılan tefsir ilmi 
belli doktrinleri doğrulama aracı olmaktan çıkarılmalı ve artık kutsal metin tenkitçi bir 
gözle ve evrensel yorum ilkelerine göre okunmalıydı. Semler bunun için iki hermenötik 

30) Demir, "Değişim Süreci Açısından Kur'an Yorumu Üzerine", s.221. 
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geliştirmiştir. Birincisi, tefsircinin kendisi ile kitab-ı mukaddes arasındaki tarihsel mesa
fenin farkında olması gerektiğidir. İkincisi, kitab-ı mukaddes tefsirinin metin tefsirinin 
evrensel ilkelerine uyularak yapılmasıdır3I. Ancak gözden kaçınlmaması gereken en 
önemli nokta, Hıristiyan lar!a müslümanların inandığı vahyin aynı şeyler olmadığıdır. 
Hıristiyan tanrıbilimine göre vahiy Kutsal metinler değil Hz. İsa'dır. Kutsal metinler ise, 
İsa'yı yani tanrının vahyini yorumlayan kutsal metin yazarlarının eserleridir. Bu görüş 
kutsal metinlerin insan zihninin eseri olarak kabül edilmesi anlamına geliyor ve bu yüz
den zihnin eseri olan şeyleri anlama çabası ya da yöntemi olan hermenötik, kutsal me
tinlerin de anlama ve yorumlama metodolojisidir32. Kur'an ise Allah tarafından Hz. Mu
hammed'e vahyedilen ezeli kelamdır ve rnetin olarak değiştirildiğini iddia etmek müm
kün değildir. Dolayısıyla Kur'an ile diğer kutsal metinleri mukayese etmek yanlıştır. 

2-Kur'an'a Tarihseki Yaklaşım 
Kuşkusuz kutsal metinlerin Allah' ın kelamı değil de insanların yazıları olduğunu ka-

bul eden müsteşriklcrin Kür'an hakkında farkil bir bakış açısı sergilen1eleri bekleneınez-
di. Nitekim Batı 'da geliştiği şekliyle seküier-tarihseici yaklaşım daha sonra müsteşrikler 
tarafından Kur'an'a da uygulandı. Çünkü onlar Kur'an'ın da Hıristiyan kutsal metinleri 
gibi Hz. Peygamber'in sözü olduğu kanaatindeler. Bu yüzden müsteşrikler, Kur'an'ı da 
tarihsel, yani belli bir tarihin ürünü olduğu varsayımıyıla ele aldılar. Hatta İslamın vahiy 
görüşüyle iyice tanışık olması gereken Montgomery Watt'm vahiy görüşündeki beşeri 
kaynağa ısrarlı vurgusu apaçık ortadadır33 ve bu görüşünden dolayı Watt, Kur'an'ın Ya
hudilik ve Hıristiyan lık hakkında yanlış bilgiler aktardığını, çünkü bu bilgilerin o gün
kü Hicaz araplarının bu dinler hakkındaki yanlış bilgilerine dayandığını iddia etmekte
dir34. 

Burada altı çizilmesi gereken diğer bir nokta da şudur: Batı'lıların tarihsel eleştiri ba
kış tarzları ile müslümanlarm kavrayış biçimleri hemen hemen hiçbir alanda Kur'an 
araştırmalan sahasında oldugu kadar birbirinden uzak bulunmamaktadır. Bu iki yaklaşı= 
ının Kur'an'ı ele alırken içinde bulundukları koşullar oldukça farklıdır. Her şeyden ön
ce müslümanlar açısından Kur' an, onların inanç, hukuk ve hatta bütün davranış ve salt 
düşünüş biçimlerinin kendisine irca edildiği, katıksız ve eksiksiz bir biçimde Peygam
ber'e vahyedilmiş ezeli Allah kelaınıdır. Batılı tarihçi içinse Kur'an, Muham.rned'in 
(S.A.V) eylem ve düşünceleri hak_kında bilgi veren en önemli tarihse! kaynak ve İslamın 
kültür ve tarihinin anlaşılabilmesine yardımcı olan zengin tarihi belgeler zincirinin ilk 
halkasıdır35. Başka bir ifadeyle, Kur'an araştırmaları müslüman için aynı zamanda ken
di varoluşunun temellerinin araştırılması anla..rnına gelirken Batılı araştırmacı, Kur'an'ı 
araştırırken kendisine yabancı bir dünyayı kavramaya çalışmaktadır. Yani Batılı tarihçi 

31) Mehmet Paçacı," Kur'an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?", islami Araştırmalar, cilt: 9, Sayı: 1-4, An-
kara 1996, s.120. 

32) Kotan, Kur'an ve Tarihsecilik, s. 165. 

33) Montgomery Watt, Hz. Muhammed'in Mekkesi, (çev.: M. Akif Ersin) Ankara, 1988, s. 118 vd. 
34) Kotan, a.g.e., s.170. 

35) Tilman Nagel, "Tarihi Araştırma Konusu Olarak Kur'an", Çev.: Ali Dere, islami Araştırmalar, 
cilt:9, Sayı: I-4,Ankara 1996, s. 54. 
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Kur'an'la meşgul olurken, bu meşguliyetİn onun kendi hayatıyla doğrudan hiçbir bağı 
yoktur; yalnızca, Kur'an'ın bilimsel merakına konu olması nispetinde, dolaylı bir hayat 
bağı söz konusu olabilir. 

Aslında Kur'an'ın kendi tarihi, yazıya geçirilmesi, hıfzedilmesi, toplanması, çeşitli 
kıraetleri ve çoğaltılması gibi konular tartışılmış ve hesaplaşması yapılmış konulardır. 
Oysa kutsal metinlerin yazıldığı şartlar, kimler tarafından, ne zaman yazıya geçirildiği, 
metinlerin üslup özellikleri, metinlerde meydana gelen hatali yazımlar, tercümeler vb. 
gibi Hususların tartışılması İslam kültürüne göre daha çok yeni başlamıştır36. Kısacası 
Kur'an-ı Kerim kaynak, mevsukiyet ve tarihi süreç içinde muhafaza ve nakil bakımın
dan tam bir beraeti haiz iken, kitab-ı mukaddese yönelik geliştirilmiş hermenötik çaba
lar, hem bu kutsal metinlerin oluşum, tespit ve nakil maceralarını, hem de onları mitolo
jik elemanlarından ayıklayıp olabildiğince kutsal bir metin elde etme gayesini gözetmiş
tir. Nitekim Bultmann, İnciller üzerindeki bu hermenötik çabaların en mühim amaçların
dan birinin de "İncil'in sıkı müntesipleri olmuş olan ilk cemaat tarafından açıklanmış 
canlı ve hayat dolu sözün fışkırışım yeniden bulmak" olduğunu belirtirken, onun takip
çilerinden Ebeling kutsal metnin (İncilin) menşe' ve ilk duruma uygunluk ve sadakati
nin, Hıristiyan lık için hayati bir ehemmiyeti haiz olduğunu vurgular. Ancak ne var ki, 
kitab-ımukaddesinadı geçen "tarihi menşe'e" mutabakatı açık biçimde kuşkuludur. Bir 
çok kimse tarafından da paylaşılan bu görüş, mesela Spinoza tarafından şu şekilde ifa
desini bulur: "Gerçek şu ki, Mukaddes kitabın tek bir müellifi yoktur. Bilakis o çeşitli 
asırlarda yaşamış olanfarklı karakter sahibi, oldukça kalabalık sayıdaki bir topluluğun 
eseridir. "37 Bu yüzden denebilir ki, Kur'an'ın/vahyin tarihsel olarak görülebilmesi veya 
hermenötik bir okuma biçimine tabi tutulabilmesi için vahyin gerçekte Allah'ın kelamı 
değil de vahyi Alialı'tan aidığını iddia eden bir peygamber'in sözü oiarak kabul edilmc
si gerekir. 

