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Önsöz

Dinî hükümlerin kaynağı ve bu hükümlere kaynaklık eden metinlerin 
nasıl anlaşılacağı sorunu İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren müslü-
man âlimlerin ele aldığı başlıca meselelerden biridir. Dinî hükümlerin 
kaynağının Kur’an ile sınırlı olup olmadığı, sünnetin bu hükümlere 
kaynaklık edip etmediği gibi meseleler İslam tarihinde etraflıca tar-
tışılmıştır. Ancak özellikle modern dönemde insan ve din telakkisi-
nin değişmesiyle gündeme gelen sorunlar geçmişte dinî hükümlerin 
kaynağı, sürekliliği, değişmezliği ve dinî metinlerin nasıl anlaşılacağı 
hususundaki yaygın / baskın görüşler ve yöntemler hakkında kuşkular 
doğurmuştur. İslam dünyasında tartışılagelen bu sorunların, Türki-
ye’de biri tarihsellik, diğeri de kaynakların Kur’an’a indirgenmesi 
olmak üzere iki konu üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Daha zi-
yade fıkıh ve tefsir ekseninde yapılan bu iki tartışmadan tarihselliğin, 
Batılı düşünürlerce geliştirilen hermenötik, tarihselcilik, yapısalcılık 
ve yapı sökümü gibi okuma ve yorumlama yöntemlerinin kısmen İs-
lam dininin temel kaynaklarına tatbikini içeren bir boyutu da vardır. 
Bununla birlikte her iki tartışmanın da henüz yeterli ölçüde bilimsel 
derinliğe kavuştuğu söylenemez. Bu naivliğin iki temel sebebi olduğu 
söylenebilir. 

Birincisi, çağdaş yorum teorilerini ilâhiyat disiplinlerine tatbik etmeyi 
üstlenen çoğunlukla ilâhiyat menşeli akademisyenlerin söz konusu 
kuramların geliştirildiği disiplinlerin uzmanı olmamasıdır. Bu sebep-
le tarihî süreç içinde hermenötik ve tarihselcilik gibi teorileri ortaya 
çıkaran felsefî ve toplumsal saiklerle bu kuramların duyarlılıkları ve 
zorunlu sonuçları yeterince sorgulanmadan onların İslam kaynak-
larına uygulanması önerilmiş ve denenmiştir. Son yıllarda ilâhiyatçı 
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akademisyenler arasında hermenötik ve tarihsellik gibi çağdaş yorum 
teorilerinde yetkin isimler yetişmişse de söz konusu kuramların de-
rinlikli bir tartışmasını yapacak kadar epistemik cemaatin -Türkiye 
genelinde dahi- oluştuğunu söylemek hâlâ güçtür.

Söz konusu naivliğin ikinci sebebi ise genel olarak çağdaş münazarala-
rın İslam düşünce gelenekleriyle teorik seviyede ilgisinin kurulamama-
sıdır. Özellikle tarihsellik ve hermenötik tartışmaları daha ziyade fıkıh 
ve tefsir sahasında yoğunlaşmıştır. Halbuki dinî hükümlerin değişimi 
ve sürekliliği pratik bir mesele olması bakımından fıkıh ilminin, ya-
şanan güncel sorunlara naslardan çözüm bulma yönteminin niteliği 
açısından da fıkıh usulü ilminin alanına girmekle beraber genelde bil-
ginin imkânı, sürekliliği, zaman, mekân ve çevre ile ilişkisi, metafizik 
bilginin mümkün olup olmadığı, metafizik kabullerin yorumlama sü-
recini nasıl etkileyeceği vb. çağdaş yorum teorilerinin temel sorunlarını 
tartışmanın yeri fıkıh ve tefsir türü tikel ilimlerin yanı sıra felsefe, kelâm 
ve tasavvuf gibi metafizik disiplinlerdir. Bu bağlamda dinî bilginin 
kaynağı ve sürekliliği meselesini, belirli hükümlerin kalıcılığı ve çeşitli 
değişkenlere bağlı olarak değişebilirliği yönünden fıkıh ilmi ele alabi-
lir. Fakat aynı sorun, söz konusu metafizik disiplinlerde geliştirilen 
nübüvvet teorileri, Tanrı-âlem irtibatına ve ilâhî kelâmın mahiyetine 
dair açıklamalar, bilginin nesnellik ve sürekliliğinin temelleri ve tümel 
bilginin zamansal olanla bağlantısına dair teorilerle ilişkilendirildiği 
takdirde teorik bir mesele olarak tartışılabilir. Bununla beraber Kur’an 
İslamı ve özellikle tarihsellik tartışmaları, İslam düşünce mirasının dinî 
metinleri anlamada temel aracı olan fıkıh usulünün ilkeleriyle dahi 
hakkıyla irtibatlandırılamamıştır. Dolayısıyla dinî metinlerin anlaşıl-
ması ve yorumlanmasında İslam düşünce mirasının çağdaş tartışmala-
rımıza kaynaklık edecek şekilde işlevselleştirildiği söylenemez. Bunda 
İslam tefekkür geleneğine yönelik çağdaş akademik çalışmaların henüz 
işin başında sayılacak kadar yetersiz oluşunun da etkisi vardır.

İşte bu eksikliğin telâfisinde bir adım olması amacıyla Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) 18-19 Aralık 2009’da “dinî 
hükümlerin kaynağı ve dinî metinlerin anlaşılması”na ilişkin iki temel 
sorunun tarihî kökenleri ve günümüzdeki ana saikleriyle ulaşılan 
nokta ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Tar-
tışmaların farklı kesimlerinin bir araya getirildiği çalıştayda, özellikle 
dinî hükümlerin kaynaklarının Kur’an’a indirgenmesi ve tarihsellik 
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hakkındaki görüşlerin tarihî, metodolojik ve sosyolojik açılardan 
ayrıntısıyla tahlil edilmesi hedeflenmiştir. İki gün süren çalıştayın ilk 
gününde “Kur’an İslamı” söyleminin tarihî kökenleri, çağdaş bir iddia 
olarak teorik, toplumsal ve siyasal saikleri ele alınmıştır. İkinci günde 
ise tarihsellik düşüncesi aynı sorularla tartışılmıştır. Her iki iddia da 
fıkıh usulü açısından değerlendirilerek geleneksel fıkıh, tefsir ve ha-
dis anlayışlarıyla karşılaştırılmıştır. Kuşkusuz yukarıda dile getirilen 
sorunların üstesinden tek bir çalıştayda gelinmesi mümkün değilse de 
daha derinlikli ele alınması yolunda mütevazi ama kararlı bir adım atıl-
mıştır. Bu vesileyle tebliğ ve müzakereleriyle çalıştaya katkıda bulunan 
ilim adamlarına, maddî desteğiyle çalıştayın gerçekleştirilmesini temin 
edenlere ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Ömer Türker


