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KELÂM LM VE YEN DEN YAPILANMA SÜREÇLER
Geçmi; Duygusu, Kültürel Bellek ve Hayat>n Gerçekleri
Ekseninde Bir De?erlendirme
Mehmet EVKURAN*
''Somut tarihin ço ul zenginli ini kabul etmek, 2slâm' n kültürel sistemini incelerken her geli me ihtimaline aç k olmay mümkün
k lar. Tarihi tarih teorisi ile kar t rmamak tarihi korur, teoriyi serbest
k lar... Bu düzeyde tarih de var olacakt r; fakat do rudan de il, uurlu iman sahibi insan n kar kar ya kald zorluklar, sorunlar ve çeli kiler eklinde bir varolu tur bu. Gelenekle derhal özde le en ideolog,
duydu u hayranl n ard nda bu zorluklar de ersizle tirir; ideolog
hidayete erince, her eyin de eri dönü üm geçirir. Halbuki, kalmaya
devam etti imiz düzeyde, mümin ki i, kar la t sorunlar olduklar
gibi muhakeme eder.''
Abdullah LAROU2
ISLAMIC THEOLOGY (ILM AL-KALAM) AND THE PROCESSES OF THE RECONSTRUCTION A Study on Context of Sense of the Past, Cultural Momery and the
Facts of The Life
Ijtihaad was generally understood in Islamic classical thought as a problem that
concerned with Islamic Law (Ilm al-F qh). The process of the changing that modernism
gave rise to, provided a different point of view. That means the process went on with
wider and deeper extend, from social sciences to arts, and from politics to philophosical
and theological investigations. Throughout the last period of Ottoman Empire, especially
in Tanzimat period, the thinkers and scholars discussed the problem regression and they
searched the way from this circumtance.
Reconstructive tendency focused on some terms which are taken from literature
of classical Islamic disciplines, such as ijtihaad, maslaha(t), maqaased. But it seems that,
these terms are comprehended on the different context. In this study I examine the reconstruction of Islamic theological thought with relevance between the thoughts and social and political changing; and with power balances in the changing world.

1. G R VE SORUN
Geçmi<imizi, dü<ünsel ve itikâdî miras@m@z@ yeniden deAerlendirme ve yeniden
yorumlama zorunluluAunu ya da ihtiyac@n@ hissetmemize yol açan etken nedir? Bu
soru, basit anlamda, 'dünyada her ey de i im geçirmekte, o halde biz de kendi de erlerimizi
yeniden de erlendirmeliyiz ve onlar yenilemeliyiz!' temelinde yap@lan oldukça soyut bir
aç@klama tarz@yla savu<turulabilecek bir konu deAildir. Toplumsal ve tarihsel sorunlar
*
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düzleminde dü<ünüyorsak, doAal ya<am@n içerdiAi deAi<im olgusuna gönderme yapmak pek de uygun bir yakla<@m olmayacakt@r. Aksine bu ihtiyac@ ve zorunluluAu gündeme getiren ve hatta dayatan geli<melerin fark@nda olarak onlar üzerinde dü<ünmek
gerekir. Çünkü doAal ya<am ile toplumsal ya<am@n kendilerine özgü, farkl@ ve birbirine
indirgenemeyecek dokular@ bulunmaktad@r.
Toplumsal ya<amda deAi<im, istikrar ve denge gibi öAeleri ortaya ç@karan <ey
doAal nedenler deAil, insanlar@n niyet ve iradelerine baAl@ olan kültürel etkenlerdir. Bu
nedenle deAi<im olgusunun ard@nda yatan gerekçeleri yine kültürel ve tarihsel ya<am@n
tikelliAi içinde aramak gerekir. stikrar@n, durgunluAun, güvenliAin ve geleneksel olana
baAl@l@A@n egemen olduAu bir paradigma çerçevesinde, deAi<imi ve yenilenmeyi konu<mak, dahas@ onu önermek önemli ve ciddî bir giri<im say@l@r. Bu giri<im, paradigman@n
sahip olduAu ve tarihsel süreç boyunca geli<tirerek teolojik bir formülle saklay@p koruduAu baz@ temel hassasiyetlerin de canlanmas@na yol açan geli<melere neden olmaktad@r.

2. GEÇM

DUYGUSU, TAR H VE HATIRLAMA SORUNU

Dinin, nesneleri ve inançlar@ bir asla döndüren i<levi vard@r. Daha doArusu, dinsel dü<üncenin, insandaki köken ihtiyac@n@ kar<@lamaya dönük bir yap@lanmas@ göze
çarpmaktad@r. Bu nokta dinin bir vahiy ve bildiri olarak Tanr@'dan ç@kt@ktan sonra,
insan@n ve toplumun eline geçmesi ve be<erî-antropolojik k@r@lmalara uArayarak dünyevî-tarihsel bir kurum hâlini almas@n@ anlatmaktad@r. Bir anlamda a<k@n olan, insanî
olanla bütünle<mi<, karma<@k bir yap@ ortaya ç@km@<t@r. Din, kültür ve tarih aras@ndaki
ili<kinin felsefî ve ideolojik çözümlemesi, yeniden in<â tart@<malar@n@n dayand@A@ kuramsal bir zemin olarak görünüyor. Din, bir kültür içinde geçmi<i ya<atma i<levini
üstlenmi<tir. Dinin bu i<levi, ideolojik ve kültürel anlamda, hat@rlanmak, canland@rmak ve tekrarlamak yoluyla devam etmesini saAlama arac@ olmas@ niteliAiyle ilgilidir.
Teolojik ve felsefî anlamda din, kültür ve tarih üstü ilgilerle temellenir. Onun özünde,
herhangi bir kültürü ve herhangi bir toplumsal-tarihsel dokuyu onaylamak ve kutsamak gibi bir görevi bulunmamaktad@r. Ancak din, tedeyyüne dönü<ünce, sanki kaç@n@lmaz bir be<erî yasa çal@<maya ba<lamakta ve din tarihsel deneyime e<lik etmekte ve
o toplumun kurumsalla<ma süreciyle diyalektik bir ili<ki içine girmektedir. Toplumun
dü<ünsel ve tarihsel yürüyü<ünü etkileyen din, ayn@ zamanda o toplumun yerle<ik
yap@s@ndan ve kültüründen de etkilenmektedir. Din ile tarihin bu kar<@l@kl@ ili<kilerinden dolay@, pek çok dinsel konunun, kavram@n ve kurumun anla<@lmas@nda kendince
bir tarih felsefesi, bir tarih alg@s@ yürürlüktedir. Müslüman kültürünün sorunlar@ aç@s@ndan bak@ld@A@nda bu hususun daha da öne ç@kt@A@n@ görürüz. Zira Müslüman kitleler, ya<ayan büyük dinsel cemaatler içinde, kendi tarihini olabilecek en yoAun biçimiyle ya<ayan topluluklar aras@nda yer almaktad@r.
Tarih konusu, daha yerinde bir tabirle geçmi<in ve kültürel miras@n tarih arac@l@A@yla anlat@la<t@r@lmas@, ben bilincinin olu<mas@na ve bireyin bir insan olarak kendisinin fark@na varmas@na nas@l katk@da bulunmaktad@r? Süreç genel olarak <u <ekilde
i<lemektedir: nsan, gerek bireysel gerekse topluca neler yapabilmeye muktedir olduAunu tarihe bakarak öArenir. Tarih ba<arabileceAimiz i<lerin s@n@rlar@na ve içeriAine dair
bir birikim sunar. Bu birikim, yeni ku<aklar nezdinde bir yön, hedef ve istikamet duygusunun yan@nda, bir kimlik ve ki<ilik dokusunu da ortaya koyar. Tarihin ve tarihsel
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anlat@lar@n günümüze uzanan, dahas@ etkisini yaln@zca <imdiki zamanda gösteren belirleyici ve yönlendirici i<levi buradan ileri gelmektedir.
Bu nedenle benlik ve kimlik sorunu ile gelenek öAretimi aras@ndaki s@k@ ili<kinin
tarih arac@l@A@yla saAland@A@ ileri sürülebilir. Bu soruna, benzer bir baAlamda deAinen
Collingwood, Tarih’i bir bilim dal@ olarak temellendirirken <u soruyu sorar: Neyin ne
için vuku bulduAunu bilmek bizim aç@m@zdan ne deAer ta<@yor? K@saca Tarih ne içindir? Onun cevab@ ise k@saca <öyledir: Tarih, insan@n kendisini bilmesi (self-knowledge)
içindir. Kendini bilmek, sadece kendini diAer insanlardan ay@ran <eyleri yani ki<isel
özellikleri deAil, ayn@ zamanda insan olarak kendi doAas@n@ bilmek anlam@na gelir.1
Nas@l bir anlat@c@ olmaks@z@n, herhangi bir anlat@ imkâns@z ise, tarihçi olmaks@z@n tarih de imkâns@zd@r. Anlat@lar önceden mevcut olan <eyler deAildir. Aksine anlat@,
tarihçi taraf@ndan yap@l@r ve sunulur. Ortada tek bir iktidar ve tek bir tarihçi olmad@A@na, aksine birden fazla iktidar biçimleri ve birden fazla tarihçi/anlat@c@ bulunduAuna
göre, ayn@ geçmi< olaylar hakk@nda farkl@ hikâyeler vard@r. Bu nedenle ne kadar çok
tarih varsa, ona inanmayan o kadar çok tarihçi vard@r.2 Bu son nokta özelikle önemlidir. Burada tarihin, geçmi<i bir düzene sokma i<levi yürürlüktedir. Tarih, geçmi< dü<ünceleri ya da olaylar@ zihnimizde yeniden canland@r@r. Bu, basit ve yal@n anlamda bir
an@msama/an@msatma i<i deAildir. Bilâkis bundan daha fazla ve daha örgütlü bir giri<im olan yeniden anlamland@rma ve yap@land@rma süreçleridir söz konusu olan.
Baz@ kültür antropologlar@, tarih duygusunu, insan@n kültür yaratma yeteneAi
ile baAlant@l@ olan temel bir özellik olarak görürler. Yan@ s@ra daha derin, köklü ve fakat
örgütsüz bir duygu olan geçmi< duygusu (Sense of the Past), zihinsel bir organa benzetilmektedir. Gerçekten de geçmi<in bilgileri, geçmi<le baAlant@, ona sayg@ duyulmas@,
taklit edilmesi ya da reddedilmesi, böyle bir geçmi< duygusu olmaks@z@n gerçekle<emezdi.3 Tarih duygusunun ve onun saAlad@A@ <eyin en önemli yönü, bir benlik bilincinin olu<mas@nda oynad@A@ roldür. Bu rol elbette, sadece bir benlik bilincinin olu<mas@yla s@n@rl@ deAildir. Ona tarihsel, ideolojik ve dü<ünsel bir süreklilik kazand@rmak da, bu
i<levin ayr@lmaz bir parças@ say@l@r. Ki art@k bu ili<kiyi anlatmada tarih kavram@ yetersiz
kalmakta ve daha uygun bir tan@mlama olarak da kültürel bellek ifadesini kullanmak
gerekmektedir. Bu son noktan@n iktidar ili<kileri aç@s@ndan ta<@d@A@ deAer, anlat@n@n/söylemin ideolojik kurgusunun alt@n@ çizer. Zira her türden tarihsel söylem, gizli
ya da örtük tarihin belirli bir an@nda ya<anm@< olan iktidar ili<kilerine ve politik dengelere göndermede bulunur. Tarihin ve tarihsel anlat@lar@n yap@sökümü* sorununu incelerken Munslow, bu konuya <öylece dikkat çeker;
''Yaz@l@ tarih her zaman salt masum bir hikâye anlatman@n ötesinde bir <eydir;
çünkü yaz@l@ tarih her <eyden önce iktidar@n daA@t@lmas@ ve kullan@lmas@n@n ba<l@ca
arac@d@r. Tarihsel verilerin bir anlat@ içinde örgütlenmesi eylemi, kendi ba<@na yaln@zca
'hakikî' bir gerçeklik yan@lsamas@ olu<turmakla kalmaz, ayn@ zamanda, geçmi<e sahte
bir tutarl@l@k verir.''4
1