Görüldüğü gibi tarihse!liğin ve hermenötik okuma biçiminin menşe~i Batı;dır. İster 
istemez Kur'an'ın tarihselliği tartışması da Batı Hıristiyan kültüründen derin izler taşı
maktadır. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki, sorunlar düzeneği ve düşünce geleneği iti
bariyle bütünüyle özgür bir kültür geleneğinden söz etmek pek mümkün değildir. Bu 
yüzden Kur'an'm tarihselliği sorununun da kültürler arası etkileşim gerçeğinden nasip~ 
ieruniş oinıası nıünıkündür. !'"~e var ki, sırf bü yüzden Küi'an'a daii böyle bir tez, peşi
nen reddedilmeyi hak etmez38. Kanaatİınce tarihseki bakış açısı Kur'an araştırmaları 
yapan bilim adamları için taze bir kan ve itici bir güç olarak büyük faydalar sağlamıştır. 
Bu sayede ilahiyatçılar, sosyoiogiar, tarihçiier, antropoiogiar ve diibiiimciier Kur'an'a 
ve Kur'an yorumlarına yönelerek çok sayıda sempozyum, panel, konferans ve benzeri 
etkinliklerin oluşmasına katkıda bulundular, Kur'an'a tarihseki bakış açısıyla ilgili çok 
sayıda kitap telif ettiler. Tarihsellik ve karşı tezler konusunda bir çok doktora çalışması-

36) Mehmet Paçacı, "Kur'an ve Ben Ne kadar Tarihseliz?", s.121. 

37) Sadık Kılıç, "Nesnellikle Öznellik Arasında Yorum", Islami Araştırmalar, c. 9, sayı: 1-2-3-4, 1996, 
s.I04. 

38) Kotan, Kur 'an ve Tarihsee ilik, s.268. 
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nın yapılmasına katkıda bulunarak, yetişmekte olan iiahiyatçı genç araştırmacıların ba
kış açısının büyük ölçüde değişmesine vesile oldular. 

3-Tarihseki ve Klasik İslami Anlayışın Görüşleri: 

Müslümanların, Hz. Peygamber'den yirminci yüzyıla/modern zamana kadar 
Kur'an'a ve içeriğine atfettiği anlam şöyle özetlenebilir: Genel olarak müslümanlara gö
re Kur'an, Allah'ın Cebrail adlı meleği vasıtasıyla elçisi Hz. Muhammed'e vahyettiği 
kelamıdır ve Allah'ın sonsuz ilminin bir tecellisidir. Kur'an insanlığa bir çağrıdır ve in
sanlığın kendi hevasını bir yana bırakıp Allah'ın istediği nizarn uyarınca yaşamasını is
temektedir. Kur'an'ın önerdiği bu nizarn tevhid inancına dayanır. Kur'an'ın indirilişin
den maksat dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak olan bu ibadet nizarnının kalplerde 
yerleşmesi, sonra da bir yaşantı modeline dönüşmesidir. Bunun için Kur' an, inanç siste
mi ile birlikte pratik hayata uygulanabilecek bir takım temel prensipler ve hükümler de 
ihtiva etmektedir. Bu temel prensipler külli ve ebedi hakikatlerdir. Çünkü Allah'ın ilmi
ne dayanmaktadır. Bu yüzden Kur'an'ın muhtevası, insaniaAllah'ın, insanla evrenin ve 
insanla diğer insanların olması gereken ilişkilerine açıklık getirmektedir39. 

Kur'an Allah'ın insana olan son sözüdür. Hal böyle olunca bu ilişkilere dair prensip
ler kalıcıdırlar, zamanın ve tarihselliklerin değişmesiyle değişmeleri söz konusu değildir. 
Ancak özellikle, insanlar arası ilişkileri düzenleyen alıkamın dayandığı ilietin ortadan 
kalkması veya bulunmaması, ya tarihsel şartlar gereği onunla gerçekleşmesi istenen ga
yenin gerçekleşmiyar olması ya da tarihsel hadiselerle hükümlerin tekabüliyetsizliği gi
bi durumlarda hüküm uygulamadan kaldırılabilmektedir. Bu durumda kaldırılan hükmün 
yerine ya Kur'an ve Sünnet' en yeni bir hükme müracaat edilmekte, ya da bulunmazsa, 
içtihacila yeni bir çözü111 arann1aktadır. /\ma hiikrniln uygulaınadan kaldırılmasının ma~ 
nası hükmün değişmesi demek değildir. Çünkü uygulama ortamı oluştuğu her zaman hü-
küm tekrar yürülüğe konulur. Kur'an'ın, sınırlı ahkamıyla sürekli değişmekt~. olan tari-
he ve tarihte meydana gelen hadiselere cevap verebilmesi içtihadla, içtihad ise yorumla 
mümkündür. içtihad hem hükmün anlaşılması hususunda hem hükmün olaya tekabüli
yeti hususunda hem de olay ve yoruma uygun hükmün ve beyanın bulunmaması duru
munda yapılmış ve bunun için kiyas, istihsan, mesalih vb. gibi içtihad yol ve yöntemle
ri tespit edilmiş sonra da ulaşılan yorumların, deyim yerindeyse, icma ile sağlaması ya
pılmıştır. Ancak rahatlıkla söylenebilir ki, geleneksel islami anlayışa göre, şer'i hükmün 
bulunmadığı konulann çözüme kavuşturulması için yapılan içtihada, İslam tarihi boyun
ca seküler bir anlam veri!memiştiı40_ 

Modernizmin İslam dünyasının kapısını çaldığı zamanlara kadar durum böyle devam 
ederken İslami modernizm yepyeni bir belirleme yapmaya başladı. Buna göre Kur'an, 
evrensel mesajlar ihtiva etmekle birlikte form itibariyle tarihsel bir söz, tarihsel bir me
tindir. Çünkü mümkün bir tarih olarak Kur' an belli bir tarihsellikte, belli bir tarihe ve bu 
tarihte yaşayan insanlara hitap etmiştir. Dolayısıyla Kur'an'a formunu kazandıran şey bu 

39) Kotan, a.g.e., s. 13. 

