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GELENE1 N NE’L 1 VE
DE1ERSEL BOYUTU ÜZER NE

%ehmus DEM R

ÖZET
Üzerinde duraca1 m z konular soruya dönü#türerek özetleyecek olursak,
#unlar ifade etmek mümkün: Gelenek nedir? %slam n kendisi ile tarihi süreçte ortaya ç kan gelenek aras nda de1ersel anlamda ne tür bir ba1 nt vard r? Gelenek ile
gelenekçilik aras nda yeterince ay r m yap lmakta m d r? %slam dünyas n n özelde
son iki yüzy lda çökü#ünün sorumlusu olarak gelene1in görülmesi do1ru mudur?
Gelenek geçerlili1ini sürdüren bir yard mc m , yoksa at lmas gereken lüzumsuz bir
veri midir? Modern dönemde ya#ayan Müslüman, gelene1i yeterince tan makta m d r? Öze dönü# dü#üncesi ile gelenek aras nda ne tür bir ilgi vard r?
Anahtar Kelimeler: Kur’an, gelenek, gelenekçilik, öze dönü#, %slam dünyas .
ON WHATNESS OF THE TRADITION AND ITS VALUE DIMENSION
If we express shortly this by transforming the themes that we will dwell
on, to the questions: What is the tradition? What is the value correlation between
the Islam and the tradition that emerged in historical process? Have it been to
make enough distinction between the tradition and traditionalism? Is it right to
have been seen the tradition responsible of the Islamic world collapse? Is the tradition a valid auxiliary or an unnecessary data must be throw? Does the Muslim
who lives in modern age know the tradition sufficiently? What is the relation between idea of turn to the essence and tradition.
Key words: Quran, tradition, traditionalism, turn to the essence, Islamic world.

Sosyolojik anlamda gelenek, kuPaktan kuPaSa aktarOlan bilgi, düPünce ve
kültür birikimi Peklinde özetlenebilecek olan deSerler toplamOnOn adOdOr. Bu çerçevede gelenek, zamanOn geçmiP boyutunu temsil eder. Din alanOnda kullandOSOmOzda ise gelenek, geçmiPten bize ulaPan dinle ilgili yorum, yaklaPOm ve açOlOmlarOn bütünüdür.
Burada sorun, geleneSe nasOl bakOlmasO gerektiSi ile ilgilidir. Gelenek, slam
toplumunun aktüel var oluPunun temelinde olduSu kadar, geleceSinin inPasOnda
da hareket noktasO olarak kabul edilmesi gereken ve bugünü anlamaya imkan
veren, dolayOsOyla geçerliliSini sürdüren bir olgu mudur? DeSilse gelenek, tarihteki
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yorum sürecinin edilgen bir nesnesi olarak mO kabul edilmelidir? GeleneSi yekpare
bir bütün olarak deSerlendirme imkanO var mOdOr? Modern dönemde yaPayan
Müslüman geleneSi yeterince tanOmakta mOdOr? Gelenek ve gelenekçilik ayOrOmOna
yeterince vurguda bulunulmakta mOdOr? slamOn kendisi ile tarihi süreçte ortaya
çOkan gelenek arasOnda deSersel anlamda ne tür bir baSOntO vardOr. slam dünyasOnOn özelde son iki yüzyOlda çöküPünün sorumlusu olarak geleneSin görülmesi
doSru mudur?...
SorularO elbette daha da detaylandOrmak mümkündür. Ancak öncelikle geleneSin deSersel boyutunun ne’liSi üzerinde durulmasO gerekmektedir. Bu çerçevede, tarihi süreç içerisinde dini anlama ile ilgili olarak ortaya çOkan ve dinî bilgi
diye nitelendirilebilecek olan birikim ile dinin bizzat kendisi arasOnda bir ayOrOma
gidilmesi ve konunun bu yolla anlaPOlmaya çalOPOlmasO kanaatimizce daha doSru
olacaktOr. BaPka bir ifadeyle, din ile insanlarOn dinden anladOklarO ePdeSer bir statüde deSerlendirilmemelidir.
Din, Allah’tan peygamber vasOtasOyla insanlara ulaPtOrOlan vahiyle ve peygamberin yaPantOsOyla, yaptOSO açOlOmlarla / açOklamalarla oluPturduSu bakOP açOsO
ve dünya görüPü ile ifade bulur. Bu yönüyle din, mükemmeldir, bir bütündür ve
eksik deSildir. Ancak tarihi süreç içerisinde dini anlamaya yönelik olarak ortaya
konan çabalar, anlamalar ve yorumlar ise insanidir ve eksiklikler içerir. DolayOsOyla dinde eksiklik, noksanlOk olmadOSOna göre, düzeltilecek, tashih edilecek, ihya
edilecek bir boyutu da yoktur.
ESer bir ihyadan veya bir düzeltmeden söz edilecekse bu, dinle deSil, dinî
bilgi ile ilgili olmalOdOr. Aksi takdirde akla, dini mükemmellePtirme, olgunlaPtOrma
gibi yetisinin üzerinde ve dOPOnda olan bir konum tayin edilmiP olur. Oysaki akOl,
mükemmellePtirmek, daha iyi bir konuma yükseltmek amacOyla dinin yardOmOna
koPamaz. Tersine akOl, tarihi süreç içerisinde dinden anladOSOnO olgunlaPtOrma
yolunda çaba sarfedebilir ancak. Bu çerçevede dinî bilgi, belirli bir PahsOn bilgi
veya yaklaPOmOnO deSil, kitlesel bir kimliSe sahip bulunan ve ilim adamlarO arasOnda karPOlOklO bilgi paylaPOmO, rekabet ve yardOmlaPmaya dayanan bilginin bir yönüdür. Bu dinî bilgi, deSiPime, geliPmeye ve daralmaya açOktOr, diSer bePeri kültürlere
ait unsurlarla sürekli alOPveriP halindedir. Burada, dinî bilgi ile kiPisel bilgi arasOnda
da bir ayOrOma gidilmesi gerekmektedir. Zira kiPisel bilginin kitlesel bir boyutu,
baPka bir ifadeyle, ilim adamlarOnca kabul gören bir yönü yoktur ve o kiPiye
münhasOrdOr. YaptOSOmOz bu ayOrOm, baPka bir ifadeyle din – dinî bilgi ayOrOmO, aynO
zamanda slam ile gelenek arasOndaki ayOrOmOn anlaPOlmasOnda temel hareket noktasO olarak kabul edilmelidir.