R. G. Collinwood, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, çev. Erol Özvar, Ay@<@A@ Kitaplar@, stanbul 2000, s. 25.
Alan Munslow, Tarihin Yap sökümü, çev. Abdullah Y@lmaz, Ayr@nt@ Yay@nlar@, stanbul 2000, s. 32.
3
Jan Assman, Kültürel Bellek-Eski Yüksek Kültürlerde Yaz@, Hat@rlama ve Politik Kimlik, çev. Ay<e Tekin,
Ayr@nt@ Yay@nlar@, stanbul 2001, s. 69.
4
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Kültürel bellek aç@s@ndan bak@ld@A@nda, gerçek tarih ile hat@rlanan tarih aras@ndaki fark konusu hemen merkezîle<ir. Kültürel bellek için gerçek deAil, hat@rlanan tarih
önemlidir. Kültürel bellekte, gerçek tarih hat@rlanan tarihe ve ard@ndan da efsaneye
dönü<ür. Grubun ya da toplumun kimliAi, kültürel bellek arac@l@A@yla sürekli ya<at@l@r
ve sonraki ku<aklara aktar@l@r. Kültürel bellek, gündelik olmayan olaylar@ hat@rlama
organ@d@r. Bu organ ile tarih an@msan@r, topluluk kökeninden emin olur. Gündelik
ya<am@n ötesinde yer alan kimlikler, kültürel bellek içinde saklan@r ve canl@ tutulur.5
GeleneAin, insan taraf@ndan doArudan kavranabilecek bir nesne olmay@<@, kültürel
belleAin varl@k nedenidir. O, geçmi<i düzenler, anlamland@r@r, geleneAi kurar ve geçmi<e
bir bilinç atfeder. Tarih incelemelerinin bir noktadan sonra, geçmi<in olgusal incelenmesinden uzakla<arak, söylemlerin incelenmesine doAru kaymak zorunda olmas@ da
bundand@r. Tarih, <imdiki zaman@ asla bir olgu olarak, salt ya<anm@< bir gerçeklik olarak etkilemez; aksine bugüne aktar@lan ve insanlar@ yönlendiren <ey, söylemlerdir.
Tarih, hat@rlama yoluyla ve kültürel bellek arac@l@A@yla söyleme dönü<ür ve insanlar@n
kültürel evrenlerine geçi< yapar. nsanlar@n zihinlerinin, tarihsel olarak <ekillenmesi
söylemler arac@l@A@yla saAlan@r. Dolay@s@yla tarih ara<t@rmalar@, zorunlu olarak zihniyet
incelemelerini ve söylemlerin çözümlenmelerini çaA@r@r. Temel soru <udur; insanlar
hangi tarihsel söylemler arac@l@A@yla sevk ve idare edilmektedirler?
mge ve tahayyül olarak gündeme geldiAi zaman, tarihte bulunan 'sabit noktalar'
aras@ndaki bo<luklar@n doldurulmas@ sorunu canlan@r. Bu sabit noktalar, herkes taraf@ndan varl@A@ kabul edilen, aç@k seçik referanslard@r. Olaylar kadar elimize ula<an metinleri de birer sabit nokta olarak görmemiz gerekir. Bir an için sabit noktalar@n çok iyi
anla<@ld@A@n@ varsayal@m. Ancak bu kez sabit noktalar aras@ndaki bo<luklar@n nas@l doldurulacaA@ sorunu o kadar belirleyicidir ki, referanslar@n varl@A@ bize doAru anlam konusunda yeterli güvenceyi saAlamaz. Olaylar@, olgular@ ve sabit noktalar@ anlaml@ bir
bütün olu<turacak <ekilde birbirlerine baAlayan ve onlar@ bir anlat@ya dönü<türen tarihçidir. Tarih, anlam ve doAruluk konular@n@ tart@<an tarih felsefecisi Collingwood bu
soruna büyük önem vermekte ve sorumluluAun alt@n@ <öyle çizmektedir:
''Tarihçinin geçmi<e ait resmî sabit noktalar aras@nda çekilen bir tahayyülî in<â
aA@ ise ve sabit noktalar hâlâ otoritelerden ödünç al@nan ifadelere, <ahitliAe dayan@yorsa bu tarih görü<ü de bu biçimiyle sadece diAer bir kes-yap@<t@r tarih biçimidir. Tarihçi,
sadece sabit noktalar aras@na gerilen iplerden (yani metne ilâve fiilinden) deAil, ayn@
zamanda, sabit noktalardan da sorumludur.''6
Bu konu en çok bir Kelâm ya da tarih metninin arka plân@n@ ve politik mant@A@n@ çözümlemeye çal@<t@A@m@zda kar<@m@za ç@kmaktad@r. Bir Kelâm metnini doAru anlamak her <eyden önce o metnin dilini bilmeyi ve teknik olarak hangi meseleden bahsettiAini kavramay@ gerektirmektedir. Oysa bir Kelâmc@ için bundan daha öte bir duru<
noktas@ vard@r ki, o da ancak genel felsefe ve teoloji birikimiyle elde edilebilir. Tarih
bilgisi, bize iktidar@n, kurumlar@n ve kültürün d@<sal dönü<ümlerini verir. Ve hangi
fikrin hangi tarihsel olaylarla birlikte geli<tiAini tespit etmek aç@s@ndan bu çok önemlidir. Oysa bir Kelâmc@, fikirlerin tarihinin yan@nda belki daha önemli olarak, onlar@n
5
6
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Collingwood, Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, s. 17.
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slâm Teolojisi aç@s@ndan deAerlerini ve geçerliliklerini ortaya koymak durumundad@r.
u halde tarih bilgisiyle teoloji ve felsefe bilgisinin birbirlerini bütünledikleri görülmektedir. Ancak i<aret edilmesi gereken nokta odur ki; tarihin, herhangi bir teolojik
ekolün tikel öAretileri doArultusunda çarp@t@lmas@ olay@ kar<@s@nda duyarl@ olmak gerekir. Bu nedenle, özellikle f@rkalarla ilgili verilen klâsik bilgiler teolojik bir forma sahip
iseler de, iktidar@n ya da onu yazan dü<ünürün tutumundan uzak deAildir. Bu son
an@lan husus doAald@r ki, klâsik eserlerde aç@kça yer almaz. Bidatlerle ve sap@k görü<lerle mücadele etme gerekçesine dayanarak yaz@lan eserlerde, felsefî ve Kelâmî bir içerik
yer alsa da, politik ve mezhebî çeki<melerin, kullan@lan söylemdeki etkisini ihmal etmemek gerekir. ÖrneAin Mustazh rî’yi yazan Gazâlî, Bât@nîlere kar<@ teolojik bir mücadele verirken, onun eseri diAer yandan Sünnî iktidar taraf@ndan, Bât@nî etkinliklerin
aleyhine bir iddianame niteliAiyle kullan@lm@<t@r. Bu metin epistemolojik ve Kelâmî
aç@lardan onlar@n hakl@l@A@n@ ellerinden çekip al@rken, Sünnî Selçuklu iktidar@ siyasî
rakiplerini halk@n gözünde mahkûm etmi< oluyordu.7 Politik iktidar güçlü bir merkezîlik olu<turma sürecine girerken, dinsel dü<ünce de benzer bir merkezîlik yörüngesine
girmi<ti.
Baz@ dü<ünürler, kültürel bellek arac@l@A@yla gündelik ya<am@n gerçeklerinden ve
varolan dü<ünsel sistemden uzakla<@labileceAini, onlar@n d@<@na ç@karak rahat bir nefes
alma imkân@n@n elde edilebileceAini söylerler. Kültürel bellek, gündelik ya<am@n tersi
ve bir ba<ka kültürel evrenin iklimi olarak deAerlendirilir. Kültürel bellek, varolan@ a<@p
ba<ka bir dünyaya geçi< yapma imkân@ sunabilir. Varolan merkezî kültürel yap@lar ile
kültürel bellek aras@ndaki k@r@lgan ili<ki sorunu, geçmi<e yönelme durumlar@ hakk@nda
da geçerlidir. u halde hat@rlaman@n; tek yönlü i<leyen ve geçmi<i olumlay@c@ politik bir
ak@l yürütme i<lemi olmad@A@, yan@ s@ra bugün ile geçmi<i kar<@ kar<@ya getiren bir yan@n@n da bulunduAu gerçeAi de fark edilmelidir. lk durumda, geçmi< ile bugün aras@nda bir süreklilik ili<kisi kurulmakta ve <imdiki zaman, geçmi<in onaylad@A@ bir içerik
olarak tan@mlanmaktad@r. Bu, hat@rlaman@n, politik onaylay@c@ i<levidir ve bu i<lev,
hem geleneksel otoriteler hem de <imdiki zaman@n otoriteleri taraf@ndan arzu edilen
bir <eydir. Zira onlar, geçmi<in, itaat davran@<@n@ öne ç@karacak <ekilde an@msanmas@n@
saAlayan bir uyum ve istikrar tablosundan yanad@rlar. Oysa kültürel belleAin ikinci
türden çal@<ma biçimi, denetim d@<@ yürür. Arzu edilmeyen olaylar, yine arzu edilmeyen söylemlerle hat@rlan@r, bugüne ta<@n@r. Bu durum, geçmi< ile <imdiki zaman@n farkl@ paradigmalar olarak birbirleriyle çat@<malar@n@ anlat@r.
''Geçmi<in hat@rlanmas@, tehlikeli fikirlerin ortaya ç@kmas@na neden olabilir ve
yerle<mi< toplum; belleAin y@k@c@ içeriklerinden korkmaktad@r. Hat@rlama bir anlamda,
7