40) Kotan, a.g.e., s.l5. 
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tarihselliktir. Bu yüzden Allah'ın evrensel mesajını bu bu format değil, bu formatta mün
demiç bulunan mana temsil etmektedir. Kur'an'ın bütün tarihselliklerde aktüelleştiril
mesi ve bir yaşantı modeline dönüştürülmesi, form yerine bu deruni mananın esas alın
masına bağlıdır. Allah'ın niyyetinin saklı bulunduğu bu deruni mananın deşifre edilerek 
ortaya çıkarılması ve modem tarihsellikte, bu tarihe hitap edebilecek Kur'an'i sistemin 
bununla tesis edilmesi gerekir. Bu bakış açısı, asırlardan beri süregelen İslami anlayışa 
esaslı bir eleştiri, bir başkaldırı anlamına gelmektedir. Çünkü tarihse le i islama göre kla
sik İslami anlayış lafızlarda mündemiç bulunan evrensel mesajı görememiş, bu yüzden 
lafızların dar sınırları içinde sıkışıp kalmıştır. Bu da Kur'an'ın hayattan çekilmesi ve ha
yatı seküler alana terketmesiyle neticelenmiştir. Tarihseki İslami söyleme göre bunun 
vebali de klasik anlayışın boynundadır41. 

Kuşkusuz bu bakış açısı Klasik İslam'la bir gerilim alanı oluşturduğu için, klasik İs
lami anlayışı savunan bazı yazarların tarihselcilere karşı cevap vermelerine yol açmıştır. 
Bu cevapların özeti şudur: uBatl,:neşe'li olan tarilıselci yaklaşım; tamamen nıodern se-
küler paradigmanzn bir ürünü olarak zuhur etmiştir ve bu düşüncenin arkasında yatan 
en belirleyici etken, hiç kuşkusuz kutsal ve kutsala ilişkin alanın sorgulanmasıdır. Dola
yısıyla Kur'an'a tarihselci yaklaşım bir kez kabul edildikten sonra, durması gereken sı
nırları belirlenemeyecek ve Hasan Hanefi'de olduğu gibi inanç esaslarına da teşmil edi
lecektir. Çünkü tarihsellik, Allah'ın ilminin bir ihsanı olan Kur'an'ı tarihsel bir bağla
ma oturtarak, onu da beşerin bilgisi gibi sonlu, sınırlı ve göreceli kılar. Bunun yanında 
Kur'an'ın iç hakikatlerini de göreceliğin sınrılarna dahil etmek ister. Oysa hiç şüphesiz 
Kur'an hakikat gibi tarihsel değildir. Çünkü o hakikatın bilgisidir. Öteyandan tarihsel
rilik Kur' an 'ın metninide iptal etmektedir: halbuki metni iptal edecek her yaklaşım mer
duttur ve tarihselci/ik de bu katagoride yeralmaktadır. "42 

Tarihseki görüşü benimsı;:yen yazarlar da yapılan itirazlara cevap niteliğinde ve dü
zeitici mahiyette şu görüşlere yer vemıektedirler: "Tarihselciliğin aleyhinde fikir beyan 
edenler, konuyu anlamamışlardır; bu nedenle tartışmayı Kur' an 'ın tarihselliği-evrensel
fiği karşıtlığında kurgulamaktadır lar. Bu da tartışmayı Kur' an 'ın yol göstericiliğinin ha
la geçerli olup olmad1ğ1 üzerinde yürütülen çirkin bir pazarlık görünümüne sokmakta
dır. Oysa tartışma, kur'an'ın hitabını algılama biçimleri arasındaki çatışmadan kaynak-
.. , ~ .. A "l 
tanmaktaaır. -- .. _. 

"Tarihsel ci bakış aç/S/, Kur' an 'ın, tarihe sadece Miladi yedinci yüzyılda Allah 'ın bir 
müdahele si olmadığı, fakat onun bütün zamanlara, düne, bugüne, geleceğe bir müdahe
le anlamı taşıdığını kabul edenler arasındaki bir tartışma olarak sürmektedir. Bu aslın
da müslümanlar arısndaki bir iç çatışmadır Yoksa genel olarak müsteşriklerin kabul et
tiği gibi, Kur'an hiç bir şekilde bugüne bir şey söylemediğini iddia etmek tartışmanın 
farklı bir zemine taşınmasını gerektirecektir. Bu itibarla müsteşriklerle modernisı müs-

41) Kotan, a.g.e., s.l7. 
42) Kotan, a.g.e., a.y. 

43) Kotan,a.g.e.,s.l8. 
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lümanların tarihse/ci yaklaşımını aynı çerçevede değerlendirmek en azından bir biigi 
hatasıdır. "44 

"Hantallaşan ve ortaya çıkan yeni problemlere cevap vererneyen bir medeniyeti ha
rekete geçirmek ve yeniden işler hale getirmek için tarihsel yaklaşım gereklidir.( ... ) An
cak müslüman tarihse/ci/erin, hümanist-rasyonalist bir yaklaşımla Kur' an 'ın inanç ve 
ahlak ilkelerinin yerine tamamiyle seküler bir akıl koyduklarının iddia edilmesi Tartış
manın yanlış bir eksene oturtutmasını netice vermektedir. "45 

"Bugün müslümanlara düşen en büyük görev, yeni tarihsel durumlara Kur'an'a uy
gun hükümler üretebilmektir; içtihadlar üretmektir. Bu en temelinde kendi varlıklarını 
kabul ettirebilmek için böyledir. Ancak burada karışıklığa sebep olan belli bir bakış açı
sım yukarıdaki kaygılardan ayrıt etmek gerektemktedir. Bu yerinde kaygılarla, özellikle 
had cezalarını ve kadının müslüman toplumlardaki yerini öne çıkararak bugün daha 
çağdaş ve insancıl cezaların ve uygulamaların bulunması gerektiği iddiasını ileri süren 
safdil bir söylemi birbirinden ayırmak gerekmektedir. "46 

"Bir örnek üzerinde söylemek istediğimizi somutlaştırmak gerekirse, Kur'an'da yer 
alan "el kesme" cezasının, sırf Kur' an' da yer aldığı için bu formda ısrar etmekle bu sor
gulamayı yapmaksızın bugün iğrenç veya vahşi algılanıyor diye bu formun değişmesi ko
nusunda ısrar etmek arasında hiç bir fark oktur. "47 

4-Gerilimi Arttıran Görüşler 
Her ne kadar tarihseki bakış açısına sahip olan Türk araştırmacılar tarihselciliğin, 