Gelenek, tarihi süreç içerisinde farklO zaman dilimlerine ait çaSdaPlOklar içerisinde, bulunduSu zamanOn kültürünü, ihtiyaç ve problemlerini gözeterek ortaya

SuruP, “Dini Bilginin Evrimi ve ÇaSdaPlaPma”, s. 79-80.
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çOkan birikimi ifade eder. Yenilik ise, çaSOn ihtiyaçlarOnOn gözetilerek, geleneSin
yeniden yorumlanmasO çabasOna iParet eder. BaPka bir ifadeyle yenilik, verili durumu temellendirme, onu ileriye doSru taPOma ve sosyal deSiPim anlamOna gelir.
DolayOsOyla yenilikten söz edildiSinde bile, gelenekle bir baSlantO kaçOnOlmaz olarak vardOr. Zira yenilik, daha önceye ait bir aslOn var olmasOna dayanOr. Ancak
Punu hemen ifade etmek gerekir ki, gelenek homojen bir yapO veya süreç deSildir.
GeleneSi ayakta tutan unsurlarOn karakterine baSlO olarak farklOlOk ve deSiPkenlik
arz eder. Yine gelenek, tek düze bir veri deSil, çePitli düPünce yapOlarO, ideolojiler,
sosyal güçler ve farklO görüPlerde ifadesini bulan bir eSilimler ve akOmlar mecmuasOdOr . Gelenek, insanOn dünyayla iliPkisini yapOlandOrma konusunda deSerlendirilmesi, iPlenmesi ve ileriye doSru taPOnmasO gereken bir birikimler toplamOdOr.
DeSiPim kaçOnOlmazdOr ve deSiPimin olmadOSO yerde duraSanlOk, hareketsizlik vardOr. Ancak evrende sürekli var olan bu hareketlilik ve deSiPim, sOrtOnda geçmiPin yükünü yüklenmiP olarak ilerler ve toplumsal anlamda meydana gelen
deSiPimin boyutu ne olursa olsun, yine de geçmiPe ait unsurlarO içerisinde taPOr .
DolayOsOyla gelenek, bir toplumun var oluPunun temelini oluPtururken, aynO zamanda geleceSinin de inPasOnda hareket noktasO olarak kabul edilmesi gerekir.
DiSer bir deyiPle gelenek, bugünü anlamaya ve geleceSi inPa etmeye yardOmcO
olabilecek temel unsurlardan birisidir.
Ünlü felsefecilerden Thomas Kuhn, geçmiPin, geleceSin geçerliliSini sürdürdüSü üzerinde önemle durarak, bir açOdan aslOnda kendi kibrimizi hizaya getirmektedir. Zira geçmiP, fen bilimleri açOsOndan bile düPünüldüSünde bir hatalar
tarihinden ibaret deSil, insanO ve doSayO anlamaya yönelik devam eden bir çabadOr. DolayOsOyla bugünkü yaklaPOm da ileriki tarihsel anlarda sönüp gidebilecektir,
ancak durumun böyle olmasO, onun bütünüyle yanlOP olduSu anlamOna gelmediSi
gibi, Pu andaki baParOsO da onu tümüyle doSru kOlmaz .
Son dönemlerde geliPme sosyolojisinde gelenek ile yenilik ve çaSdaPlOk arasOndaki ayOrOm çerçevesinde geleneSin, duraSanlOSO, amaçsOzlOSO ve yeniliSe düPmanlOSO adres gösterdiSi Peklindeki düPüncenin doSruyu yansOtmadOSO, bu Pekilde
yapOlan keskin bir ayOrOmOn gelenekle baSlantOyO bütünüyle koparmaya doSru
sürükleyeceSi açOktOr.
YaPanOlan tarihsel an ve durumlarda geleneSin etkisi küçümsenemez. GeleneSin farklO tarihselliklerden baSOmsOz düPünülmesi mümkün deSildir. YukarOda
da ifade edildiSi üzere gelenek, tarihi süreç içerisinde farklO insan veya insan gruplarOnOn ortaya koymuP olduSu yorumlar ve düPünce birikimini ifade eder. DolayOEbu Zeyd, Flahi Hitab n Tabiat , s. 38.
kbal, Fslam’da Dini Dü üncenin Yeniden Do)u u, s. 225.
Rabinow–Sullivan, “Yorumcu ESilim: Bir YaklaPOmOn DoSuPu”, s. 14.
Turner, Max Weber ve Fslam, s. 165.
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sOyla slam geleneSinde ortaya çOkan düPünce ve yorum birikiminin evrensel gerçeklikler bütünü olarak algOlanmasO oldukça yanlOP olacaktOr.
O halde geleneSin deSeri ile ilgili deSerlendirmeler yapOlOrken, ne kadar hassas bir nokta üzerinde duruyor olduSumuzun farkOnda olmamOz gerekmektedir.