Gazâlî, eseri yazma gayesini ve metodunu anlat@rken, Halife Mustazh@rî'nin kendinden Bât@nîlerin davalar@n@ çürütecek ve onlar@n izlediAi yolun temelsizliAini gösterecek bir reddiye yazmas@n@ istediAini belirtir.
Bu görevin kendine verilmesinden <eref ve onur duyduAunu belirten Gazâlî, bu i<i hem din ve hem de devlet aç@s@ndan yap@lmas@ zorunlu büyük bir vecibe olarak gördüAünü belirtir. Gazâlî eserin giri<inde <öyle
der; '...2 te bu sebeple ona tereddütsüz uydum. Onu derhal nas l kabul etmeyeyim ki! Meseleye emreden aç s ndan
bakt mda emreden ümmetin önderidir. Ona itaatin gereklili i Âlemlerin Rabbi, yarat lm lar n yarat c s na itaatin gereklili i gibidir... Emredilene bakt mda ise onun, apaç k gerçe in tâ kendisi, özü, dinin huccetinin korunmas , mülhidlerin kökünün kaz nmas oldu unu gördüm. Kendimi yoklad m, ba ka âlimler aras nda böyle bir eyle
benim muhatap olmamdan dolay eref duydum ve tabiî derhal bu hitaba kulak verme ve ona uymam n benim için
farz- ay nlardan biri oldu una inand m.' Gazâlî, Bât nîli in 2çyüzü-el-Mustazh rî, çev. Avni lhan, TDV Yay@nlar@, Ankara 1993, s. 3.
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gerçeklerden uzakla<t@ran, bu gerçeklerin iktidar@n@ k@sa bir süre içinde k@ran bir
'arac l k' biçimidir. Bellek, geçmi< korkular gibi geçmi< umutlar@n da yeniden hat@rlanmas@n@ saAlar.''8
Bu durumda geçmi<, <imdiki zaman aç@s@ndan bir 'öteki' karakteriyle canlan@r.
Hat@rlama burada, <imdiki zaman@n egemen güçlerine kar<@ bir direni< eylemine dönü<mektedir. Tarihsel ve sosyolojik bir olgu olarak kabul edilen gelenek ile bir deAerler
sistemi ve bir kültürel referans olarak alg@lanan gelenek aras@nda çözümlenmesi gereken bir kar@<@kl@k bulunmaktad@r. GeleneAin sosyal matrisini tan@mlamay@ ba<aramadan herhangi bir deAi<im politikas@ belirlemenin imkâns@z olduAunu dü<ünen Laouri,
gelenek sorunu ile ilgili temel bir ayr@ma dikkati çeker. Ona göre, yap@ olarak gelenek
ile ideoloji olarak gelenek aras@nda mutlaka bir ayr@m yap@lmal@d@r. 9
Tarihi ve geleneksel dü<ünceyi bir deAi<mezlik olarak alg@lamay@ sürdürmek deAil, onun içindeki deAi<tirici, ilerici, üretici ve kucaklay@c@ öAeleri ke<federek onu kendimizin k@lmak zorunday@z. Tarihsel söylem arac@l@A@yla dile gelen gelenek, ho<umuza
gitsin ya da gitmesin, bizim geçmi<imizi anlatmaktad@r. Bu yüzdendir ki onu, bask@c@
ve monist nitelikli selefî ya da modernist okumalar@n ellerine terk edemeyiz. çerdiAi
deAi<im potansiyellerini ortaya koyarak, gelenekle diyaloAa geçmemiz gerekmektedir.
Bu konu, zihniyet kal@plar@n@n kendiliAinden devreye girdiAi Kelâm’@n yeniden in<â
edilmesi çabalar@nda dikkat ve özen gerektiren bir projeye duyulan ihtiyac@ ortaya
koymaktad@r. Güçlü bir gelenek bilgisine dayanmayan okumalar@n, teolojik/Kelâmî
haf@zan@n içerdiAi opsiyonlar@ ve farkl@ okuma-anlama biçimlerini ke<fetmesi mümkün
olmayacakt@r.
Zihin felsefesi aç@s@ndan bak@ld@A@nda bir kültürel durumun kendisini anlaman@n
nihaî olarak ba<ar@lmas@ olanaks@z bir i< olduAunu da itiraf etmemiz gerekir. Bu husus,
geçmi< ve tarih incelemelerinde daha da geçerlidir. Zira tarihin konusu olan nesne yani
geçmi<, <u burada bulunan gerçek bir varl@k deAildir. Metinlerin, anlat@lar@n ve kal@nt@lar@n bize sunmu< olduklar@ ise onun ancak tam deAil, göreli ve seçilmi< bir bilgisini
verir. DiAer yandan metinlerin ve materyallerin doAruya en yak@n yorumu deAerli
olmakla birlikte kesinlikle yetersizdir. Çünkü bir paradigmay@ kavramak bundan daha
fazla bir <eydir. Paradigma, metinlerden çok (Çünkü metinle<en söylemler, büyük
oranda politik talepler çerçevesinde <ekillenmi<lerdir.) ona hayat veren mekânlarla,
gündelik ili<kilerle, politik ve medenî ili<kilerle, aile, s@n@f ve elitlerin ya<ant@lar@yla,
hatta en çok bu son say@lanlarla birlikte ya<ar, dönü<ür ve deAi<ir. Bu an@lan sorunlar,
hiç ku<kusuz slâm geleneAi için de geçerli bir durumdur. Müslüman halklar@n ya<ad@A@ kentlerin sosyolojisinden kopuk olarak, mega-metinlerin (bunlar Kelâm, F@k@h literatürü, Tarih ve Ahlâk kitaplar@d@r) okunmas@ geleneksel paradigmay@ vermeyecektir.

3. N ÂNIN ARACI: YEN DEN HATIRLANAN ÇT HÂD
Kelâm ilminin yeniden in<â edilmesi konusu, diAer yandan içtihâd tart@<malar@na kadar uzanan bir içeriAe sahiptir. çtihâd meselesini hiç ku<kusuz, salt F@k@h'taki
anlam@yla dinsel bilginin elde edilme biçimine dair bir tart@<madan daha kapsaml@ bir
8
9

Jan Assman, a.g.e., s. 88.
Abdullah Larouî, Tarihselcilik ve Gelenek, çev. Hasan Bacanl@, Vadi Yay@nlar@, Ankara 1993, s. 64.
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zeminde, en geni< anlam@yla dü<ünsel bir çaba olmas@ niteliAiyle ele al@yoruz. Bu bak@mdan onu, bir yöntem sorunu olmaktan daha fazla, bir deAerler ve akletme sorunu
olarak görmek uygundur. çtihâd@ bu geni< anlam@yla ald@A@m@zda, slâmî dü<ünsel
miras@n yap@s@, onu doAuran pratik akl@n kurgusu ve nihayet onun söylemsel bir yap@
olarak kurumsalla<mas@na zemin te<kil eden klâsik slâmî ilimler, incelemenin odaA@n@
olu<turmaktad@r.
19. yüzy@lda ya<ayan uyan@<ç@ Müslüman dü<ünür ve politikac@lar@n, toplumlar@n@n sorunlar@n@ çözmek üzere harekete geçtiklerinde, kendilerine dinsel ve kültürel
anlamda kuramsal bir destek ve doArulama/me<ruiyet sunacak bir dayanak bulma
ihtiyac@ duyduklar@ bilinen bir gerçektir. Bu ihtiyaç büyük ölçüde, slâm F@kh@'n@n tikel
ve teknik bir kavram@ olan ve daha çok bir yöntem ilkesi olarak deAerlendirilmi< bulunan içtihâd kavram@na yönelerek saAlanmaya çal@<@ld@. çtihâd kavram@, anlam geni<lemesine uArat@larak, yaln@zca tikel F@k@h meselelerini çözmede deAil, aksine çoAunlukla daha kapsaml@ dü<ünsel ve toplumsal sorunlar@ çözmede ve yeni bir anlay@< geli<tirmede dinsel bir me<ruiyet zemini olarak kullan@ld@. Gerçi her tikel çözüm, bilinçli ya
da bilinçsiz, bir metodolojik arka plâna dayand@A@ndan, bir konu hakk@nda fetvâ vermek, bütünden kopuk salt-tikel bir davran@< olarak görülmemelidir. çtihâdda bulunmak, yap@lan i<in dinsel ve tarihsel geçerliliAinin yeterli bir kan@t@ <eklinde alg@land@.
Bat@ kültürü taraf@ndan meydan okumayla kar<@la<an ve köklü sosyo-politik çalkant@lar@n egemen olduAu bu bunal@ml@ döneme özgü önemli tart@<ma gündemlerinden
birini, 'içtihâd kap s n n kapal olup olmad ' sorununun olu<turmas@ anlaml@d@r.10
Uzun y@llar boyunca kendine özgü bir toplumsal ve coArafî gerçeklikler dünyas@nda ya<ayan Müslüman toplumlar@n ve onlar@ yöneten kadrolar@n köklü bir yenilenme ihtiyac@ duymad@klar@ dü<ünülebilir. Zira iktidar ile halk aras@ndaki dikey ili<ki
ve toplumsal kesimlerin kendi aralar@ndaki ileti<im, belli bir denge ve istikrar yap@s@,
ona uygun bir de söylem biçimi olu<turmu<tu. Kendi kendine yeterli olan bir evrende,
tecdit ve yenilenme konusu bir söylem olarak ortaya ç@kmaz. DeAi<im, yenilenme ve
ilerleme kavramlar@ ise durduk yerde sorunsuz olarak gündeme gelmezler. Ortada bir
kar<@la<ma ve d@<ardan gelen bir kültürel tehdit olgusu bulunmal@d@r.
Hayat n gerçekleri ve içtihâd olay@ ise es geçilemeyecek türden önemli îmâlar ta<@yan iki kavramd@r. Yeniden in<âc@ söylemin yakla<@m@nda yeniden kurgulanan
içtihâd anlay@<@n@n, geleneksel F@k@h söylemindeki içtihâd kavram@ndan en belirgin
fark@, ona, ideolojik ve toplumsal ihtiyaçlar@n bask@s@ alt@nda, daha genel dü<ünce ve
inanç sorunlar@n@ çözümlemek üzere ba<vurulmas@d@r. Geleneksel anlam@yla içtihâd,
te<rî için bir esas olarak kabul edilmekte ve oldukça somut, belirgin bir anlam alan@
bulunmaktad@r. Bu somut anlam alan@na denk dü<en bir uygulama pratiAi de geli<tirilmi<ti. öyle ki; geleneksel içtihâd uygulamas@, öncelikle Kur’ân-Sünnet nasslar@ tara10

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e geçi< döneminde bu konuyla ilgili oldukça zengin bir tart@<ma ve fikir üretme geleneAine tan@k olunmaktad@r. Bu süreç; politik, dü<ünsel ve toplumsal çalkant@lar@n derinden ya<and@A@ ve ilginç tart@<ma gündemlerine sahne olan bir dönemi ifade eder. Pek çok dü<ünür devletin sorunlar@n@ çözmek ve toplumun önünü açmak ad@na klâsik slâmî ilimlerin sunduAu imkânlar@ yoklamaya yönelmi<lerdir. Bu arada en s@k an@msanan iki slâmî ilim, Kelâm ve F@k@h olmu<tur. Bu dönem dü<ünürleri,
içtihâda neredeyse olaAanüstü bir önem atfetmi<ler ve onu neredeyse her sorunu çözecek bir araç olarak
görmü<lerdir. Bkz. Ahmed Hamdi Aksekili, 'Lâhika', Mezâhibin Telfîki ve 2slâm' n Bir Noktaya Cem'i, stanbul 1332, s. 369.
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f@ndan tayin edilen bir çerçeve içerisinde kalmakta ve ard@ndan da bir kez daha Sahâbe
icmâ@ ya da örneAin, mâm Mâlik'e göre Medîne halk@n@n uygulamas@ gibi tarihsel ve
coArafî referanslar taraf@ndan s@n@rland@r@lmaktayd@. Ancak bu kez, içtihâd alg@s@ yeni
bir dinsel- slâmî bilgi ve toplum anlay@<@ndan haber vermek üzere tasarlanmaktad@r.
Bu niteliAiyle içtihâd, farkl@ bir dünyada var olma iradesinin, farkl@ bir dünyaya geçi<
yapma projesinin paradigmas@na giri< arac@ olmaktad@r.
Keza ât@bî ba<ta olmak üzere te<rî meselesinde makâs@d ve maslahata vurgu
yapan baz@ klâsik ulemân@n hat@rlanmas@ da bu sürecin mant@A@na uygun dü<en bir
geli<me say@lmal@d@r. ât@bî'yi öne ç@karan dü<ünsel ihtiyaç, onun çözümlemesinin, bir
içtihâd metodolojisi kurmada ve sorunlar@ daha geni< bir çerçevede ele almada sunduAu imkândan dolay@ olsa gerek. BilindiAi gibi ât@bî, k@yas tekniAi üzerine kurulu bir
içtihâd anlay@<@na kar<@ ç@karak <er’î nasslar@n içerdiAi makâs d ilkesini esas alm@<t@.11
Buna göre k@yas, t@pk@ mant@kta olduAu gibi, nas@l yeni bir bilgi vermiyor ve yeni <eyleri önceden bilinenler kategorisinde görüyorsa, te<rî konusunda da yeni geli<meler
kar<@s@nda uygun cevaplar sunmaktan uzakt@. Çünkü k@yas, geçmi< örneAe bakarak ve
tikelin tikele vurulmas@ biçiminde çal@<@yordu. Böylesi bir k@yas mant@A@ üzerine kurulu
olan bir içtihâd anlay@<@ da sosyal geli<melere ayak uydurmakta yetersiz kalacakt@.
ât@bî'nin bu yakla<@m@ klâsik içtihâd anlay@<@n@n tüm olanaklar@n@n tükendiAinin,
içtihâd kap@s@n@n yeniden aç@lmas@n@n ve usûlun yeniden tesisinin gerekliliAinin bir
ilân@ say@ld@.12 Bu anlay@<a göre nasslarla hayat aras@nda dinamik bir ili<ki kuruluyordu.
Nasslar@n lâf@zlar@ndan anlam ç@karmak ya da benzersiz bir olay hakk@nda daha önce
hakk@nda hüküm bulunan bir örneAe bakarak hüküm vermekle s@n@rl@ bir k@yas/içtihâd
anlay@<@n@n yerine, <eriat@n tümeline bakarak ve maslahat-makâs@d dengesini gözeterek
çözüm arama yakla<@m@ güç kazand@. Bu süreç ayn@ zamanda, Tefsir, F@k@h ve Kelâm
gibi temel slâmî bilimlerde metodoloji tart@<malar@n@n h@z kazand@A@ bir geli<meye de
tan@kl@k etmektedir.13