Kur'an hükümlerinin günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği yo
lunda hiçbir ilkeye sahip olmadığını açıkça ve net bir şekilde ifade ederek gerilim arttı
rıcı sözlerden özenle kaçınsalar da, Fazlürrahman, M. Arkoun. Hasan Hanefi. Nasr Ha
mid Ebu Zeyd ve Garaudy gibi ünlü müslüman tarihselciler, Miladi yedinci yüzyıldaki 
muhataplara nazil olan Kur'an hükümlerinin artık günümüz insanına fazla bir şey ifade 
etmediğini, dalayısıyla hükümlerin değişmesi gerekti~ini bazen inıa yolüyla bazen de 
açıkça ifade etmekten çekinmiyorlar. Bir kaç örnek verelim: 

1-Fazlürrahman 'ın "yaşayan Sünnet" şeklinde bir içtihad teorisi vardır. O "Sünnet 
Kur'an'a hükmeder, ama Kur'an sünnete hükmetmez"48 özdeyişini aktararak ona şu an
lamı verir: "Cemaat belli bir tarihi durumda. Hz. Peygamber'i eyleme geçiren ruhun yö
netiminde vahyi yetkili bir şekilde yorumlayacak ve ona anlam verecektir. Burada önem
li olan Hz. Peygamber 'i harekete geçiren ruhtur. Yoksa asla dış görünüş değildir. "49 An
laşıldığı gibi Fazlürrahman nassın !afzmı değil, Hz. Peygamber' i harekete geçiren ruhu 

44) Mehmet Paçacı, "Kur'an ve Tarihsellik Tartışması", Kur'an'ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sem-
pozyumu, Bursa, 1996, s. 20. 

45) Paçacı, a.g.m., s. 21. 

46) Paçacı, a.g.m., s.26. 

47) Ömer Özsoy, "Kur'an Hitabının Tarihselliği ve Tarihsel Hitabın Nesnel Anlamı Üzerine", islami 
Araştırmalar, C. 9, Sayı, 1-4, s. 142. 

48) Kurtubi, el-Cami li Ahkami'l-Kur'fin, Daru İhyili't-Türasi'1-Arabi, Beyrut, Tsz., 1,39. 

49) Faz1ürrahman,Tarih Boyunca islami Metodoloji Sorunu, çev. Salih Akdemir, Ankara Okulu Yayın
ları, Ankara, 1995, s. 32. 
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esas almaktadır. Bu yüzden içtihadın bağlı kalacağı esas, lafız değil, o lafzın ruhu olma
lıdır. Böyle olunca da belli bir tarihselliğe hitap etmiş bulunan nassın lafzının aşılmasın
da bir beis görülmemelidir. O devamla şöyle der: "Nasıl ki eski nesiller Kur'an 'ı ve Hz. 
Peygamber'i özgünce yorumlamak, yani ideali ve ilkeleri vurgulamak ve onları kendi 
zamanlarının yeni yapısı içinde somut/aştırmak suretiyle kendi sorunlarını uygun bir şe
kilde halletmiş iseler, bizim de aynı şeyleri kendi çabamızla kendimiz için, kendi çağdaş 
tarihimiz için yapmamız gerekir. "50 Görüldüğü gibi "yaşayan sünnet" le temellenen bu 
içtihad teorisinin varmak istediği nokta, bir nevi serbest içtihadtır. Böylece geleneksel İs
lam içtihad teorisinin aksine, nassın zahiri manasının aşılması gerektiğini ifade etmekte
dir. Bu da somutlaştırılacak olursa "ahkamın değişmesi" anlamına gelmektedir51. 

Fazlürrahman şöyle der: "Hz. Peygamber, kabilelerle sınırlı dar bir alanda görev 
yapmıştır. Bundan dolayı geniş toprakların ve bütün halkların söz konusu edildiği bir 
yerde, aynı uygulamayı gerçekleştiremezsiniz. Aksi takdirde, Hz. Peygamber'in bütün 
hayatı boyunca uğrunda savaşmış olduğu gerçek adalet ilkelerini ihlal etmiş olursu
nuz. :;52 O bu görtişünü başka bir yerde örneklendirerek şöyle son1utla:ştınr: '"lv!esela 
Kur'an'ın yasakladığı riba düzeni ile modern bankacılık vefaizi aynı saymak iki şeyi 
açıkça karıştırmaktır; çünkü faiz modern gelişirnci ekonomi kavramı çerçevesinde olan 
ve tamamen farklı fonksiyonZara sahip olan özel bir düzenlemedir. Zekat da hiç bir İs
lam ülkesinde uygulanmamaktadır; Çünkü onlar başka vergi sistemlerine alışmış du
rumdadır/ar. "53 

2-Bir diğer tarihse !ci çağdaş yazar da Muhammed Ark o un' dur. Laik li ği kamusal ala
nın olmazsa olmaz bir şartı haline getirmeyi talep etmekle ünlü olan bu yazarın Mushaf 
hakkındaki cüretkar sözleri eleştiri konusu olmuştur. Arkoun'a göre bugün için Mushaf 
hal<.kında tartışmamız çok zordur. ÇOnkii resmi din anlayışı onu sınırlamış ve mevcut 
şekliyle okunmayan her farklı metni yok etmiştir. H. 4. asırdan sonra bu tartışmalar si
yasi ve dini otorite tarafından sona erdirilmiştir. Oysa çok güçlü olan medeniyetler tar
tışmaktan as!a korkmazlar. Bugün iüm müslümanlar, en azından H. 4. asırdan sonraki
ler, Osman tarafından cem edilen Mushafın, Kur'an ayetlerinin tümünü içerdiğini düşü
nürler. Aslında Kur'an'ın cem edilmesi hadisesi bir hizmetten ziyade ideolojik bir tasar
ruftur. Bu tasarruf, ilk dönemde varolan bütün okumaların, aynıyla muhafaza edilmesi
nin maalesef önüne geçmiş, Kur'an'ı demir kafeslere hapsetmiştir54. 