YukarOda yaptOSOmOz din – dinî bilgi ayOrOmO çerçevesinde düPünecek olursak, gelenek dinin bizzat kendisi deSil, dinle ilgili yorumlarOn toplamOdOr. Bu ikisinin karOPtOrOlmamasO gerekir. GeleneSin dinin bizzat kendisi olarak algOlanmasO yanlOPlOSOn
bir ucunu temsil ederken, geleneSin bütünüyle göz ardO edilmesiyle ve atlanmasOyla sadece Kur’an’On veya sadece Kur’an ve sünnetin veri olarak kabul edilmesi
gerektiSi düPüncesi de yanlOPlOSOn diSer ucunu temsil etmektedir.
Burada, toplumun veya ilmi çevrelerin geleneSi oluPturan geçmiP mirasla
ilgili yeterli bilgiye sahip olmadOklarOnO belirtmekte yarar vardOr. Fazlur Rahman
da bu konuya deSinerek, modern eSitim görmüP sOradan bir müslümanOn, geçmiPin mirasO konusunda ortalama bir yabancO gözlemcinin bildiSi kadar az Pey bilmesinin önemli bir tehlike olduSunu ifade eder . Gelenek konusundaki bu yetersizlik bazO (veya çoSu) durumlarda bilgisizlikle sOnOrlO kalmamakta, beraberinde
genellemeleri de getirmekte ve gelenek bu genellemeler çerçevesinde anlaPOl(ama)maktadOr.
GeleneSin ayOklanmasO veya nasOl ayOklanabileceSi ciddi bir sorun olmakla
birlikte, bundan daha önemli ve öncelikli olan ise, geleneSin doSru bir biçimde
anlaPOlmasOdOr. SonrasOnda ise, ayOklama iPleminin ne tür metodolojik ilkelerle
yapOlmasO gerektiSi üzerinde elbetteki durulmalOdOr. DiSer bir deyiPle, dinin, yaPanOlan tarih ve kültürel vasat da göz önünde bulundurularak bugün nasOl anlaPOlacaSO ve yaPanacaSO ile ilgili inPa sürecinde, tarihsel süreç içerisinde ortaya çOkan
açOlOm ve yorumlamalarOn ayOklanmasO ile ilgili ilkelerin neler olacaSO ciddi bir
sorun olmakla birlikte, üzerinde önemle durulmasO gereken bir konudur. GeleneSin ayrOPtOrOlmasO ile ilgili ortaya konulacak metodolojik çaba ve arayOPlar, nelerin
faydalO olabileceSini ve nelerin sadece antik bir ilgi konusu olarak kalabileceSini
açOklOSa kavuPturmayO hedeflemesi açOsOndan büyük önem arzetmektedir.
Tarihi süreç içerisinde slam dininin temel ve en önemli referans kaynaSO
olan Kur’an’O Kerim’in anlaPOlmasO ve yorumlanmasO ile ilgili çabalarOn ürünü olarak çok sayOda tefsir kaleme alOnmOPtOr. Bu tefsirler çePitli açOlardan tasnife tabi
tutulmuPtur. Burada Muhammed Abduh’un slam geleneSinde yazOlmOP tefsirlere
yönelik yaptOSO tasnif ise oldukça anlamlO ve önemlidir. Abduh, tefsirin birincil
amacOnOn Kur’an’O anlamak olduSunu, bunun dOPOndaki çabalarOn ise ikincil konumda olduSunu belirttikten sonra tefsir çePitlerini özetle Pu Pekilde sOralar:
1. Kur’an’On üslubunu, mânâlarOnO ve içerdiSi belagat türlerini inceleyenler
(ZemahPeri gibi).
Fazlur Rahman, “Revival and Reform In Islam”, II, s. 641.
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2. Kur’an’On dilsel gramer yönü üzerinde durup, i’rab çePitlerine ve lafOzlarOn taPOdOklarO anlamlarO açOklamaya yer verenler.
3. KOssalarOn açOlOmOnO ve detaylarOnO ön planda tutanlar (ki bu yolu benimseyenler, israiliyattan ve tarih kitaplarOndan Kur’an kOssalarO hakkOnda istediklerini eklemiPlerdir. AyrOca Tevrat ve ncil’le de yetinmeyip, saSlam – zayOf demeden; akla ve Periata uygun olup olmamasOna dikkat etmeden iPittikleri her Peyi
almOPlardOr).
4. Kur’an’daki ‘garib’ (dilde iPlek olmamasOndan ötürü anlaPOlmasO güç) kelimelerin açOklamasOna yer verenler.
5. Ahkam ayetlerine, ibadet ve muamelat konularOndaki hükümlere aSOrlOk
verenler (Ebu Bekir bn Arabî gibi).
6.

nanç esaslarO üzerinde yoSunluklu olarak duranlar (Fahruddin Razi gi-

bi).
7. Zühd ve nasihat aSOrlOklO olanlar.
8.

Pari tefsirler.

Abduh bu Pekilde konu ve ilgi alanlarO itibariyle tefsirleri 8 kOsma ayOrdOktan sonra, bunlardan sadece birine yönelmenin, Kur’an’On asOl maksadOndan uzaklaPtOracaSOnO ve gerçek anlamO unutturacaSOnO ifade eder .
slam geleneSinde yer alan Kur’an müfessirleri, anlaPOlacaSO üzere, ilgi alanlarOna giren yönler üzerinde özellikle durup, tefsirlerini bu yönde PekillendirmiPlerdir. Bu da, yapO ve yöntem olarak birbirinden farklO birçok tefsirin ortaya çOkmasOna ve tefsir alanOnda çerçevenin geniPlemesine neden olmuPtur. Tefsirler
açOsOndan ortaya çOkan tablo itibariyle de, Pekle ve Peklin getirdiSi konulara aSOrlOk
verildiSini, asOl maksattan bazen uzaklaPOldOSOnO ve bir daSOnOklOSOn meydana
geldiSini ifade etmek mümkün. Bu nedenledir ki Abduh, bu hedef ve konu daSOnOklOSOnO bertaraf edebilmek ve Kur’an yorumu alanOnda düPünceleri berraklaPtOrabilmek amacOyla, Kur’an’On asOl hedefi olan hidayete sürekli vurgu yapmOP ve
bunun Kur’an yorumunda sürekli ön planda tutulmasO gerektiSini dile getirmiPtir.