11

ât@bî, slâm <eriat@n@n ebedî olduAunu dü<ünür ve bunu teklîfin sürekliliAine baAlar. Ona göre teklîf nas@l
ebedî ise ona ili<kin olarak vazedilen dinî hükümler de öyledir. ât@bî'nin ahkâma ve onu detaylar@na ili<kin görü< ve aç@klamalar@ için bak@n@z. e<- ât@bî, Ebû shâk brahîm, el-Muvâfakât fî Usûli'l-Ahkâm, Kahire
1341, II, s. 46.
12
Muhammed Abid Câbirî, Ça da Arap-2slâm Dü üncesinde Yeniden Yap lanma, çev. Ali hsan Pala, Mehmet
irin Ç@kar, Kitâbiyât Yay@nlar@, Ankara 2001, s. 52, 53.
13
Son dönem Osmanl@ dü<ünürlerinin benzer bir dü<ünsel atmosferde içtihâd kavram@na yakla<t@klar@
görülmektedir. Onlar içtihâd@, dü<ünceye yeni ve daha geni< bir etkinlik alan@ kazand@rmak üzere geni<letici bir araç olarak kullanmak istemi<lerdir. Bu baAlamda 'hâlü maslahata evfak', 'maslahat-@ asra nazaran'
ya da 'muamelât-@ nâs@ teysîr eylemek' gibi gerekçelerle yeni içtihâdlarda bulunmak ve bu amaca ula<mak
için de <eriat@n küllî kaidelerine, maslahata ve makâs@da dayanmak söylemi genel geçer bir ilke gibi deAerlendirildi. Bkz. Mansûrîzâde Seyyid Bey, Usûl-i 2çtihâd, Vilâyet Matbaas@, zmir trz, s. 14-15. Bu arada tüm
slâmc@ dü<ünürlerin homojen bir bütünlük içinde içtihâd@ yücelttiklerini söylemek zordur.
ehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi Bey, 'Yeni içtihâdlar lâz md r. Bunu inkâr etmek dinî bir toplulu un mânevî g das n inkâr etmektir' derken (2slâm Tarihi, ss. 647), Saîd Nursî, yazd@A@ içtihâd risalesinde, '2çtihâd
kap s aç kt r, fakat u zamanda oraya girmeye alt mâni vard r.' diyerek bunlar@ sayar. Sayd@A@ gerekçeler, F@k@h’la ilgili teknik baz@ gerekçelere dayanmaktan daha çok, güncel içtihâd@n aç@ld@A@ kap@n@n pek de muteber olmayan bir dünyaya davet ettiAi merkezindedir (Saîd Nursî, Sözler, ss. 449-453). Burada dikkatimizi
çeken husus odur ki; son dönem slâmc@ dü<ünürleri, pek çok F@khî ve Kelâmî konuda cesurca ve aç@k fikirli bir tutum içindeyken, Cumhuriyet’in ilân@ndan sonra söylemlerinde, gözle görülür bir tutuculuk ve
muhalefet sergilemi<ledir.
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Tarihi ve geleneAi, yeniden ve radikal bir kavray@<la ele alma, güçlü toplumsal
ve entelektüel güdülerin, isteklerin bir sonucu olmal@d@r. Bu nedenle tüm d@<sal ve
teknik ayr@nt@lar bir yana, psikolojik bir zeminin te<kil edilmesi ve dü<ünsel/sezgisel
bir havan@n yakalanmas@ e<siz bir önem ta<@maktad@r. Yeniden in<â giri<imlerinin ihtiyaç duyduAu zeminin, güven ve me<ruiyet ihtiyaçlar@n@ kar<@layacak psikolojik bir
içerik olduAunu san@yoruz. Bu temel olmaks@z@n yap@land@r@lmaya çal@<@lan bir yenilenme projesine fazla bir <ans tan@yam@yoruz. Zira dü<ünsel bir sistemi ayakta tutan
<ey, rasyonel yap@s@ olduAu kadar belki daha da temelde ona bir ruh ve enerji veren
irrasyonel arkapland@r. Ya<am ve uygarl@klar hakk@nda söz söylemek ve tüm kültürler
kar<@s@nda farkl@ bir iddiada bulunmak hiç ku<kusuz yaln@zca kognitif/bili<sel bir eylem deAil, belki ayn@ zamanda sezgisel, duygusal ve ak@l ötesi bir eylemdir ki, zaten bu
iki boyut olmaks@z@n paradigman@n tamamlanmas@ mümkün olamaz.
Yeniden in<â giri<imlerinin psiko-sosyal, dü<ünsel ve söylemsel bile<enlerini
topluca deAerlendirmek hiç ku<kusuz bu çal@<man@n tek ba<@na kotarabileceAi türden
bir i< deAildir. Ancak onun sorunlar@ üzerinde dü<ündüAümüzde, eAer olumlu ve olumlay@c@ bir perspektiften bak@yorsak, söylenmesi gereken en genel <ey <udur: Genelde
slâm dü<üncesi özelde ise Kelâm ilminde bir yenilenme talep ediyorsak ve i<in ba<@nda da biz Kelâmc@lar bulunuyorsak, bir 'yeniden in â a ' olu<turmak zorunday@z. Yeniden in<â aA@ kavram@ sunulan argümanlar kadar, yakalanan psikolojik havayla da ilgilidir. Kelâm ilminde yenilenme trendinin, bir yeniden in<â modunun; teolojik, toplumsal ve kültürel etkenlerin bir araya gelmeleri/getirilmeleriyle saAlanacaA@ aç@kt@r.
Biz yeniden in<â giri<imlerinin irrasyonel boyutu olarak tan@mlamay@ tercih ettiAimiz
sorunu, 'merkezîlik duygusu' olarak netle<tirmek istiyoruz. Merkezîlik duygusu, her
türden yarat@c@l@A@n da motorudur. Hiç ku<kusuz buradaki merkezîlik duygusunun
tarihsel ortodoksi-heterodoksi tart@<malar@ndan farkl@ bir mant@A@ vard@r. Merkezîlik
duygusu dü<ünsel ve ideolojik bir çaban@n sonucu olarak elde edilebilen konumdur. Bu
duygu, bazen tarihsel ortodoksilere itiraz ederek kazan@l@r. O, tarihten dev<irilen bir
deAer olmaktan çok, <imdiki zamana ait canl@ bir kazan@md@r.
Bir merkezîlik elde etme baAlam@nda tart@<@lmay@ bekleyen öncelikli konu söylem meselesidir. Dönü<ümün, ancak yap@y@ içeriden, ruhsal ve söylemsel bir kavray@<la
yakalayan canl@ bir projeyle mümkün olabileceAi kanaatindeyiz. Aksi halde yap@ya
söylemsel olarak nüfuz edemeyen yakla<@mlar, sadece d@<ar@dan yap@lan müdahaleler
niteliAinde kalacak ve yap@n@n kendi içine, tarihine ve ideolojisine kapanmas@na yol
açmaktan ba<ka bir <ey saAlamayacakt@r. u halde yeniden yap@lanmac@ bir giri<imin
sahicilik niteliAini kazanabilmesi için, Müslüman kültürel söyleme ba<ka bir paradigmadan bakanlara özgü bir dili kullanmaktan kaç@nmas@ daha doAru olacakt@r.
Bu noktada metodoloji tart@<malar@n@n sadece bilimsel ve yöntemle ilgili çabalar
olmad@A@n@n, aksine bölgesel, kültürel ve enformatik dönü<ümlerin etkili olduAu ideolojik ve deAer yüklü karma<@k bir süreçle beraber yürüdükleri gerçeAinin alt@n@n çizilmesi zorunludur. Zira bizler kendi aram@zda metodik ya da bilimsel baz@ tikel sorunlarla uAra<t@A@m@z@ sanmam@za raAmen, geni< bir ölçekten bak@ld@A@nda, çabalar@m@z,
bizi ba<tan ç@karmaya çal@<an politik ve sosyal bir ku<atman@n politikalar@na da hizmet ediyor olabilir. Ve bizim ak@l yürütmelerimiz, bu ku<atmay@ mümkün ve kapsaml@ k@lma pratiAi gibi çal@<abilir. Oysa hiçbir yeniden in<âc@ dü<ünürün bilinçli olarak
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böyle bir teslimiyete içeriden kuramsal bir dayanak sunmay@ isteyeceAini dü<ünmüyoruz.
u halde bu sorunun bilinçli bir geçi<le çözümlenmesi ve Müslüman dü<üncesinin yap@s@na aç@l@m kazand@ran bir duyarl@l@kla a<@lmas@ zorunluluAu ortadad@r. Dolay@s@yla yaln@zca geçmi in yükünden kurtulma tarz@nda i<lev gösteren ve bunun ötesine de
geçemeyen bir in<âc@ model, doAas@ gereAi sorunlu olacakt@r. Bu modelin asla üzerinden atamayacaA@ psikolojik yük, güvensizlik sorunu <eklinde ifade edilebilir. Bu model
içinden konu<an ve dü<ünen bir kimse, dinsel referanslara ba<vurmu< ve söyleminde
gereAi kadar slâmî bir görüntüye yer vermi< olsa bile, acaba neyi me<rula<t@rmak ve
hangi amac@ gerçekle<tirmek üzere davrand@A@ ku<kusu hep var olacakt@r.
slâmî geleneAin yap@s@n@ ve <imdiki zaman@n mant@A@n@ kavramaks@z@n öne sürülen bir yenile<meci söylem, kendine bir geçmi<e baAl@l@k havas@ vermeye çal@<sa da
bunu ba<aramayacakt@r. Bu yakla<@m, deyim yerindeyse, kültüre kar<@ takiyye uygulamak anlam@na gelmektedir. u bir gerçek ki, dinsel kültürel miras@m@za kar<@ takiyye
uygulamak, etik yönü bir yana, metodolojik aç@dan hiçbir yarar saAlamayacakt@r.
Çünkü yaln@z dinsel kültürümüz deAil, hemen her türden paradigma, gizli ya da aç@k
olsun, kendine kar<@ meydan okumalar@, farkl@la<ma eAilimlerini, sahici ya da takiyyeci
yakla<@mlar@ alg@layabilecek bir mekanizmaya sahiptir.
DiAer yandan tarihin olumsuz yüklerinden ve k@s@rla<t@r@c@ manüpilasyonundan
kurtulmak ile tarihin bizzat kendisinden kurtulmak birbirlerinden oldukça farkl@ projelerdir. lki olumlu ve üretken bir benlik yap@s@n@ mümkün k@larken, diAeri ise toplumun tarihsizle<tirilmesi, belleksizle<tirilmesi ve böylece edilgenle<tirilmesi anlam@na
gelmektedir. Ba<ar@s@z bir <imdiki zaman alg@s@n@n etkisi alt@nda dü<ünerek, ba<ar@s@zbugün nedeni olarak tüm bir ya<anm@< tarihsel birikimi göstermek, bir dü<ünsel etkinlik deAil, bir hezeyân göstergesi say@l@r. Tarihin olumsuz etkilerine tarihsizle<erek kar<@
koyulamayacaA@ aç@kt@r. Aksine ba<ka bir hat@rlama biçimini; kendine güveni, ileti<imi,
üretmeyi ve birlikte payla<may@ canl@ tutacak bir tarih alg@s@n@ öne ç@karmak, saAduyuya en uygun çözüm olacakt@r. Zira tarihten kurtulay@m derken haf@zas@z kalmak,
belleAini yitirmek kendinden ve varl@k iddias@ndan vazgeçmek anlam@na gelecektir.
Tarihsel benlik dokular@n@n çözümlenmesi, kaç@n@lmaz biçimde bir nihilizm ve
ku<ku havas@ yaratacakt@r. Ancak benliAin çözümlenmesi, ba<ka bir benliAe geçi< için
ba<vurulan bir i<lem olarak görülmelidir. Benlik duygusundan ve haf@zadan yoksun bir
ak@l yap@s@n@n yeniden in<âya katk@ sunmas@ bir yana, <imdiki zamanda ya<amas@ bile
imkâns@z olacakt@r.
Bu baAlamda yeniden in<âc@ bir çaban@n kendisi için bir arketipler dizisi olu<turmas@ kaç@n@lmazd@r. Arketipler, bir paradigma içinde bilinç ile bilinçalt@n@, dü<ünce
ile sezgileri birbirine baAlayan güçlü baAlant@ noktalar@d@r. Arketipler sorunuyla ilk kez
kar<@la<t@A@m@z a<ama, geleneAi kavrama a<amas@d@r. Her toplumda ya<am@, kendi
geçmi< tarihi taraf@ndan ko<ullanm@< bir biçimde kavramak ve ya<amak eAilimi, ihtiyac@ vard@r. Arketip kavram@n@ ilk ele alan ve onu bilinç ve alg@lama sorunlar@n@ çözümlemede kullanan Jung arketiplerin kültürel ve tarihsel zorlay@c@ güçler olduklar@n@ dü<ünür:
''Arketipler önceden varolan kavray@< biçimleri (yani, bilincin ortaya ç@kmas@ndan önce) ya da sezginin doAu<tan gelme ko<ullar@d@r. çgüdülerin insan@ kendine özgü
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belirli bir ya<am sürdürmeye zorlamalar@ gibi, arketipler de sezgi ve kavray@<@ insana
özgü biçimlere zorlarlar.''14
slâm'da içtihâd kap@s@n@ kapatmaya yetkili bir kurumun ve ki<inin olmad@A@ bilinen bir gerçektir. Zira içtihâd -her ne kadar içtihâd yapmaya yetkili ve imtiyazl@
ki<ilerin sahip olmas@ gereken baz@ nitelikler zikredilmi< ise de- teorik olarak, dü<ünen
her Müslüman bireyin hakk@d@r. çtihâd elbette önemlidir ve sorumluluk ve yetkinlik
isteyen bir i<tir. Ancak bu noktaya a<@r@ vurgu yaparak neredeyse onu imkâns@zla<t@rmak yanl@< bir yakla<@md@r. çtihâd bir zorunluluk gereAi gündeme gelir. En uygun ve
en yap@c@ çözümü öneren ki<i ya da ki<ilerin içtihâd@, genel kabul görmekte ve diAer
yakla<@mlar da hak ettikleri kadar itibar görmektedir. Bu nedenle içtihâd@ zorla<t@rmak
yerine, onu te<vik etmek Müslüman dü<üncesi aç@s@ndan daha olumlu olacakt@r. Tarih, toplumsal ak@l ve saAduyu, olumlu ve hay@rl@ olan@ ay@klayan bir <âhid gibi çal@<acakt@r. Bunun için gerekli güven ortam@n@n, içtihâd yapmaktan sak@nd@rmakla saAlanamayacaA@ aç@kt@r. DiAer yandan içtihâda davet çaAr@lar@n@n amac@na ula<mas@,
içtihâdda bulunacak ki<ileri ve özgün fikirleri hazmedecek bir sivil toplumsall@k ortam@n@n varl@A@yla mümkündür. EAer gereAi yap@lamayacaksa, sadece kuramsal anlamda
içtihâd kap@lar@n@n aç@lmas@ meselesine odaklanmak, deyim yerindeyse ürkütülen ku<a
deAmeyecektir. Esasen Müslüman dü<ünce geleneAinde içtihâd kap@s@ d@<ar@dan kapanmam@<, dü<ünsel verimin azalmas@ ve ekolle<menin s@n@rland@r@c@ etkileri neticesinde kendiliAinden kapanm@<t@r. Yoksa bu kap@, onun hakk@n@ verecek söz ve görü< sahibi herkese aç@kt@r.
çtihâd, hayat@n gerçekleri ve maslahat ekseninde dü<ündüAümüz bu konunun
kültür bilimlerini ilgilendiren bir yönü daha vard@r. Özellikle deAi<im olgusu, bu baAlamda merkezî bir yere sahiptir. Nitekim kültür kavram@n@n tan@mlar@nda bu olguya
önemli bir yer verildiAi görülmektedir. Kültür, 'bir insan toplulu unun tarihsel olarak
olu an ve dönü ebilen ya am stili' <eklinde tan@mlanmakta ve onun ancak toplumsalla<ma halinde ortaya ç@kan ve her zaman dilimi (tarih) içinde az ya da çok ama sürekli
deAi<en bir i<aret ve simgeler topluluAu olduAu belirtilmektedir.15
DeAi<im olgusu <u ya da bu düzeyde her türden kültür için geçerli olan kaç@n@lmaz bir gerçekliktir. Müslüman kültürü de bu gerçeklikten müstaAni deAildir. DeAi<im
olgusunun kuramsal olarak varl@A@n@ olumlamak önemlidir. Ancak bu geli<me, henüz
ba<lang@ç noktas@ say@l@r. Zira deAi<imin hangi tarihsel ve toplumsal güçler taraf@ndan
saAland@A@ ya da gerçekle<tirildiAi, deAi<imin yönünün ne olduAu gibi temel soru ve
sorunlar ayd@nlat@lmad@kça, deAi<imin kuramsal kabulünün bir yarar saAlamayacaA@
aç@kt@r.
Keza yine deAi<im sorununa eklemlenmi< daha içsel bir konu daha vard@r ki, o
da Müslüman kültürünün anla<@lmas@ ile ilgilidir. EAer Müslüman kültürü de diAer
herhangi bir kültürel doku gibi bir deAi<im ilkesi boyunca olu<mu< ve deAi<im gerçekliAi içerisinde yap@lanm@< ise, onu statik ve durgun bir yap@ <eklinde görmeye çal@<mak
pek de doAru olmayacakt@r. Aksine onu bir süreç olarak kavramak gerekecektir. Bunu