Öte yandan Arkoun'un, C. David'le yaptığı söyleşide (şayet bu sözler gerçekten 
O'na aitse) çok daha ürkütücü sözler sarfeder: "Eğer şeriatın, tarihsel özüm/ernenin bir 
sonucu olduğu, Allah'ın sözünün değişmeye tabi olduğu düşüncesi kabul edilirse, göz
den geçirmeye kapı aralanrmş olur. Ben açıklamanın ikna edici gücüne inanıyorum. Bir 
buyrultu, güncel hayata uygulanamaz biçimde ise, artık hiç bir karşılığı olmayan sosyal 
bir durumun göstergesi ise onu değiştirmek gerekir. Yorum, aşkınlık sorununu tarihe uy-

50) Fazlurrahman, a.g.e., s. 184. 
51) Kotan, a.g.e., s. 190. 
52) Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, Çev. Hayri Kırbaşoğlu, Ankara, 1990, s. 94. 
53) Fazlurrahman, İslam, çev. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın, Selçuk Yay., İst., 1992, s.369. 
54) Fethi Ahmet Polat, "Modern ve Postmodern Düşüncede Kur'an'a Yaklaşımlar", Marife, Sayı: 2, 

2001, s.l2. 
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gunluğun ışığı altında tekrar düşünmek kaydıyla her zaman olanaklıdır. Örneğin peçe 
takmak gibi. "55 

3-Tarihselliği savunan diğer bir araştırmacı N asır Hamid Ebu Zeyd'tir. Ebu Zeyd, 
Kur'an'ın, Levhü'l-Mahfuz'daki şekliyle bugün elimizde bulunduğu yolundaki görüşü 
reddeder. Ona göre Kur'an'ın metinsel yapısının ezeli mevcudiyetinin varolduğunu id
dia etmek sadece bir varsayımdan ibarettir56. Ebu Zeyd ayrıca ilk dönemde hadierin 
amacı müslümaniarı korumak iken hadierin bugün bu işlevini yitirdiğini söyler. Bu iti
barla "mevrid-i nasta içtihada mesağ yoktur" ilkesi de doğru değildir. Ona göre ilkemiz 
sadece ve sadece beşerin maslahatı olmalıdır. Bumasiahat da fokahanın yaptığı gibi sa
dece beş tane değildir. Zamanın değişmesine paralel olarak farklılık arzetmesi gayet ta
bii olan sınırsız sayıdaki maslahatlardır57. 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak yukarıda zikredilen araştırmacıların tümü 
Kur' an' ın tarihsel bir metin olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Hatta Hasan Hanefi 
tanrı tasavvurtınun bile tarihselliğinden söz edecek .kadar ileri gider~ 

Değerlendirme ve Sonuç 

Yaklaşık 25-30 yıldan beri (Türkiye'de 10-15 yıldır), dini hasasiyeti güçlü olan, dün
ya çapında dine ve dindarlara yapılan saldınlara kayıtsız kalamayan müslüman araştır
macılar ve bazı aydınlar, İslami ilmleri "değişim ve İslam" ekseninde yeniden sorgula
yarak müslümanların çağdaş dünyada onurlu bir şekilde yaşayabilme lerini sağlamak için 
bir çıkış yolunu bulmak konusunda büyük bir gayret içine girmişlerdir. Bu araştırmacı
lara göre, özellikle 17. yüzyıldan itibaren Batı'nın giderek güç kazanan askeri, siyasi ve 
ekonomik üstünlüğü ve artan sömürgedik siyaseti, müslümanları ilk dafa Hıristiyan Ba-
tı' nın boyundurugu altına solr ... Jnuştur58. Bu yenilginin sonucu olarak müslümanlar ve on~ 
iann medeniyeti tarih sahnesinden siiinmiştir. Bu gelişmeler sonucunda müslümanlar 
neredeyse tarihin dışına itildiler ve orada kaldılar" Artık müslümanlar istese de istemese 
de tarihi, galip medeniyet olan Batı medeniyeti yapar hale geldi. Müslümanların iktisa
di, askeri, kültürel, ilmi, estetik vb. gibi alanlarda hemen hiç katkılan ve bir belirleyici
liği bulunmamaktadır. Hiç bir ilşki biçimi İslam'a göre belirlenmemektedir. Bir yandan 
müslüman nesli bu dünyada yaşamaktadır, fakat bir yandan da bu dünyada olup bitenle
re kendisine göre bir yön çizememektedir. Başka bir deyimle, bir yandan tarihin içinde
dir, ama bir yandan da fiilen dışındadır59. Batı'nın bu meydan okuyuşu, müslümanları 
esaslı bir kimlik bunalımının içine de itmiştir. Bu bunalım sonucunda artık bir taJr.ım so
rular cesaretle talaffuz edilir olmuştur: "Acaba bu gün yaşayan İslamdayanlış olan bir 
şey mi vardn·? Vahiy ile akil, bilim ile teknoloji arasında bir çelişki var midir? İslam ge-

55) Necdet Subaşı, "Orkun'un Kur'an Okumalannda Tarihsellik ve Kutsallık", İslami Araştırmalar, 
c.9, Sayı, 1-4, 1996, s. 223. 

56) Polat, a.g.m., s.13. 
57) Polat, a.g.m., s. 15. 
58) E. Ruhi Fığlalı, "Değişim Süreinde İslam", İslami Araştırmalar, C. 6, sayı: 4, s.222, 
59) Mehmet Paçacı, "Kur'an ve Tarihsellik Tartışması", Tarihsellik Sorunu Sempozyumu Bildiri/eri, 

Bursa, 1996, s.24. 
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lişme ve ilerlemeye müsait bir din midir? İslam mesajı bütün dünya ve bütün :::amanlar 
için geçerli midir? Bu mesajın yeniden yorumlanmaya ihtiyacı var mıdır?" 

Yine bu araştırmacılara göre Hz. Peygamber'in vefatından bu yana ondört asır geç
miştir. Günümüzün tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyal yapısındaki şartlar, önemli bazı 
açılardan Hz. Peygamber'in zamanındaki duruma hiç bir şekilde benzememektedir. En 
azından toplum yapısı değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. Mesela Hz. Peygam
ber zamanında toplum yapısı tamamen kabile esasına dayanıyordu. Günümüzde ise sa
nayi toplumu, hatta sanayi ötesi toplum şartları içinde yaşıyoruz. Hal böyle iken "İslam 
şeriatinde açıklanmış ve ulema tarafından belirlenmiş ftkhi kaideler ve esaslar müslü
manlar için yeterlidir ve bunlar nihai çözünılerdir" şeklinde özetlenebilecek görüşleri 
savunarak, toplumsal değişimi görmezlikten gelip asırlardır şu veya bu yolla oluşturul
muş bulunan bir kültürü (İslam uygarlığını), zahiri manası ve şekli ile uygulamakta ısrar 
etmek, dini tefekkür ve duygunun dumura uğradığının endişe verici bir tezahürüdür ve 
herşeyden önce Kür'an-ı Kerimsin toplumsal ve ahlaki gaye ve hedeflerini bir kenara 
koymak demektiı-60. 