O, Kur’an’On belaSatOyla, fesahatOyla, irabOyla ilgilenmemeyi deSil, bunlarOn Kur’an
yorumundaki yerinin sOnOrlO ve asOl hedefin önüne geçmeyecek düzeyde olmasO
gerektiSini ifade eder .
Önemle üzerinde durulmasO gereken hususlardan biri de, slam düPüncesinde önemli bir yere sahip olan geleneSin biçimsel olarak bütün boyutlarOnOn
yaPatOlmaya çalOPOlmasO yerine, özünün korunmasOnOn gerekliliSidir. Zira geleneSin
çePitli unsurlarOnOn biçimsel olarak korunmaya çalOPOlmasO, geleneSin taklidini
beraberinde getirecektir. AslOnda gerginliSin iki ucundan söz etmek mümkün.

Abduh–RePid ROza, Tefsiru’l- Menar, I, 17-18.
Erten, Nass–Yorum Fli kisi, s. 70.
Abduh–ROza, age. I, 19.
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Bunlardan biri muhafazakarlOk, diSeri ise modernlik, çaSdaPlOktOr. Ancak Punu
hemen belirtmek gerekir ki, muhafazakarlOk, geçmiPi, geleneSi bütünüyle muhafaza etmeye çalOPmak yerine, deSerli ve öz olanO ön plana çOkarOp, korumak için
uSraP sarfetmelidir . BaPka bir ifadeyle, geleneSi korumayO görev bilip, her türlü
yeniliSe, yenilenmeye karPO çOkan bir yapOya sahip olmamalOdOr.
Burada, geleneSin bütünüyle korunup savunulmasO olumsuzluSun ve tehlikenin bir ucunu temsil ederken, diSer ucunu da BatOyO taklit oluPturmaktadOr .
Zira geleneSi deSerlendirip ayrOPtOrOlmasO gerektiSi üzerinde dururken, özellikle
son iki yüzyOldOr slam dünyasOnO ciddi anlamda etkileyen BatO konusu üzerinde
durmamak, gerçeSin bir yönünü görmemek ve eksik bir bakOP açOsO ile sonuçlanacaktOr. DolayOsOyla, geleneSi körü körüne taklit etmenin yanlOPlOSO kadar BatOnOn
etkisi ve bu etki sonucu oluPan taklit üzerinde de aynO ciddiyet ve samimiyetle
durulmalOdOr. Aksi takdirde, BatOnOn kültürüyle, bilim ve din anlayOPOyla PekillenmiP bir zihin yapOsOyla, slam geleneSini deSerlendirme ve sorgulama tehlikesiyle
karPO karPOya kalOrOz.
GeleneSi ele alOrken üzerinde durulmasO gereken bir diSer husus da sürekli
gündeme getirilen ‘öze dönü ’ düPüncesi ve bu düPüncenin gelenek karPOsOndaki
konumudur.
Öncelikle Punu ifade etmek gerekir ki, ilk Oslahat hareketlerinde temele
dönmek, öze dönüP; Kur’an, sünnet ve geleneSin ilk dönemlerinin düPünce ve
uygulamalarOnOn benimsenmesi, selefi düPüncenin ön plana çOkarOlmasOna iParet
eder. Modern dönemde ise öze dönüP, bazen geleneSin bütünüyle yok sayOlmasO,
hatta daha ileri bir tarzda bazen sünnetin de yok sayOlmasO ve sadece Kur’an metnine vurgunun ön plana çOkarOldOSO çePitli bakOP açOlarOnOn ifade biçimi olarak kullanOlOr.
Burada çarpOçO bir örnek olarak sözgelimi Hindistan ulemasO çevresinde
modernistlerin öncüsü diye nitelendirilebilecek olan ve 1905’te vefat etmiP olan
Seyyid Ahmed Han üzerinde durulabilir. Ahmed Han, slam dünyasOnOn geri kalmasOnOn temel nedenini özden uzaklaPmaya baSlayarak, Kur’an’a dönülmesi gerektiSini ifade etmiPtir. O, Kur’an’On ruhunun slamOn temeli olduSunu savunarak, Kur’an’On tek rehber olmasO gerektiSini vurgulamOPtOr. Ahmed Han Kur’an’a
dönmeyi ifade ederken, Kur’an’la yetinmeyi kastederek, geleneSin bir kenara bOrakOlmasO gerektiSini, hatta hadisin bile devre dOPO bOrakOlmasO gerektiSini ifade
etmiPtir. O, baPta kendisinden önceki Oslahat hareketlerinin yaptOSO gibi ‘sahih’lerle sahih olmayanlarOn birbirinden ayrOlmasO ve sahihlerin kabul edilmesi
gerektiSini savunmuP, ancak düPüncesinin son aPamalarOnda hadisin tamamiyle
reddedilmesi ve sadece Kur’an’On esas alOnmasO gerektiSini belirtmiPtir. Bu yönüy-

Fazlur Rahman, Fslam, s. 348.
Garaudy, 20. Yüzy l Biyografisi, s. 319.