14
15

Frieda Fordham, Jung Psikolojisi, çev. Aslan Yalç@ner, Say Yay@nlar@, stanbul 1994, s. 27.
DoAan Özlem, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Remzi Kitabevi, stanbul 1986, s. 36.
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söylemek, slâm dü<ünce yap@s@n@n kültürel ve dogmatik anlamda bir aA@rl@k merkezinin bulunmad@A@ ve onu ortaya ç@karman@n anlams@z olduAu anlam@na gelmemektedir.
Bu konuda vurgulanmas@ gereken bir diAer nokta da, içtihâd, yeniden in<â ve
gelenek konular@n@n birer kültürel sorun olduklar@ ve onlar@ yine bu zeminde tart@<man@n gerekliliAidir. Kültürel sorun kavram@ Câbirî'nin de söylediAi gibi, belirli bir insan
topluluAuna nispet edilmediAi zaman içi bo< ve oldukça soyut bir söz olarak kalmaktad@r. Kültür insana özgü bir toplumsal fenomen olduAundan, kültürel bir sorun ancak
belirli bir somutluk baAlam@nda incelenebilir. Ayr@ca kültürel sorun, onun varl@A@n@
hisseden, onu kavramsal düzeyde kavrayan bilinçli bir ayd@n kesiminin varl@A@n@ da
öngörür.16 Onu görüp fark eden, dü<ünen, bilinçli bir öznenin bulunmamas@, kültürel
sorunu da bo<lukta b@rak@r.
EAer tarih duygusu bilinç düzeyine ta<@narak, üzerinde konu<ulan bir mesele
haline gelmeye ba<lam@<sa bu durum, paradoksal olarak ba<ka bir geli<menin de göstergesi say@lmal@d@r. Geli<imini tamamlam@<, büyük ba<ar@lar@n@ geride b@rakm@< olan
bir uygarl@k, kendini, konumu hakk@nda dü<ünmek durumunda hissetmektedir. Tarih
yapma heyecan@ ve tarihin öznesi olman@n s@cakl@A@ geçmeye ba<lay@nca, duraklaman@n
nedenleri ve yeniden canlanman@n ko<ullar@ üzerinde sorgulama zorunluluAu doAmaktad@r. slâm kültüründe bn Haldûn'un ortaya ç@k@<@n@ benzer bir ilkeye dayand@rarak
aç@klayan Hanefî, genel bir yasa olmas@ bak@m@ndan konu hakk@nda farkl@ örnekler
verir. ÖrneAin Bat@'da tarih felsefesinin ortaya ç@kmas@ ve geli<mesi böylesi bir süreç
izlemi<tir. Bat@ uygarl@A@, OrtaçaAlardaki yürüyü<ünü kaybettikten ve bir t@kanma
dönemine girdikten sonra, Avrupa toplumlar@n@n uyanma ve ilerleme isteklerine paralel olarak Tarih Felsefesi konusu gündeme gelmi<tir. Keza slâm uygarl@A@ da yedinci
yüzy@lda durgunla<t@ktan sonra tarih ve milletlerin çökü<ü ve uyan@<@ sebepleri hakk@nda dü<ünmek üzere bn Haldûn'un ortaya ç@kmas@ tabiî bir geli<me say@l@r. Yine on
dokuzuncu yüzy@lda Rönesans ve büyük toplumsal deAi<imlerin ya<and@A@ bir dönemde pek çok Müslüman dü<ünürün bir tarih felsefesi kurmaya çal@<malar@ da bu kapsamdad@r. Burada ortaya ç@kan husus, tarihe ancak toplumsal ve uygarl@klar baAlamlar@nda sorunlu bir duruma dü<tükten sonra yönelinmesidir. Bugünkü olumsuz duruma
dü<meye neden olan geli<melerin mant@A@n@ ke<fetmek üzere tarihe bir referans olarak
ba<vurulmaktad@r. Tarihi âdeta medeniyetin kendi ölümü bildirmesi ya da medeniyetin, kendinden geçmi< bir olay olarak bahsetmesi olarak, bir vasiyet ve bir vedâ hacc
<eklinde deAerlendiren Hanefî, bir anlamda Müslüman dü<ünürlerin tarihten beklentilerine dikkat çeker.17
u bir gerçek ki, tarih üzerine dü<ünmenin, geçmi<i bir anlat@ya dönü<türmenin, geçmi<in mant@A@n@ kavramaya çal@<man@n pek çok gerekçesi saptanabilir. Bu
itibarla konuyu tek bir etkenle aç@klamak doAru olmayabilir. Müslüman kültür aç@s@ndan tarih konusunun daha farkl@ ve özel bir boyut ta<@d@A@ doArudur. Zira bizde tarih,
her zaman için ayn@ zamanda itikâdî ve ideolojik bir yap@ya sahip olagelmi<tir. Günümüz Müslüman topluluklar@n@n kimlik dokular@ belirli tarihsel dönemlerin izlerini ve
hat@ralar@n@ yoAun olarak ta<@maktad@r. Müslüman kimlikler, yoAun olarak tarih yüklü
16
17