İyi niyetlerinden asla kuşku duymadığımız bu bilim adamlarımızın da ifade ettiği gi
bi, Batı bilimsel ve teknolojik yönden Çok gelişmiş, çok ilerlemiş ve modem bir dönem
de yaşarken, İslam dünyası özellikle iktisadi ve askeri alanda.çok gerilerde kalmıştır. 
Ancak satır aralarına dilcl,:atle baktığımız zaman müslümanların, Kur'an'ı ve kutsal de
ğerleri kaybetmeden Batı'da şekillenen modem hayata adapte olmaları gerektiği yönün
de bir talebin dile getirildiğini göreceğiz. Başka bir deyimle, modem İslam araştırmacı
ları, İncil ve Tevrat gibi kutsal metinlerin antropolojik ve hermenötik okuma biçimleriy
le yeniden yonım!andıkl<ırı gihi diinyevi hayatı tanzim eden Kur'an ayetlerinin (ahkam 
ayetlcri) de tarihsel bir yaklaşımla yeni bir okumaya tabi tutularak İslami hükümierin, 
Batı' da meydana gelen değişim sürecine uygun olarak yeniden gözden geçirilmesini ses
lendirmektedirler. 

Ancak unutmamak gerekir ki, Batı'da ortaya çıkan modem dönemin en temel özel
liği, değişim adı altında, insanı, hayatı, toplumu, tarihi, kısacası bütün varlığı geçmişten 
kopararak yeni bir okumaya tabi tutmasıdır. Batı modernizminin bu özelliği, son bir kaç 
asırdır din ve dünya arasında insaniığın önceki dönemlerde yaşadığı çatışmaya oranla 
hiç yaşamadığı bir gerginlik ve çatışmayı körüklemiştir. Varlığı yeniden okuma ve ta
nımlama çabası, insanlık alemini yepyeni bir tarihi dönemecin başına taşımıştır. Bu dö
nemecin temel özelliği geçmişin "geleneksel" zamana ait olması, yeninin, yani içinde 
bulunduğumuz zamanın ve geleceğin "modern" zamana ait olması şekiinde kategorik 
olarak belirlenmiş olmasıdır. Bu kategoriye göre geleneksel toplum ilkel olanı, dini, ge
riliği, yani dinlerin her şeyi tanımladığı ve anlamiandırdığı yaşam tarzını, yani tarım top
lumun u; modem toplum ise, yeniyi, çağdaşlığı, laikliği, sekülerizmi, yani sanayi toplu
munu temsil etmektedir. Bu kurguya göre geleneksel toplumsal yapılarda, insan aklını 
kullanmadığı için dinler bireysel ve toplumsal hayatın tanzim edicisi olmuş; dinlerin ha
kim olduğu toplumlar siyasal olarak krallık ve imparatorluk şeklinde örgütlenmiştir. Za-

60) Fığlalı, a.g.e., a.y. 
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lim krallar da din adamı ve din kurumlarıyla işbirliği yaparak insanlığı asırlar boyu ez
miş ve sömürmüşlerdir. Sonuçta hem kendisi hem de dış dünya hakkında bir şey bilme
yen, dinlerin boyunduruğundan kurtulup aklını kullanarak özgür birey olamayan insan 
"tebe'a" olmaktan kurtulamamıştır. Modern toplum ise, rönesans, reform, aydınlanma ve 
sanayi devrimi süreciyle geleneksel toplum değerlerinden annarak tann ve din merkez
li dünya anlayışı yerine aklı ve bilimi kullanarak seküler-laik bir dünya kurmuştuı-61. Bu
günkü Batı uygarlığı da bu modern anlayışın ürünüdür. 

Aslında bütün bunların altıda yatan, açık ve net olarak ortaya konmayan fakat dolay
lı olarak ifade edilmek istenen şey, bu değişim ve dönüşüm sürecinin, insanlık tarihinin 
en önemli başarısı olduğu varsayımıdır. Buna göre insanoğlunun asırlar sonra gerçekleş
tirebildiği değişim ve dönüşüm sürecinde, tek bir model ve tek bir düşünce sistemi var
dır. Bu model, Batı toplumlannın yaşadığı ve insanlığın "biricik" örneği kabul edilen 
Batı dünyası modelidir. Bu modeli meşrulaştıran düşünce sistemi ise pozitivizmdir. Ba-

.. . .. . . . . . -- -- ·-- ·-- -- -- . . . . .. . ... -- ..•.. 
tı merKezcı anlayış ve poz.ıtıvızmın bUtUn dünyayı döntişttirmek ıçın kullanaıgı btiytilti 

kavramları ise "değişim ve ilerleme" dü-62. Demek isteniyor ki, eğer İslam dünyası da 
değişime ayak uydurarak modem zamanlarm bir toplumu olacaksa o takdirde tann ve 
din merkezli birdünya yerine, aklı ve bilimi kullanarak seküler-laik bir dünya içinde yer 
almalıdır. 

Fakat acaba bugün dünyaya hükmeden ve biricik model olarak gösterilen Batı'da 
gördüğümüz uygarlığın arka planında neler var? Başka bir ifadeyle, bugünkü Batı me
deniyeti meşru ve masum bir zeminde mi oturmaktadır ki, müslümanlar büyük bir kıs
kançlıkla Batı'daki değişim rüzgariarına kapılarak İslam'ın temel öğretilerini ve alıkarn 
ayetlerini değiştirmeye kalksm!ar? 

Kuşkusuz, bu ve benzeri sorulara olumlu bir cevap vermek oldukça zordur. Çünkü 
günümüzde dillerden düşmeyen "insan hakları, demokrasi, hümanizm, yeni dünya dü
zeni, sonsuz adalet için savaş" gibi sözlcrs Batı emperjalizminin yeryüzünde insana tek
nik üstünlük ve egemenlik sağlamış olması sonucuyla doğrudan ilgilidir. Unutulmama
lıdır ki sanayiye dayalı olarak Batı'da gelişen ekonomi kendisine ham madde sağlama 
zorunluluğuyla karşı karşıya gelince deniz aşırı hedeflere göz dikti. Bu hedeflerin başın
da da Asya ve Afrika kıtalan geliyordu. Zira zenaatçı atölyenin yerine konülan fabrika
lara dayalı ekonomi sürekli bir dönüşüm istiyordu. Bu ekonomik dönüşümü sağlayan 
teknolojik devrim kapitalist birikimle, kapitalist birikimse savaşların gerçekleşmesiyle 
olmuştur. Güç ve makine, adeta Batı uygarlığının bir simgesi haline gelmiştir Makine
nin Batı dünyasına sağladığı kolonici çıkarlar, günümüzde "insan hakları, demokrasi, 
sonsuz adalet" gibi masumane sözlerle kültürel platformda meşrulaştınlmaya çalışıl
maktadır. 

Aslında biz, yüzyıllardır egemen Batı'nın mefaat elde etmek amacİyle güçsüz millet
Iere karşı sürdürdüğü ve sürdürmeye devam ettiği bir savaştan söz ediyoruz. BügünBa
tı'nın nerelerde ne maksatla savaştığını herkes biliyor. Özellikle müslüman ülkelerin 

61) Mehmet Akgül, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Toplumsal Değişme", Marife, Sayı: I, Bahar,200l, 
s.226 vd. 

62) Akgül, a.g.m., a.y. 