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le kendisinden sonrakilere büyük ölçüde etki etmiP ve Hint alt – kOtasOnda ‘Ehl-i
Kur’an’ adOnda, hadisi tamamen reddedip sadece Kur’an’O esas alan bir grubun
ortaya çOkmasOna neden olmuPtur. Geleneksel tefsirlere elePtirel bir yaklaPOmla
bakan Ahmed Han, bu tefsirlerin Kur’an’On fOkOh, kelâm gibi ilahiyat bilimleriyle
iliPkisi veya Kur’an’On i’cazO, i’cazOnOn yönleri ve benzeri ikincil konularla uSraPtOklarOnO vurgulamOPtOr. Özetle Ahmed Han, salt Kur’an’On ön plana çOkarOlmasO ve
geleneSe ait tüm verilerin reddedilmesi gerektiSini vurgulayan bir bakOP açOsOnO
benimsemiPtir. Kur’an’O yorumlamada da, akla ve tabiat kurallarOna aykOrO düPmemeye özel gayret sarfetmiPtir . DolayOsOyla Ahmed Han çizgisindeki modernlePmenin iki temel noktasOnO ‘akOl’ ve ‘tabiat’ oluPturmuP ve bu çerçevede gelenek çok sert bir elePtiriye tabi tutulmuPtur.
GeleneSi sürekli elePtiriye tabi tutup yok saymaya çalOPan ve Kur’an metnini ön plana çOkaran modern dönemdeki öze dönüP düPüncesinin büyük oranda
BatOdaki modernlePme sürecinden etkilendiSini ifade etmek mümkündür. AyrOca,
öze dönüP düPüncesinin arka planOnda bulunan temel unsurlardan biri de, din ile
modern dünya arasOnda varsayOlan çatOPmanOn, dinin Kur’an metnine indirgenerek bu metin üzerinden aPOlmaya çalOPOlmasOdOr. AslOnda iPin garip veya ironik
tarafO, Kur’an’a ve sünnete dönmeyi temel hareket noktasO olarak kabul eden ve
geleneSe aSOr elePtiriler yönelten öze dönüP düPüncesinde çoSu zaman toplum,
siyaset, bilim, teknoloji ve ekonomi gibi alanlarda BatOnOn ne kadar etkisinde
kaldOSOmOza ve düPünce haritamOzOn oluPumunda BatOnOn rolüne fazla yer verilmezken, Osrarla, geleneSin sOkO bir elePtirisine giriPilmesidir. BaPka bir ifadeyle,
Kur’an’On gelenekten koparOlmasOyla, farkOnda olarak veya olmayarak, BatOnOn
daha kolay etki edebileceSi bir alan oluPturulmaktadOr.
O halde, öze dönmek, Kur’an’a ve sünnete dönmek ifadelerinin sloganik
bir biçimde kullanOlmasO yerine içinin saSlam ve saSlOklO bir Pekilde doldurulmasO
gerekmektedir. DolayOsOyla, öze dönüP derken, bundan ne kastedildiSi de açOk bir
Pekilde belirtilmelidir. Öze dönüP derken; geleneSe mi, Kur’an, sünnet ve ilk dönemdeki insanlarOn uygulamalarOna mO, yoksa bunlardan sadece Kur’an metnine
mi dönüP kastedilmektedir. Zira bu bakOP açOlarOnOn her birinin oluPturacaSO ayrO
bir dünya görüPü meydana gelecektir.
Öte yandan Kur’an’a dönüP düPüncesi, yukarOda da ifade edildiSi üzere, geleneSe mesafeli durmaktadOr. DolayOsOyla, geleneSin ürünü olan tefsir, hadis, fOkOh,
kelâm metodolojilerinin, özelde de tefsirle ilgili ortaya konmuP metodolojilerin
atlanOp yok sayOlmasO gündeme gelmektedir. Zira bir ayeti veya bir kelimeyi, bir
Fazlur Rahman, Fslam, s. 305-306; a.mlf., “Revival and Reform in Islam”, II, 645-646; Zobairi, “Sir
Syed Ahmad Khan’s Interpretation of Muslim Society”, s. 177-178.
Aziz Ahmed, Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve Fslam, s. 53; Daabla, “Muslim Political Thought
in Colonical India”, s. 29-30.
Ahmed Han, “Sir Sayyid Ahmad Khan’s Principles of Exegesis II”, s. 329.
Aziz Ahmed, age. s. 330; Smith, Modern Islam in India, s. 58.
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kavramO anlama ve yorumlama ile ilgili olarak gelenekte çePitli metodolojiler üretilmiPtir. DolayOsOyla yorum yapOlacaSO zaman, bu metodolojilere dayanOlarak,
belirli bir sistematik düzen içerisinde yapOlOr. Sadece Kur’an metnine dayanOldOSOnda ise, bu metodolojilerin tümü anlamsOzlaPmaktadOr, anlamOnO yitirmektedir.
Pin bir diSer boyutu ise, bu yaklaPOmla, Kur’an’la aramOzdaki tarihi süreci ve geleneSi atlamakla yok sayarak, birden bire kendimizi Kur’an’On nüzul ortamOna
yaklaPtOrmOP olma vehmini taPOma riskiyle karPO karPOya olduSumuzdur.
Pin bu yönü sorun olmakla birlikte, Kur’an’dan uzaklaPOldOSO, Kur’an’On
toplum katOnda en azOndan dindar çevrelerde anlamaya yönelik yeterince okunmadOSO ve dinin büyük ölçüde Kur’an dOPOndaki kitaplardan öSrenildiSine de vurgu
yapmak gerekmektedir. O halde, geleneSin bütünüyle atlanmasO doSru olmadOSO
gibi, Kur’an’On sOrf sevap elde etmek üzere anlamadan okunan bir metin haline
dönüPtürülmesi de doSru deSildir. DolayOsOyla, konuya parçacO yaklaPmak ve meselenin sadece bir yönünü görmek yerine, bütüncül yaklaPmanOn daha doSru olacaSO açOktOr.