Câbirî, a.g.e., s. 167.
Hasan Hanefî, 2slâm Kültüründe 2nsan ve Tarih, çev. Vecdi Akyüz, Ay@<@A@ Kitaplar@, stanbul 2000, s. 71.
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kimliklerdir. Bu nedenle tarih konusu, bugün bile çok tart@<mal@, hassas ve ihtilâflar@
ate<leyici bir içeriAe sahiptir. Bir Müslüman dü<ünür, genel tarih felsefesi konusunda
sergilediAi soAukkanl@l@A@, tikel herhangi bir tarihsel olay konusunda sergileyememektedir. Bunun nedeni sözünü ettiAimiz, Müslüman kimlik yap@lar@n@n oldukça uzun
tarihsel geçmi< baAlam@nda kurgulanm@< olmalar@d@r. Dolay@s@yla tarihsel bir olay@n
sorgulanmas@, e<deAer olarak ya<ayan kimliklerin de sorgulanmas@ anlam@na gelmektedir. Bu noktada alt@ çizilmesi gereken nokta, ya<ayan Müslüman kimlik dokular@n@n
en genel anlamda tüm çe<itliliAine kar<@n, hem teolojik ve hem de politik birer içerik
ta<@yor olmalar@ gerçeAidir.

4. YEN DEN N Â PARAD GMASI, HAYATIN GERÇEKLER SORUNU VE MASLAHAT
LKES

Paradigma deAi<imleri, pek çok konuda olduAu gibi dünyaya bak@<@n da deAi<ime uArad@A@ bir süreçtir. Bu arada toplumsal alg@ ve görme biçimleri de kökten dönü<üme uArar. Eski öncelikler ve deAerler, yenileriyle yer deAi<tirmeye ba<lar. Bu deAi<toku< i<lemi önce içsel aray@<lar <eklinde ba<lar ve kimliklerin sorgulanmas@ düzeyine
doAru ilerler. <te, son dönem slâm tecdit teorilerinde görülen maslahat, içtihâd ve
çaA@n gerekleri gibi öAelerin yüceltilmesi hususunu, and@A@m@z bu paradigma deAi<imi
sorunu aç@s@ndan da deAerlendirmek zorunlu görünüyor.18
Hayat@n gerçekleri ve maslahat ilkesi kavramlar@ oldukça önemli dü<ünsel konulard@r. Bu ikisinin birbirleriyle nas@l tevhid edilip-uzla<t@r@ld@klar@n@n yan@ s@ra, her ikisinin özerk olarak tan@nmas@ zorunludur. <e, hayat@n gerçekleri kavram@ ya da ya<amla birlikte yürüyen dü<ünce gibi neredeyse herkes taraf@ndan çok iyi bilindiAi san@lan
gönderenlerin analiziyle ba<layal@m. Hayat@n gerçekleri kavram@ elbette kurgusal ve
ideolojik bir havaya sahiptir. Hayat@n gerçekleri, orada d@<ar@da kar<@m@zda duran nesneler/olgular deAillerdir. Bu kavram toplumsal ve tarihsel geli<melere, politik tercih ve
eAilimlere, kültürel durumlara göre saptanan birer içeriAe sahiptir. Her çaA@n kendine
göre 'hayat n gerçekleri' olduAu gibi ayn@ çaAda da her toplumun kendine göre bir 'haya18

Kelâm'da yenilik aray@<lar@n@ konu alan baz@ ara<t@rmac@lar, bu konuya deAinmi<ler ve yenilik ihtiyac@n@n
en yoAun biçimde hissedildiAi alan@n, Kelâm sahas@ olduAunu, zira yeni tart@<ma konular@n@n daha çok
akâidi ilgilendiren felsefî itirazlara dayand@A@n@ belirtmi<lerdir. Bkz. Said Özervarl@, Kelâm'da Yenilik Aray lar (XIX. Yüzy l n Sonu-XX. Yüzy l n Ba ), sam Yay@nlar@, stanbul 1998, s. 46. Kelâm alan@nda yenile<meyi dile getiren son dönem Osmanl@ ayd@nlar@, eski Kelâm kitaplar@n@n zarûrî olarak kendi dönemlerinin akâid meselelerini ele ald@klar@n@ ve bu nedenle de art@k günümüz Müslüman toplumlar@n@n sorunlar@na çözüm sunmada yeterli olmad@klar@n@, slâm akâidine yönelik sald@r@lar@n k@l@k deAi<tirmi< olduklar@n@
ve onlarla yeni usûl ve yakla<@mlarla mücadele etmek gerektiAini dü<ünmü<lerdir. Bkz. Celâl Nuri, Târîh-i
2stikbâl, I, s. 120; Muhammed Sâd@k, 'Aç@k Mektup', s. 165. Günümüz lahiyatç@l@A@ ve bilim adamlar@ aç@s@ndan Kelâm'da yenile<me sorunu, hiç <üphesiz salt bir yöntem aray@<@ sorunuyla s@n@rl@ deAil ve fakat
daha geni< bir çerçevede bir paradigma sorunu olarak alg@lanmaktad@r. ÖrneAin klâsik Kelâm'@n sunduAu
varl@k ve bilgi anlay@<@n@n ele<tirildiAi bu yakla<@mlarda, Allah ile insan aras@nda kurulan klâsik ontolojik
ili<ki yine Kur'ân aç@s@ndan ele<tirilmekte ve yeni bir ontolojinin ve epistemolojinin imkânlar@ sorgulanmaktad@r. Bkz. aban Ali Düzgün, Sosyal Teoloji-2nsan n Yeryüzü Serüveni, AkçaA Yay@nlar@, Ankara 1999.
Düzgün, yeni Kelâm projesini, Teolojinin insana dönük yüzü olan 'Sosyal Teoloji' olarak tan@mlar (Düzgün, a.g.e., ss. 1-5). Ayr@ca Ehl-i Sünnet Kelâm'@n@n E<’arî söylemine teslim olu<unu ele<tiren Güler de,
Kur'ân'@n öAretisine uygun daha dinamik bir Kelâm anlay@<@n@ temellendirmeye çal@<@r. lhami Güler, Allah' n Ahlâkîli i Sorunu- Ehl-i Sünnet'in Allah Tasavvuruna Ahlâkî Aç dan Ele tirel Bir Yakla m, Ankara Okulu
Yay@nlar@, Ankara 1998. Güler, klâsik Kelâm'da, kader, ecel, irâde, fiil gibi insan@n toplumsal ve ahlâkî duru<uyla yak@ndan ilgili pek çok konunun Kur'ân'@n fikrî bütünlüAünden kopuk olarak okunduAunu belirtir
ve teolojik sorular@ gündelik pratik ya<am aç@s@ndan deAerlendirmeye çal@<@r (Güler, a.g.e., ss. 1-2).
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t n gerçekleri' alg@s@ bulunmaktad@r. Bu bak@mdan öncelikle alt@n@ çizmek zorunda olduAumuz temel nokta; hayat@n gerçeklerinden söz ederken, sanki nesnel ve anlam@ herkes taraf@ndan ayn@ <ekilde bilinen ve kabul edilen bir dünya hakk@nda konu<mad@A@m@z@ bilmemiz gerekir. Meseleyi bir de içtihâd tart@<malar@ ekseninde okursak, kar<@m@za ç@kan soruyu ya da sorunu <öylece belirtebiliriz: çtihâd kap@lar@ nereye ve nas@l
bir dünyaya aç@l@yor?
Shayegan'@n yaral@ bilinç olarak nitelediAi günümüz popüler Müslüman anlay@<@n@ deAerlendirirken vurgulad@A@ entelektüel sorumluluk kavram@n@ hat@rlayal@m;
''Tan@mak, haberli olmak, belirli bir perspektife ve mesafeye sahip olmak, k@sacas@ bilgilenmi< olmak gerekmektedir. Burada, neden söz edildiAini, neye at@fta bulunulduAunu, hangi baAlama baAlan@ld@A@n@ bilmek gerekmektedir. Ba<ka bir deyi<le,
bilgi haritalar@na, entelektüel bagajlara, belirgin fikirlere, aç@k kavramlara ve önermelere sahip olmak gerekmektedir. Sonuç olarak, saAlam bir zemin ontolojik bir temel
gerekmektedir.''19
Bu noktan@n yeniden in<â sorunu bak@m@ndan ta<@d@A@ önem oldukça merkezîdir. Zira maslahat ilkesi ile içinde ya<ad@A@m@z dünyan@n tart@<mal@ eAilimleri ve deAerleri aras@nda kurulacak olan yanl@< bir korelasyon, sorunlarla dolu bir akletme örneAi
te<kil edecektir. ÖrneAin, küreselle<meyi günümüz dünyas@n@n olgusal olduAu kadar
deAersel-ideolojik bir verisi sayan yakla<@m@ alal@m. Öncelikle bu yakla<@m, ya<anan
sürecin teolojik bir olumlanmas@ olarak i<lev görmekte ve ona d@<ardan kuramsal dayanak saAlamaktad@r. Yan@ s@ra küreselle<me pratiAi olarak sürdürülen ve bölgesel adaletsizlikleri iyice kurumsalla<t@ran, ebedîle<tiren çarp@kl@klara ve politikalara ortak
olmaktad@r. Küreselle<meci söylemle uzla<may@ bir maslahat ilkesi olarak deAerlendiren herhangi bir yakla<@m, bu tart@<mal@ ve sorunlu temel üzerine kurduAu paradigmayla farkl@ bir dünyaya geçi< yapmakta ve tarihsel ileti<imi koparmaktad@r. Bu hâliyle de, küreselle<meci teorisyenlerin geleceAinden haber verdikleri tarihsiz, çat@<mas@z
ve tek tiple<tirilmi<, daha uygun bir deyi<le teslim al@nm@< bir dünya tasar@m@na katk@da bulunmaktad@r.
u halde yeniden in<âc@ bir anlay@<@n üzerinde durmas@ gereken vazgeçilmez öAe, Müslüman toplumlar@n tarihsizle<tirilmeleri projesi gibi i<lev görmekten sak@nmak
olmal@d@r. Bir kendini konumsuzla t rma etkinliAi <eklinde çal@<t@r@lan ak@l yürütmelerin
varacaA@ nokta nihayetinde, kültürel yabanc@la<mad@r ve eAer bu i<, Kelâmî bir söylem
arac@l@A@yla yap@l@yorsa, onun da ad@ her halde Kelâm arac@l@A@yla Kelâms@z kalmak olur.
Hiçbir Kelâmc@n@n da böylesi bir epistemik günaha ortak olacaA@n@ sanm@yoruz. Küreselle<me olarak kendini dayatan aktüel durumla (baz@lar@na göre ise bu sadece söylemsel ve simülatif bir durumdur) uzla<man@n d@<@nda daha uygun bir ç@k@< yolu olduAuna
inananlar, sözüm ona ya<am@n gerçeAi olarak sunulanlar@ kabul etmeyenlerdir. ÖrneAin; 'baz insanlar nükleer korunma s naklar in â ediyorlar. 2nsan onuruna yak an ko ullar ortadan kalkt ktan sonra ya aman n belki de anlam n n kalmayaca ak llar na bile
gelmiyor.'20
19