22 /Prof. Dr. Musa K. YILMAZ------EKEV AKADEMİ DERCİSİ 

elinde bulunan petrol kaynaklarını kontrol altında tutabiirnek için Batı'nın yakın tarihte 
neler yaptığını ve hala aynı bölgelerde ne planlar çevirdiğini artık bilmeyen yoktur. Yi
ne herkes biliyor ki, Bat' ıyı Afrika'ya ve uzak doğuya götüren tek neden, İncil'i insan
lara tebliğ etme arzusu değil, makine egemenliğine dayanan mefaatlerini daha uzak nok
talara taşıma hevesidir. Son elli yılda ABD ve onun müttefikleri olan Batılı ülkeler tara
fından sürdürülen savaşların gerçek sebeplerini hatırlayalım: Vietnam, Kambuçya ve 
Kuzey Kore savaşları, yine İran-Irak ve Körfez savaşı, nihayet Afganistan ve Irak sava
şı ve planlanmakta olan diğer savaşların gerçek sebebi hıristyanlığı veya demokrasiyi ve 
insan haklarını uzaklara taşımak değildir. Zira bugünkü Batı, Hıristiyan lığın ahlaki ilke
lerini insanlığa taşıma niteliğine etik olarak sahip değildir. Çünkü tarih boyunca hep baş
kasını saldırgan kabul eden fakat hiç bir zaman nefis muhasebesi yapmayan Batı, yüz 
yıllardır Hıristiyan lığı ancak sömürge alanı sağlamak amacıyla kullanmıştır. Bu gerçe
ği bir Afrika yerlisinin şu ifadelerinde görmek mümkündür: "Batı'lılar, Afrikaya geldi
ğinde onların elinde İncil bizim elimizde topraklarımız vardı; Şimdi bizim elimizde İncil, 
aniarın eiinde ise toprakiarımız var. ··63 

Hasan Hanefi'nin de isabetle kaydettiği gibi, Batı tarih boyunca medeniyetler çatış
masını uygulamıştır. Söz gelimi İngilizce, kızılderililer, Latin Amerika yerlileri, Hintli
ler ve Kanadalılır için bir işgal dilidir. Keza ispanyolca Brezilyalılar, Kubalılar ve Arjan
tinliler için bir işgal dilidir. Modem Batı, Büyük İskender'in bütün dünyayı Yunanlılaş
tırmak istemesi gibi, Batı kültürü dışındaki bütün kültürlerin sonunu getirme hevesinde
dir. O halde "medeniyet/er çatışmasını" ortaya atan Huntington Batı'nın uygulamaları
nı meşrulaştırmaktan başka bir şey yapmamıştır. Ancak bu "medeniyetler çatışması" 
konsepti dahi küreselleşme adına ve "dünya tek bir köydür" sloganıyla yapılan ekono
mik yağmalarm gizlenmesi için bir maske olarak kıılianılmaktadır, Batı'lılar ekonomi, 
ticaret ve sanayiye egemen olmak için bizi kültürler/medeniyetler çatışrnasıyla meşgul 
etmek istiyorlar. Sonuç olarak Batı. "medeniyetler çatışmasını" gerçek çatışmayı gizle
rnek için maske olarak kullanmaktadır&+. 

Anlaşılıyor ki, Batı bilim ve teknolojiyi insanlık hayrına kullanan ve sadece insanın 
mutluluğunu arayan biricik masum bir model değildir. Dolayısıyla "değişim ve ilerleme" 
sloganı doğru bir uygarlığın ifadesi değildir. Diğer taraftan, Batı'da oluşan değişim sü
recine paralel olarak diğer toplumlarda meydana getirilmek istenen değişim, gerçekten 
doğal bir değişim ve ilerleme süreci mi yoksa zorla bir değiştirme ve değiştirilme süre
ci mi olduğu konusunda çok ciddi şüpheler bulunmaktadır. Çünkü değişim bütün top
lumlar için kaçınılmaz bir alın yazısı, öngörülmüş bir kader gibi ele alınmaktadır. Top
lumda baz; eski özellikler korunuyor görünse bile, dayatılan plana göre toplumda değiş
meyen hiç bir şey kalmamalıdır. Hatta değişim İslam ülkeleri için söz konusu olduğun
da her şey öngörüldüğü gibi değişıneli hatta değiştirilmelidir. Değişim yönlendirilmeli 
ve değişecek olanların keyfine veya yavaş adımiarına bırakılmamalıdır. Nitekim İslam 
ülkelerinde görülen Batılılaşma hareketleri ve seferberliği dikkatle incelendiğinde, ya-

63) Şaban Ali Düzgün, "Batı'daki İslam imajını Oluşturan Temel Etkenler", Müslüman imajı, Kutlu 
Doğum, 1995, s.260-261, 

64) Hasan Hanefi, "İslamiyat ve Ki tabiyat Bültenindeki Söyleşi (Hayri Kırbaşoğlu)",Ankara, 2002, s.5. 
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pılmak istenenierin doğal seyrinde devam eden bir değişim değil, bir değiştirme/değişti
rilme sürecinin parçası olduğu görülecektir65. Hatta "değiştirme" genel geçer bir siya
set olarak toplumun her kesiminde ve ilişkisinde, öngörülen hedefe milim şaşmadan va
rılabilmesi için hesap edilmiştir. Günümüzde ise bir başka boyutta değişme söz konusu. 
Buna daha çok "değiştirilme" kavramı uygun düşmektedir. Çünkü doğal değişim ve dö
nüşüm çabalan istenilen sonuçlan sağlayamayınca, modernleşme/çağdaşlaşma söylem
lerinin etkisi ve günümüzde aldığı yeni boyutlar doğrultusunda toplumlararası tayin edi
ciliğin ağır basması ve buna yatkın siyasilerin işbaşma gelmesiyle değiştirilme kavramı 
olup bitenleri daha iyi açıklar görünmektedir66. 

Kısacası, değişim adı altında bir toplumun tüm temel özellikleri değiştirilmek isteni
yor. Burada değiştirilmesi söz konusu olan toplumun dini değerleri, aile bağları ve kül
türel yapısıdır. Acaba Allah tarafından bir elçi vasıtasıyla gönderilmiş bulunan yani va
hiy mahsulü olan birdinin özelliklerini, veya bir kültürü, hele bir topluma ait olduğu ve 
ancak o toplum tarafından oluşturtılduğu kabul edilen bazı yerel özelliklei-i değişim adı
na bir çırpı da elden çıkarmak doğru mudur? Bir toplumun değişmesi doğaldır. Ancak bu
rada söz konusu olan değişim rüzgarlarının nereden ve nasıl estirildiğidir. Değişimi ge
rektirecek sorunların toplumda mevcut olması, bu değişimin illa da olmasını gerekli kı
lar mı? Kuşkusuz, toplumlararası ilişkilerde dış rüzgarların esintilerinden kurtulmak 
mümkün değildir. Hatta bu esintilerden yarar bile sağlanabilir. Ama bir toplumu vareden 
özelliklerden ve toplumun kimliğinden vazgeçmek de mümkün değildir. 