GeleneSe mesafeli durmanOn veya geleneSin sürekli elePtiriye tabi tutulmasOnOn önemli nedenlerinden biri de, slam toplumunun son birkaç asOr boyunca
hep gerileyip, zayOf ve edilgen konuma düPmesi, BatO toplumunun ise ters orantOlO
olarak bu süreç içerisinde sürekli güç kazanmasOdOr. slam toplumunun zayOf durumda olmasO, bunun sebeplerinin ne’liSi üzerinde kafa yorulmasOna sebep oldu.
Oysa slam toplumu ilk dönemlerde çok güçlü bir temel oluPturdu. Tedvin
dönemi diye adlandOrOlan ve özellikle ilk üç asrO kapsayan dönemde ciddi ve külliyetli anlamda eserler, metodolojiler ortaya kondu. slam düPüncesinin tedvin
döneminde metodolojik düzeydeki yapOsO; Tefsir, Hadis, FOkOh Usulü, Akaid, Kelâm – Akaid, Tarih, Dil gibi temel disiplinlerle PekillenmiPtir. Temelde bunlarOn ve
daha baPka unsurlarOn oluPturduSu güç ve ivme ile slam toplumu orta çaS boyunca etken bir konumda oldu. Ancak ortaçaSOn bitimine iParet eden Rönesans ve
Reform hareketlerinin ortaya çOkmasO, BatO toplumunun bilimde ilerlemesi ve son
dört yüzyOlda gittikçe güç kazanmasO ile ters orantOlO olarak slam dünyasOnOn
ortaçaS sonrasO dönemle birlikte zayOflamaya yüz tutmasO ve bu zayOflOSOn gittikçe
artmasO ile birlikte, az önce de ifade edildiSi üzere, slam toplumunda çePitli sorgulamalarOn ortaya çOkmasOna sebep oldu. Bu sorgulama süreci iki asOrO aPkOn bir
zamandOr devam etmekte ve etkinliSini sürdürmektedir. Ancak Punu hemen ifade
etmek gerekir ki, bu sorgulama uzun süredir devam etmesine raSmen, nedeni ne
olursa olsun, slam toplumu halen zayOf ve edilgen konumdan kurtulamamOPtOr.
slam dünyasOnOn geri kalmasOnOn sebepleri konusu, modern dönemde de
tartOPOlmOP ve halen tartOPOlmaya devam etmektedir. Bu süreç içerisinde, geri kalmanOn özellikle dahili boyutlarO üzerinde durulup, geleneSin kurban seçilerek
günah keçisi haline getirildiSini ifade etmek mümkün. Bu çerçevede, Tefsir, Hadis, FOkOh, Kelâm gibi ilimlerin metodolojileri ciddi ve aSOr elePtirilere tabi tutulmaktadOr. Özellikle modern dönemde geleneSin sOkO bir elePtirisini yapanlardan
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Hint slam modernizminin en önemli temsilcilerinden biri olan Seyyid Ahmed
Han, Fazlur Rahman, Muhammed Arkoun, Muhammed Abid Cabiri ve Nasr
Hamid Ebu Zeyd bu anlamda ilk akla gelen PahOslardan birkaçO olarak sayOlabilir .
Bunlardan sözgelimi Fazlur Rahman, slam dünyasOndaki durgunluSu
onüçüncü yüzyOlOn ortalarOnda hilafetin otoritesinin yOkOlmasOna ve böylece slam
dünyasOnOn siyasi birliSinin parçalanmasOna baSlayanlarO elePtirerek, durgunluSun
bu dönemden çok önce baPladOSOnO ve uyuPukluSun, slam hukukunun temellendirildiSi esaslarda yattOSOnO belirtir . Yine Fazlur Rahman slam hukukunun yapOsOnO elePtirerek, slam hukuk sisteminin rastgele ve düzensizce Kur’an’a, sünnete
dayandOrOldOSOnO, slam hukuk literatürünün baPlangOcOndan beri günlük hayatOn
ihtiyaçlarOndan kopuk, salt teorik çalOPmalar olduSunu ve hukuk olarak tanOmlanamayacaSOnO ifade eder .
BaPta da ifade edildiSi üzere, gelenek hiçbir Pekilde dinin bizzat kendisi deSildir, dinin algOlanma biçimleridir. AyrOca geleneSin tümünün doSru veya tümünün yanlOP olduSunu ifade etme imkanOmOz hiçbir Pekilde yok. DolayOsOyla, özellikle yaPadOSOmOz modern dönem için söylemek gerekirse, sorun geleneSin kendisinde deSil, bizim dine ve geleneSe yaklaPOm biçimimizdedir. GeleneSin elePtirisi
uzun bir süreden beri ciddi anlamda yapOlOyor olmasOna raSmen, slam dünyasOnOn
yine de güç kazandOSOndan ve dünyada etkin bir konumda olduSundan söz etme
imkanOmOz yok. O halde, sorunun bir günah keçisi seçilerek ona yüklenmesi Peklinde deSil de, daha analitik bir biçimde, geri kalmOPlOSOn bütün boyutlarO üzerinde
durularak temellendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, kendi kendimizi kandOrmaktan ve sorumluluSu üzerimizden atmaya çalOPmaktan öteye bir Pey yapmOP
olmayacaSOmOzO da ifade etmek gerekmektedir.