Daryush Shayegan, Yaral Bilinç-Geleneksel Toplumlarda Kültürel Aizofreni, çev. Haldun Bayr@, Metis Yay@nlar@ 1991, s. 146.
20
Arno Gruen, Normalli in Delili i-Hastal k Olarak Gerçekçilik, çev. lknur gan, Çitlembik Yay., stanbul
2003, s. 162.
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Burada biraz daha az septik bakmaya çal@<arak, konuyu bilimsel s@n@rlar içerisinde tutmaya ve tan@mlamaya çal@<al@m. çtihâd@ en geni< anlam@yla dü<ünsel bir
etkinlik, kar<@ kar<@ya kald@A@m@z sorunlar@ çözmeye yönelik bir çaba olarak deAerlendirme konusunda genel bir kabul olduAu görülmektedir. O zaman bu çaban@n bugün
nas@l ve ne <ekilde çal@<t@A@na dair daha somut bir bak@< geli<tirmek gerekiyor. Konumuz hakk@nda somut bir konu<ma baAlam@ yakalanmas@ bak@m@ndan öncelikle sorulmas@ gereken soru <udur: Bugün Müslüman toplumlar nas@l bir ya<am biçimi içerisinde hayat sürüyorlar? Bu sorunun olabildiAince nesnel ve teknik verilere dayal@ olarak
cevapland@r@lmas@ gerekir. Zira ihtiyaçlar@n, sorunlar@n tan@mlanmas@ ve genel maslahat@n tespit edilmesi hususlar@, ortaya konulan tablonun içeriAine baAl@ bir konudur.
Müslüman toplumlar@n egemen söylemlere dayal@ deAil gerçeAe uygun bir fotoAraf@n@n
çekilmesi, hiç ku<kusuz sunulan çözüm önerilerinin ve özelikle de yeniden in<âc@ yakla<@mlar@n kuramsal temeli olacakt@r.
Müslüman toplumlar@n bugün ulus devletler <eklinde ya<ad@klar@, körfez ülkelerinin çoAunun belirli aileler taraf@ndan krall@klarla yönetildiAi, diAerlerinin de kendi
tikel yap@lar@na özgü cumhuriyet ve demokrasilerle yönetilmeye çal@<@ld@A@ görülmektedir. Bu ülkelerin ekonomik-politik aç@dan geli<mi<lik düzeyleri ve kendi aralar@ndaki
ili<kileri her ne olursa olsun, ortadaki tablonun en temel özelliAini, Müslüman coArafyan@n bunal@ml@ görüntüsü olu<turmaktad@r. Müslüman dünyas@ bugün küresel geli<melerin ve kendi tarihlerinin yol açt@A@ güvenliksiz ya da yerinde bir deyi<le, güvenliksizle<tirilmi< bir bölgede ya<amaktad@r. Modernle<me, kalk@nma, demokrasi ve Bat@'yla
ili<kiler sorunu farkl@ düzeylerde varl@A@n@ sürdürmektedir. Bu durum dinsel dü<üncenin seyrini de derinden etkilemeye devam etmektedir. Daha aç@k ifade etmek gerekirse; dinsel ve teolojik geli<menin seyrini, kapsam@n@ ve içeriAini büyük ölçüde, toplumsal ve politik geli<meler belirlemektedir. Bu durumu bir ölçüde normal kar<@lamak
gerekir. Zira din, asla ya<anan tarihten baA@ms@z kendi ba<@na ayakta duran bir cevher,
bir töz deAildir. O, kaç@n@lmaz olarak bir tarih ve toplum içinde ya<ayan insan(lar)la
etkile<ime girmek durumundad@r. nsan@ deAi<tirmek ve onu yüceltmek isteyen tanr@sal iradenin, insan@ kendi be<erîliAi içinde kavramas@ ve bu amaçla da tarihe ve topluma dalmas@, an@lan etkile<imin temel nedenidir.
Yeniden in<âc@ söylemin önünde bulunan en ciddî görevlerden biri de, kanaatimizce dünyada olup bitenleri ve özelde Müslüman ülkelerde ya<anan deAi<imi anlatacak yetkin bir kuramsal aç@klama geli<tirmesidir. Bat@'yla olan ili<ki ve ileti<im aA@
öylesine h@zl@, yayg@n ve çok yönlü i<lemektedir ki, tarihin ve insan topluluklar@n@n
bloklar biçiminde kategorize edildikleri o, hak-bât@l, iman-küfür, Müslüman-gayri
Müslim, biz-onlar gibi ayr@mlar üzerinde yap@lan tan@mlamalar geçerliAini çoktan yitirmi< bulunmaktad@r. Bu hususa, aktüel slâmc@ söylemde de tan@k olmak mümkündür. Her ne kadar bölgesel geli<meleri ve Bat@'yla olan ili<kileri hak-bât@l, biz-onlar
mant@A@ üzerinden deAerlendiren bir bak@< aç@s@ var ise de, bu perspektifinin etkinlik
alan@ darald@A@ ve genel bir saAduyulu bak@<@n yolda olduAu görülmektedir.
slâm dü<üncesinde yenilenme ve yeniden in<â sorunu üzerinde uzun y@llard@r
dü<ünen, bu konuya kuramsal düzeyde katk@ sunmakla kalmay@p, konunun pratiAine
de el atan Hüseyin Atay'@n yakla<@mlar@na deAinmeksizin geçemezdim. Atay'@n geli<tirmeye çal@<t@A@ yeniden in<â projesinin en gözde felsefî temalar@ndan birini, din ve
kültür ayr m olu<turmaktad@r. Atay, dini kültürden ay@rmay@ kendisi için temel bir
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hareket noktas@ saymakta ve onu slâm'da herhangi bir yeniliAin ve yeni bir anlay@<@n
ortaya ç@kabilmesi aç@s@ndan at@lmas@ zorunlu bir ad@m saymaktad@r. Bu ay@r@m@n bilincinde olmadan giri<ilecek olan bir hareket cüzî ve mevziî kalacak; genel, kaplay@c@,
ku<at@c@ ve kal@c@ olamayacakt@r. Din ile kültür aras@nda bir ayr@m yapman@n, yeniden
in<â giri<imleri bak@m@ndan ta<@d@A@ anlam ya da sunduAu imkân nedir?
Bu soruya net ve anla<@labilir bir cevap verebilmek için önce din kültürü sözünden ne denmek istendiAini ve hangi anlam@ alman@n daha elveri<li olacaA@n@ belirlemek
gerekir. lâhiyat camias@nda bu fikri ilk ortaya atanlardan biri olan Atay, din kültürü
sözünün içeriAini <öyle tespit etmektedir: ''Hz. Peygamber’in sözleri, içtihâdlar , sünnetleri
ve zamanlar nda sahâbenin ve özellikle dört halifenin söz ve içtihâdlar , mezhep kurmu veya
kurmam imam ve müçtehitlerin, di er bütün âlimlerin ileri sürdükleri fikirler, söyledikleri
sözler ve yapt klar içtihâdlar hep din kültürünü meydana getirir.'' 21
Bu yakla<@m aç@s@ndan ilâhî söz olan vahiy yani Kur'ân metni d@<@nda yer alan
her türlü söz, metin, görü< ve deAerlendirme din kültürü ifadesinin içine girmektedir.
Kuramsal olarak tutarl@ görünen bu yakla<@m, ilâhî iradenin bir ürünü olan vahiy metninin, insan taraf@ndan al@n@p okunmas@, yorumlanmas@ ve uygulanmas@ sonucu ortaya ç@kan her türlü ürünü kültür saymaktad@r. Gerçekten de vahiy olay@n@n kendisini,
Tanr@'n@n tarihe ve topluma yönelik kuramsal* bir müdahalesi <eklinde deAerlendiriyor
isek, onu kültür ve tarih üstü bir nitelik kabul etmek durumunday@z. Buna kar<@n,
vahiyle görünür hâle gelen, anla<@labilir k@l@nan Tanr@sal irade ile insanoAlunun, tarihin
bir kesitinde bulu<malar@ olay@, kültür bilimlerine konu olacak bir durumu anlat@r. Bu
bulu<man@n hem bizâtihi kendisi ve hem de sonuçlar@, kültürel birer olgudurlar. lâhî
ufukla be<erî ufuklar@n kayna<mas@ her <ey bir yana dilsel aç@dan göreli ve yorumsal bir
durumun alt@n@ çizer. Keza Atay, yine ayn@ bak@< aç@s@ndan hareketle, <eriat ile f@kh@n
ayr@lmalar@n@n ve birbirlerinden ayr@ <eyler olarak deAerlendirilmelerinin gerektiAini
dü<ünmektedir.22
Geleneksel yakla<@m taraf@ndan din ile kültür aras@nda kurulan özde<lik ili<kisini yalanlamak, onu geçersiz k@lmak radikal bir karard@r. Bu karar, yeniden in<â projesine kuramsal destek sunan metodolojik bir haz@rl@k olarak da say@labilir. Zira din ile
kültür aras@ndaki baA@ gev<etmek, din ile ya<am, din ile tarih aras@ndaki ili<kiye dair
yeni bir söylem geli<tirmeye imkân tan@maktad@r. Ancak bu ad@m@n öngörülemeyen
baz@ olumsuz sonuçlar@ ya da kuramsal yan etkileri de bulunmaktad@r. EAer saAduyulu
ve kal@c@ bir geli<menin ba<lang@c@ olamayacaksa, bu hareket, slâmî dü<üncede a<@r@
rölativist ve hatta nihilist ak@mlar@n boy göstermesine yol açabilecektir. Oysa din ile
kültür aras@nda bir ayr@m koymak, günümüz slâm dü<üncesini tarihsiz, kökensiz
k@lmak için deAil, Müslüman dü<üncesinin bugüne ait krizlerini çözmek üzere at@lm@<
iyi niyetli bir ad@md@r.
Bu itibarla din kültür ayr@m@ meselesini salt bir yerinden oynatma tekniAi gibi
görmek ve uygulamak hatal@ olacakt@r. Bu, i<in sadece mukaddime bölümüdür. Kal@c@
bir konum deAil aksine, bir geçi< ve haz@rl@k olay@d@r. Esasen slâm'@n öAretisel formülünü yapm@< olan ve onu savunmak üzere kurgulanm@< bulunan Kelâmî söylemin,
21
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geçi< dönemlerine özgü olan ku<ku, görecilik ve nihilizm öAelerini uzun süre üzerinde
ta<@mas@, onun normatif doAas@yla çeli<en bir durumdur. DiAer yandan, yeniden in<âc@
modelin as@l amac@n@n, ancak somutla<ma yoluyla gerçekle<eceAi gözden uzak tutulmamal@d@r. Yeniden in<âc@ söylem her ne kadar, kendine kuramsal ve felsefî bir manevra ve me<ruiyet alan@ yaratma ad@na, kültürden uzakla<sa da sonuçta yine ona
dönmek zorunda kalacakt@r. Nitekim ba<ta Atay olmak üzere pek çok yeniden in<âc@
dü<ünürün, F@k@h gibi ya<am@n somut alanlar@yla ilgili sorunlara el att@klar@ bilinen bir
gerçektir. Ancak burada tek düze ve homojen bir kültürel varl@ktan söz edilmediAi
aç@kt@r. Aksine geçmi<in kültürel evreni ile bugünün kültürel evreni aras@nda gidip
gelen, farkl@ dünyalara ait paradigmalar aras@nda çal@<an bir ak@l yap@s@ söz konusudur.
Dolay@s@yla yeniden in<âc@ model aray@<lar@, çok güçlü ve iyi dü<ünülmü< bir felsefî,
teolojik ve tarihsel zemine dayanmak durumundad@r. Sadece teolojik ve felsefî kayg@lar@ deAil ayn@ zamanda toplumsal ve tarihsel duyarl@l@klar@ da hesaba katmak durumundad@r. Bu yönüyle yeniden in<âc@ model, yaln@zca ilmihal reformuyla s@n@rl@ bir
ad@m olarak kalamaz. Dayand@A@ teolojik ve tarihsel temelleri, ta<@d@A@ niyeti ortaya
koyan bir aç@kl@k söylemi geli<tirmelidir.
DiAer toplumlar kar<@s@nda daha olumsuz ve sorunlu bir konumda bulunan toplumlar@n, bir tür ezilmi<lik duygusu içinde dü<ündükleri ve ba<ta tarihleri olmak üzere, kendi toplumsal varl@klar@na dair pek çok <eyi bir çökü< ve bozulma süreci baAlam@nda alg@lamaya ba<lad@klar@ bilinmektedir. Bu husus uzun süre modern sosyolojik
söylem taraf@ndan da körüklenen bir alg@lama biçimidir. Çünkü sömürgele<tirme pratiklerine uygun bilimsel (!) bir dayanak sunagelmi<ti. Bir <ekilde tahakküm alt@na
al@nm@< olan toplumlar@n tüm tarihsel ve kültürel gerçekliAini, mutlak bir ba<ar@s@zl@A@n sembolü olarak incelemek (!), pozitivist akla dayanan tekçi bir sosyolojik yakla<@md@. <in as@l tehlikeli yan@ ise, bu bak@< aç@s@n@n ezilen toplumlar@n dü<ünür ve ayd@nlar@ taraf@ndan da içselle<tirilerek, kendi sorunlar@ hakk@nda dü<ünürken kullan@lmalar@d@r.
Bugün Müslüman toplumlar@n üzerinde ya<ad@A@ coArafyay@ tan@mlayan en gerçekçi sözcükler, genel anlamda çat@<ma, istikrars@zl@k, az geli<mi<lik, güven yoksunluAudur. <te biz kes-yap@<t@r türünden bir Kelâm anlay@<@ yerine, saAduyulu bir Kelâm
anlay@<@n@ teklif ederken gözettiAimiz hassasiyet burada yatmaktad@r. Bugün elde edeceAimizi umduAumuz <eyler ad@na, Müslüman kültürü hakk@nda aceleyle kötü bir
tablo çizmek ne kadar yanl@< ise, Müslüman kültürünü Tanr@sal irâdenin bir tecellisi
ve tecessümü olarak gören romantik yakla<@ma kaymak da bir o kadar yanl@< olacakt@r.
çselle<tirilmi< bir oryantalizm duygusuyla Müslüman kültürüne yakla<mak, psikososyal ve politik bir hesapla<ma mant@A@n@ ta<@d@A@ndan; mitolojik ve kutsay@c@ bir
bak@< kullanan selefî anlay@< ise zengin Müslüman kültürünü daha çok E<’arî deneyimine indirgediAinden kullan@<l@ olamazlar. Bu bak@< aç@lar@ ve onlar@n ürettiAi sorunlar
hâlâ güncel olduAundan, onlar@ görmezden gelmek de doAru bir tutum say@lmaz. DoAru ve saAduyulu bir bak@< aç@s@n@n, bu ikisinin ele<tirisi üzerine kurulabileceAi dü<üncesindeyiz.