Sonuç 
Kuşkusuz günümüzde müslümanların çağdaşlıkla ilgili sorunlarına eğilen bütün 

ekoller, Batı'nın İslam'ı tehdit eden çağdaş meydan oküma sonınıanna bir çözüm öne
risi olarak içtihadı öne sürmektedirler Ancak kabul etmemiz gerekir ki, Çağdaş Batı me
deni yetinin ürettiği bir çok kurumla yüz yüze gelinceye kadar, müslümanların yaşadığı 
medeniyet çerçevesinde daha fazla içtihad yapma alanı kalmadığından içtihad kapısı 
kendiliğinden kapanmış görünmektedir. Gerçek şu ki, içtihad kapısının kapanmış olma
sı gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak çağımızda içtihad kapısından girmeye ba
zı engellerin bulunduğunu söylemek mümkündür. Başka bir deyimle asıl sorun, içtihad 
kapısının kapanmış olması değil, içtihadı çağın sorunla..rı seviyesinde sürdürebilmek için 
zorunlu şartları taşıyan müçtehit!erin bu!unmayışıdır. 

Tarihseki bakış açısına sahip olan araştırmacılar sık sık amaçlarının, Kur'an hüküm
lerinin değiştirilmesi veya tarihi bir dönem içerisinde kapatılması olmadığını vurgula
maktadırlar. Aksine amaçlarının, Kur'an'ı, içinde bulunduğumuz tarihselliğe, dünya du
rumuna müdahil kılmaktır. Bunun için önerilen ise, içtihad kurumunu işlevsel hale ge
tirmekten başka bir şey değildiı-67. Fazlürrahman'ın sözleri de bu istikamettedir. Ancak 

65) "Nitekim Japonya ve Kore eski ile yeniyi bir arada muhafaza ederek - eskiyi özel hayatında yeniyi 
ise toplum hayatında- gerçekleştirdiği halde Türkiye, tarihsel birikimiyle ilişkilerini kopararak bü
yük bir değişim geçirmiştir." Hasan Hanefı, a.g. söyleşi, s. 6. 

66) Korkut Tuna, "Değişme, Değiştirme, Değiştirilme", Yeni Türkiye Dergisi, sayı: 23-24, Eylül-Ara
lık-98, s.l628. 

67) Mehmet Paçacı, "Kur'an ve Ben ne kadar Tarihseliz?, İslami Araştırmalar, c. 9, Sayı: 1-4, 1996, 
s.132. 
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satır aralarına özellikle Fazlürrahman 'ın önerdiği içtihad teorisine dikkatle baktığımız 
zaman, durumun hiç de araştırmacıların dedikleri kadar kolay olmadığını görürüz. Faz
lürrahman'ın önerdiği içtihad teorisinin klasik içtihad teorisinden farkı, bu yeni içtiha
dm nassın lafzi sınırlarına bağlı kalmamasıdır. Ona göre "gayet belirli bir şekilde cere
yan eden ve etmekte olan toplumsal değişmeyi, gözlerini kapayarak görmez,likten gelip 
hala Kur' an' ın kurallarını görünüşteki manasıyla uygulamakta ısrar etmek, Kur' an' ın 
toplumsal ve ahlaki gaye/erini, hedeflerini kasden yok etmektir." Fazlürrahman'a göre 
içtihad, kural içeren bir nassın veya geçmişteki emsal bir durumun manasını anlama ve 
o kuralı öyle bir şekilde teşmil, tahsis ya da aksi halde tadil ederek değiştirme çabasıdır. 
Bunun pratik anlamı ise, Kur'an hükümlerinin modern tarihsellik gerçeğince değiştiril
mesidiı-68. Ancak bu değiştirilecek hükümler, tarihsel alanla ilgili olanlardır. Çünkü Faz
lürrahman tarihsel olan hükümlerle kuralsal olan hükümleri ayrı tutar 

Kur'an'ın, tarihi bütünüyle kayıtlayacak sınırlar koymayı istemediğini, sınırlı sayı
daki ahkamı belirleme dışında tarih alanını düzenleme işini insana bıraktığım, tarihin 
fazlaca kayıtlanacağı anlamına gelen çok sayıda hükmün konulmasına neden olacak çok 
soru sorulmasını kerih gördüğünü daha önce belirtmiştik. Hz. Peygamber(S.A.V) de din 
konusunda çok soru sorulmasını istememiş, Allah'tan vahiy almasına rağmen içtihad da 
yapmıştır. Aslında Hz. Peygamber'in tarihsel alana dair ictihatta bulunması müslüman
ların tarih karşısında pozisyonlarını belirliyor. Hz. Peygamber'in tarih karşısındaki bu 
tutumu müslümanlarca da sürdürülmüş; müslümanlar, hakkında nass bulunan hükümle
ri değişmez evrensel hükümler olarak kabul etmişler, ancak hakkında nass bulunmayan 
konularda içtihad yapmışlardır. Kur'an'ın ortaya koyduğu tarih bilinci, müslümaniann 
içtihad alanını geniş tutmalarıyla sonuçlanmıştır. 

El tıetteki insanlığın, özellikle de Batı 'nın tarihsel birikimlerinden faydalanmak 
gerekir. Ancak bunu kendint' ait olanı ötekileştirerek yapmak, müslümanların halen 
maruz bulundukları mağiubiyetin şaşkınlığını arttınnakian başka bir işe yaramayacakiır. 
Her şeyden önce, Batı'nın bilgi, tarih, anlama ve yorumlama ile ilgili olarak keşfettiği 
teoriler, vahye ve imana dayalı bir kültüre çok fazla yabancıdır. İslam kültüründe iç
tihada ve içtihad yöntemleri olarak geliştirilen kı yas, istihsan, istıslah, mesaiılı-i mürsele 
ve benzeri yollara ayrılan geniş alan, müslümanların deyim yerindeyse, Kur'an'ın 

rühundan kopmadan bütün tarihselliklerde Kur'an'ı tarihe müdahil.kı!acak!arına ve ken
dilerinin de tarihe müdahil olacaklarına imkan tanımaktadıı-69. 

Kısacası, müslümanlar sosyal değişimle ilgili bir takım sorunlar yaşıyorlar. Fakat 
müslümanların, zaman içinde İslam dininin temel özelliklerine dokunmadan, daha önce 
olduğu gibi yine sahih içtihatla bu sorunlarını çözeceklerine inanıyorum. Bunun sağlan
ması için Allah'ın yardımı çok önemlidir. Allah'ın yardımı ise, insanın samirniyetine ve 
yaptığı mücadelenin yoğunluğuna bağlıdır. 

68) Kotan, a.g.e., s.221. 

69) Kotan, a.g.e., s.383 vd. 