Geleneksel birikimle yetinmeyi, ona geri dönmeyi ve onu ihya etmeyi istemekle, geleneSi geri kalmanOn temel nedeni olarak kabul etmenin iki yanlOP ve
uç tutum olduSu, vurgulanmasO gereken önemli bir diSer husustur. Gelenek, ne
Kur’an’la tarihin belirli döneminde yaPayan bizlerin arasOna bir duvar olmalO, ne
de aradan bütünüyle kaldOrOlmasO gereken lüzumsuz bir veri olarak kabul edilmelidir. Muhammed kbal, “Geçmi ini tamamen reddetmek hiçbir ulus için karl bir i
de)ildir. Çünkü, o ulusun ki ili)ini ortaya koyan geçmi idir” ifadelerine yer vererek,
gelenekle ilgili tutumunu belirlemektedir. Burada, geleneSin, tarihi birikimin somut gerekliliSinin temelinin çürütüldüSü bakOP açOlarOna ihtiyatla ve Püphe ile
bakmanOn daha doSru olacaSOnO belirtmek gerekmektedir. GeleneSi toptan kabul,

Bkz. Güler, “Muhtar Bir rade (Allah’On iradesi)”, s. 216-217.
Fazlur Rahman, Fslam ve Ça)da l k, s. 94.
Fazlur Rahman, age. s. 98; AyrOca bkz. PaçacO, “ÇaSdaP Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu?”, s.
98.
kbal, Fslam’da Dini Dü üncenin Yeniden Do)u u, s. 225.
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toptan red veya seçmeci yaklaPOmOn yerine, gelenekteki unsurlarO kendi tarihi
süreçleri içerisinde ele alOp deSerlendirmek daha doSru bir yaklaPOm olacaktOr.
slam dünyasOnOn, yaPadOSOmOz modern dönemde kendini yoklamasO, geleneSini iyi tahlil etmesi ve bir uyanOP gerçeklePtirmesi kaçOnOlmazdOr. Ancak meselenin salt bir uyanOP meselesi olmadOSOnO da belirtmek gerekmektedir. Zira ertesi
gün uyanmak üzere uyuyan kiPi için uyanma, her zaman olduSu gibi normal bir
Peydir ve farklO herhangi bir unsur taPOmaz. Ancak sözgelimi Kur’an-O Kerim’de
kOssalarOna yer verilen Ashab-O Kehf ve onlarOn durumunda olanlarOn, hayatlarOnO
normal akOPO üzere sürdürebilmeleri için sadece uyanmOP olmalarO yeterli gelmeyecektir. UyanmanOn yanOnda, hayatOn gerçekliSini anlayabilmeleri ve bu çerçevede
yaPamlarOnO sürdürebilmeleri amacOyla bilinçlerini de uyandOrmaya / yenilemeye
ihtiyaçlarO olacaktOr.
O halde yapOlmasO gereken, aslOnda kendi öz kimliSimizi ve parametrelerimizi koruyarak, deSiPen dünyayO, PartlarO iyi okumak, bunlara ayak uydurmak ve
dünyanOn ihtiyaç duyduSu mesajO sunmaktOr. Aksi takdirde, Eflatun’un maSarasOndaki yüzleri duvara dönük bir Pekilde kelepçelenen ve hayatO sadece dOParOdaki
OPOSOn duvara düPürdüSü gölgeler ve hayallerden ibaret sayan maSara insanlarOnOn
durumunu yaPamaya devam ederiz .
Dinin bizzat kendisinin, Kur’an ve sünnetin deSil, fakat dinî yorumun miadOnO doldurmuP gözükebildiSi, baPka bir ifadeyle, yaPanOlan dönemdeki Partlara
uygun düPmediSinin düPünüldüSü alanlarda yeni bakOP açOlarOnOn ve yorumlamalarOn yapOlmasO mutlaka gereklidir. Yani dinin kendisini deSil, fakat dinsel yorumu konu edinen bir ihyadan söz etmek elbetteki mümkündür ve gereklidir. Zira
Kur’an’O indiren Allah’tOr, fakat onu okuyup anlamaya ve yorumlamaya çalOPanlar
ise, farklO tarihsel durumlarda yaPayan insanlardOr. DolayOsOyla yapOlan, dini düzeltme, modern duruma uygun hale getirme deSil, tarihsel anlarda yaPayan insanlarOn din karPOsOndaki durum ve konumlarOnO, yaPadOklarO dönemin PartlarOnO da
göz önünde bulundurarak düzeltmek, Oslah etmektir. Bu sayede, etkisini kaybetmeye yüz tutan ve yetersiz kalan bilgiler, güncellePtirilerek etkin bir duruma
getirilir.
“Allah bu ümmete her yüzyOlOn baPOnda din (algO, düPünce ve iP)lerini yenileyecek bir müceddid gönderir” hadisinin de ifade ettiSi üzere, düPüncenin yenilenmesi, Mehmet Akif’in ifadesiyle “Kur’an’O asrOn idrakine sunma”nOn gerçeklePmesi gerekir. BaPka bir ifadeyle, bu bakOP açOsO hayatOn bir parçasO olmalOdOr.
AyrOca, Peygamberimizin; doSruya isabet edenin iki sevapla, yanlOP ictihatta bulunanOn da bir sevapla mükafatlandOrOlacaSOnO bildiren ifadesi de, bu bakOP açOsOnO
yerlePtirmeye yönelik olarak kabul edilmelidir.
Cabiri, Ça)da Arap–Fslam Dü üncesinde Yeniden Yap lanma, s. 39-40.
Ebu Davud, Sunen, Melahim, 1.
Buhari, Sahihu’l-Buhari, ’tisam, 21; Muslim, Sahih-u Muslim, Akdiye, 15.