5. SONUÇ VE DE ERLEND RME
Klâsik Kelâm dü<üncesini tespit ederken ortaya koyduAumuz ilkeye bizim de
baAl@ kalmam@z, tutarl@ olmak bak@m@ndan çok önemli olsa gerektir. Temel ilkemiz
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<uydu; geleneksel Kelâmî paradigman@n yap@s@n@ kavramaya çal@<@rken, dü<ünce ile
sosyolojik ve kültürel ortam bilgisini gözetmek zorunludur. Dü<ünce ve inançlar@n
öznel/sübjektif bilgisiyle, tarihsel ortam@n nesnel/objektif bilgisi aras@ndaki diyalektik
ya da bütünleyici ili<ki, üretken ve kimlik olu<turan bir zemindir. Bu ilke tarihte kalm@< ve yitip gitmi< deAildir, aksine bugün de geçerlidir. Bu itibarla dü<ünce ile sosyopolitik baAlam aras@ndaki baA@nt@n@n günümüz versiyonlar@n@ gözetmek bir ba<kas@n@n
deAil, bizim görevimizdir. Bu baAlamda ak@l yürütmelerimizin, ileri sürdüAümüz önerilerin; içinde ya<ad@A@m@z ve dünden daha az politik olmayan dünyam@zda nas@l bir
anlama denk dü<tüklerine de bakmak zorunday@z.
Bu noktada Abdullah Laourî'nin bir deAerlendirmesini aktarmak istiyoruz;
''Bugün için meçhul olan baz@ <ah@slar@n imân@ yeniden formüle etme giri<imiyle
me<gul oluyor olmalar@ da oldukça mümkündür, zafer onlar@ bekliyor. '2slâm bütün
zamanlar içindir.' önermesinin bir kez daha ispat@ ile kar<@la<abiliriz; çünkü bu ayn@
slâm olmayacakt@r. Kelime ( slâm), daima yenilenen bir gerçekliAi sade bir <ekilde
tasvir etmektedir. Yorumun bu düzeyinde tarihçilerin, antropologlar@n, sosyal analistlerin diyecekleri hiç bir <ey yok. Konu<mak inanç adam@n@n i<idir; onlara dü<ense,
dinlemek ve kaydetmek.''23
Art@k bunal@ml@ noktalar ihdas etmek ya da kadim a<@r@l@klardan ortalama ve
mutedil doArular üretmeye çal@<mak yerine, günümüz slâm dü<üncesi, kendi
modernitesini kurmaya, <imdiki zaman@n@ in<â etmeye, kendi ayd@nlanmas@n@ gerçekle<tirmeye yönelen bir ak@l yap@s@ sergilemek durundad@r. Bu i<i gerçekle<tirecek bir
bilgi ve ileti<im aA@, hem bugün ve hem de tarihle diyaloAa girmeyi gerektirmektedir.
Müslüman toplumlarda dü<ünce geleneAinin ritmi, onun yap@s@yla uygunluk
gösterir. Bizde dinsel dü<ünce, daha çok politik çalkant@ ve dönü<üm dönemlerinde
h@zl@ bir devinim geçirmektedir. Bu durum onun politik deAerlere duyarl@ olmas@ndan
ve psiko-sosyal dengeler kar<@s@ndaki k@r@lganl@A@ndan kaynaklanmaktad@r. Klinik tarafs@zl@k ve kat@ objektiflik ad@na, böyle bir durumun mümkün olup olmad@A@ bir yana,
tarihten, toplumdan, kimlik duygusundan ve etik sorumluluktan bir dü<ünsel aray@<
sonuçta kendinin de izole olacaA@ anlams@z bir elitizm dalgas@n@ besleyecektir.
Yeniden in<â projesinin hedeflerini tespit ederken gözetilecek olan referans
hangisidir? Burada zaman zaman birbiriyle ters dü<en iki tutum göze çarpmaktad@r.
lki belirli bir elitin taleplerine odakl@ olarak kurgulanan politik-toplumsal dönü<ümcü
model. DiAeri ise geni< halk kitlelerinin ihtiyaçlar@na göre yap@land@r@lan model. Burada
elitist/entelektüelist model ile tarihsel/geleneksel model aras@nda bir ayr@<ma kendini
hissettirmektedir. Her iki modelin de kendine göre olumsuzluklar@ ve sorunlar@ vard@r.
Elitist model slâm dü<üncesinin sorunlar@n@, tarihsel ve toplumsal belirleyicilerin
d@<@nda ele almas@ bak@m@ndan avantajl@ bir konumun alt@n@ çizer. Ancak, Müslüman
kitlelerin psiko-sosyal ve politik duyarl@l@klar@na mesafeli ve hatta kar<@t olduAundan
resmî ve soAuk kalmaya mahkûmdur. Ayr@ca bu modelin vard@A@ sonuçlar@n toplumsal
uygulanmas@ çok da uzla<@mc@ ve ho<görülü bir zeminde gerçekle<emeyeceAinden, bu
modelin pratiAi tarihte örnekleri görülen klâsik mihne izlenimlerini çaAr@<t@racakt@r.
Yönetici elit ile kültürel elit aras@nda gerçekle<en, entelektüalist bir projenin ba<ar@
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<ans@ olamayacakt@r. Yönetici elit ile kültürel elit aras@nda gerçekle<en ve çok da aç@k
ve anla<@l@r olmayan bir anla<maya dayan@yor izlenimi vermekten de kurtulamayacakt@r. Oysa din, en ba<ta ve neticede, belirli bir elitin dü<ünsel ve s@n@fsal taleplerini kar<@lamak için deAil, en genel anlam@yla insanlar için vard@r.
nsanlar ilâhî söylemde, kendileri için mutlu bir gelecek (dünyevî ve uhrevî anlamda) gördüler ve onu bu doArultuda yorumlad@lar. Bu ilke, en yüksek felsefî ve teolojik ilkelerden bile daha i<levsel olmu<tur. slâm’@n (özellikle Sünnî ekolün) tarihsel
görüntüsünün toplumsal bir uzla<@m havas@ ta<@mas@ da bundand@r. K@sacas@; bir modelin tarihe ve topluma tutunabilmesi için salt teolojik ve entelektüel kayg@larla tasarlanm@< olmas@ yeterli deAildir. Hatta bu kayg@, tarihsel ve reel slâm'@n duyarl@l@klar@n@n
gözden kaç@r@lmas@na yol açacaA@ndan, içsel bir çat@<maya neden olarak, bizzat kendisi
sorun olu<turacakt@r. Oysa geçmi< ile bugün aras@ndaki diyaloAu kurmak ve korumak
en öncelikli i<ler aras@nda yer almaktad@r. Yeniden in<âc@ epistemolojinin dayanacaA@
epistemolojik me<ruiyet de, kanaatimizce i<te bu diyalogda yatmaktad@r. Mümkün
olan en geni< anlam@yla kavranan epistemoloji, bilme çabas@n@n bizzat kendisi ile deAil; bilgi olu<turman@n imkân@ ve me<ruiyeti sorunlar@ ile bilme çabas@n@n ba<ar@l@ olmas@ için zorunlu olan kurallar ve ilkelerle de ilgilenmek durumundad@r.