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Sonuç itibariyle, gelenek, yüksek bir yere tOrmanOldOktan sonra fOrlatOlOp atOlabilen bir merdiven olarak deSerlendirilmemelidir . DüPüncenin bir temele
oturmasO, kurumsallaPmasO ve geliPebilmesi için gelenek büyük önem arz etmektedir. DolayOsOyla geleneSe dOPlayOcO bir mantOkla yaklaPmak oldukça yanlOP bir
yaklaPOm olacaktOr. KarPO çOkOlmasO gereken, tarihsel an ve durumlarda ve tabii
baSlamOnda ortaya çOkmOP ve bu tarihsel an ve durumlara çözüm getirmiP geleneSin kendisi deSil, geleneSin yeterliliSini ve yetkinliSini savunan gelenekçiliktir.
BaPka bir ifadeyle, deSiPime karPO çOkan bakOP açOsOdOr. O halde, gelenek ile gelenekçilik arasOnda bir ayOrOmO gitmek oldukça önem arz etmektedir. Zira gelenek
süreklilik ve deSiPim vasatOna iParet ederken, gelenekçilik statikliSe, deSiPime karPO
çOkmaya, din alanOnda düPüncenin tekamül edip bir sona ulaPtOSOna iParet eder.
Ancak bu bakOP açOsOnOn vehimden öteye bir anlam taPOmadOSOnO da ifade etmek
gerekmektedir. GeleneSe dayanmak; geleneSe ait unsurlara herhangi bir kutsallOk
atfetmeden onlarO iyi tanOmak, faydalO unsurlarOnO yitirmeden gelecek nesillere
aktarmak gibi bir görevi yerine getirmek anlamOna geldiSi gibi, aynO zamanda o
geleneSi kendi tarihi PartlarO içerisinde ele alOp deSerlendirmeyi, sorgulamayO ve
yeni bakOP açOlarO getirmeyi de içeren bütüncül bir yaklaPOmO ifade eder. GeleneSi
elePtirmenin gelenekçi yaklaPOm tarafOndan gelenek karPOtlOSO olarak sunulmasOnOn
da doSru bir bakOP açOsO olmadOSOnO belirtmek gerekmektedir.
nsanO, tarihi ve sosyal hayatO kesintisiz bir hareket içinde kabul eden bir
dinin deSiPime karPO çOktOSOnO ifade etmek mümkün deSildir. DeSiPim, ePyanOn
tabiatOnda vardOr ve deSiPimin olmadOSO yerde ölüm vardOr. DeSiPimi vurgulamanOn ve çaSdaPlOSOn da iyi tanOmlanmasO gerekmektedir. BaPka bir ifadeyle, çaSdaPlOSO geleneSin karPOtO bir merkeze yerlePtirip, bir araya gelmesi neredeyse imkansOz
iki farklO alan veya iki farklO bakOP açOsO olarak tanOmlamak oldukça yanlOP olacaktOr. ÇaSdaPlOk, geleneSin bütünüyle atlanmasO, yok sayOlmasO, dinin anlaPOlmasOnda engelleyici bir unsur olarak kabul edilmesi anlamOna gelmemelidir. ÇaSdaPlOk,
dinin deSil fakat dinî bilginin eksikliklerini, çaSdaP dönemde yetersiz görünen
unsurlarOnO gidermeye çalOPmak olarak anlaPOlmalOdOr. Aksi bir bakOP açOsOnOn bindiSimiz dalO kesmek anlamOna geleceSi açOktOr. Necip FazOl’On; “Ortada bir buz da)
vard , hohlaya hohlaya erittik, imdi çamurdan geçilmiyor” ifadesi de, geleneSi bütünüyle dOPlamanOn yararlO olmayacaSO görüPünü desteklemektedir. AyrOca, bizim de
tarihsel varlOklar olduSumuzu ve geleneSin bir parçasO konumunda bulunduSumuzu unutmamak gerekir. Ondört asOrlOk birikimi reddeden bakOP açOsOnOn, ileriki
zaman kesitlerinde veya bir asOr sonra birilerinin gelip, bu asOrda yaPayanlarO da
içine katOp, onbeP asOrlOk birikimi yok sayabileceklerini göz ardO etmemesi gerekir..
GeleneSi katO bir Pekilde savunanlarOn, Kur’an’O geçmiP alimlerin tekelinde
görmeleri yanlOPOn bir ucunu temsil ederken, gelenekselciliSe tavOr almaya çalOPan-

Gasset, Kütlelerin Fsyan , s. 11-12.
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larOn ise, Kur’an metninin kendi düPüncelerinin bir çiftliSi olmadOSOnO görmemeleri ve kavrayamamalarO da yanlOPOn diSer ucunu temsil etmektedir. Bu iki bakOP
açOsOndan da uzak durulmalOdOr.
Kur’an’O günümüz insanOnOn azami ölçüde istifadesine sunabilmek ve
Kur’an yorumunda daha ileriye gidebilmek, daha ilerilere sOçrayabilmek amacOyla
öncelikle adOmOmOzO geriye doSru atmamOzOn gerektiSi bilinciyle, slam geleneSinde, özellikle fOkOh ve tefsir usulünde geliPtirilen yöntemlerin yeni bir okumayla
gündeme getirilerek bunlara gerekli önemin verilmesi, sonrasOnda yeni yorum
yöntemlerinin ciddi bir tenkide tabi tutularak incelenmesi, neticede de, saSlam,
ayaklarO yere basan, tepkiye ve benzeme psikolojisine dayanmayan yorum yöntem(ler)inin geliPtirilmesi bir gerekliliktir. Aksi takdirde, gelenek göz ardO edilerek
yapOlacak yorumlamalarOn saSlOklO sonuç vermemekle birlikte zarar da verebileceSi, daha iyiye ulaPmayO hedeflerken var olanO da yitirme riskini her zaman beraberinde taPOyacaSO düPünülmelidir.
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