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Deøerli katÖlÖmcÖlar, ùlâhiyat Fakültesinin Deøerli HocalarÖ, Anadolu ùlâhiyat
Akademisinin güzide müdavimleri, ehl-i ilim, hepinize saygÖlarÖmÖ sunuyorum.
úu an, ùlâhiyat Akademisinin ne kadar hayÖrlÖ bir amaca hizmet ettiøini görmenin mutluluøunu yaûÖyorum. Günümüz ùslâm dünyasÖnda dinî tefekkür ve
araûtÖrmalarÖn giderek kÖsÖr bir döngüye girip içine kapandÖøÖnÖ ileri sürerek
karamsar olmak mümkün. Ancak, ùslâm dünyasÖnda ciddî bir zihnî toparlanma, sorgulama ve asÖldan kopmadan kendini yenileme ve geleceøi inûâ
çabalarÖ da artÖk hissedilir bir yoøunlukta. Bu akademiyi, ùlâhiyat fakültelerinde yapÖlan bazÖ çalÖûmalarÖ, ùstanbul 29 MayÖs Üniversitesi’ne baølÖ, fakat
bütçesi ve çalÖûma programÖ itibariyle tamamen baøÖmsÖz bir ûekilde faaliyete
baûlayan Kur’an AraûtÖrmalarÖ Merkezi (KURAMER) gibi kuruluûlarÖn sayÖlarÖnÖn giderek arttÖøÖnÖ görünce karamsar olmak bir tarafa, geleceøimiz adÖna
umutlarÖmÖz tazelenmekte. Akademinin çalÖûmalarÖnÖ da çok heyecan verici
buldum.
Tuncer NamlÖ Bey telefonda bana burada gerçekleûen faaliyetleri anlatmÖûtÖ.
úimdi bunlarÖ yakÖndan tanÖma imkanÖm oldu. Hepinizi ve bu hizmete destek
verenleri tebrik ediyorum. BuranÖn bizim zihin dünyamÖzda, ùslâmî ùlimlerin
birikiminin günümüze yansÖtÖlmasÖnda önemli bir kilometre taûÖ olacaøÖna
inanÖyorum. ùlâhiyat ve Diyanetin üst seviyede öørettiøi bilginin hem toplumla paylaûÖlmasÖ hem daha sivil tabanda karûÖlÖk bulmasÖ açÖsÖndan buranÖn
çok önemli bir zemin olacaøÖna inanÖyorum. Sözlerime bu çalÖûmanÖn bende
uyandÖrdÖøÖ olumlu çaørÖûÖmlarÖ ve minnet duygularÖmÖ arz ederek baûlÖyorum,
hepinizi tebrik ediyorum.
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BaûlangÖçta itiraf etmeliyim ki, ben konuyu seçerken burada Akademi öørencilerinin olacaøÖnÖ düûünerek cesaret etmiûtim, ama sizlerin, ulemânÖn teûrif
edeceøini bilseydim bu kadar cesaretli olamazdÖm. Ve bir de baûlÖk çok kÖûkÖrtÖcÖ oldu: “FÖkÖh sorun mu üretir, çözüm mü?” diye. AslÖnda bu yanlÖû deøil; aynÖ soru, din eøitimi için de sorulabilir; hatta eczaneden alacaøÖmÖz ilaç
için de sorulabilir. AlacaøÖmÖz bir ilaç hastalÖøÖmÖzÖ tedavi mi eder, artÖrÖr mÖ?
Din eøitimi bir toplumun sorunlarÖnÖ çözüp huzuru ve sükûneti mi saølar,
yoksa kargaûayÖ mÖ artÖrÖr? Din eøitimi sahasÖnda bu sorunun ne kadar anlamlÖ olduøunu test etmek için mesela iki yüz bin civarÖnda medresenin olduøu Pakistan, binlerce medresenin bulunduøu Afganistan örneøi bize yeter.
Din eøitiminin bir ülkede sorunlara yol açabileceøinin de, sorunlarÖ azaltabileceøinin de çok açÖk örnekleri var ùslâm dünyasÖnda. O bakÖmdan dini anlamak, din ile hayatÖmÖz arasÖnda nasÖl bir iliûki kuracaøÖmÖz üzerine düûünmek baûlÖ baûÖna bir sorumluluk alanÖdÖr. Bunu nasÖl anladÖøÖmÖza baølÖ olarak da yukarÖdaki sorunun cevaplarÖ deøiûir.
Elbette fÖkÖh, MüslümanlarÖn birey ve toplum olarak günlük hayatÖnÖ dine aykÖrÖ düûmeden, din ile çeliûmeden yaûama ve bir sorun ortaya çÖktÖøÖnda da yine
aynÖ ûekilde onu çözme arzularÖnÖn sonucu ortaya çÖkan zengin bir birikim ve
mirasÖ ifade eder. ùçinde dinin asÖllarÖndan gelen kurallar ve onlarÖn yorumlarÖ
vardÖr, Müslüman toplumlarÖn ortak deøer ve çekinceleri vardÖr, örf ve kültür
vardÖr, devlet eliyle geliûtirilen tarihî tecrübeler vardÖr. Bütün bunlar dine, yani
ùslâm’a aykÖrÖ düûmeme kaygÖ ve duyarlÖlÖøÖ içinde geliûip çeûitlenmiûtir. “Dine
uygun” demedim dikkat ederseniz, “dine aykÖrÖ düûmeden” dedim. Çünkü dine uygunluk ûartÖnÖ ararsanÖz, dini amelî hayatÖn her alanÖna sürmüû ve dinin
üzerine çok yük yüklemiû olursunuz. Halbuki Allah’Ön din olarak gönderdiøi
ùslâm’Ön ûerîatÖna, ùslâm’Ön esaslarÖna aykÖrÖ düûmesin, bu yeterlidir. Böyle
düûündüøümüzde alternatif görüûlerin aynÖ anda ve eûit derecede doørulanmasÖna imkan bulunmuû olur. Bu da ùslâm toplumu için rahmet demektir.
ùûte bu zeminde geliûen fÖkÖh ilmi, MüslümanlarÖn amelî hayatÖna rehberlik
etmiû, çözümler üretmiûtir. Diøer bir ifadeyle fÖkÖh, Müslüman toplumlarda
hayatÖn tabiî akÖûÖyla fÖtrat dini olan ùslâm’Ön ahenkli birlikteliøinin ürünü olarak ortaya çÖkmÖû, tarihî süreçte geniû ùslâm coørafyasÖnda hem ortak paydayÖ oluûturmuû hem de bölge ve dönem farklÖlÖklarÖnÖ bunun gerektirdiøi ve
deøiûimi karûÖlayan bir dinamizmi içinde barÖndÖrmÖûtÖr.
úimdi deøerli dostlar, bu giriû cümlelerinden sonra, günümüzdeki fÖkÖh algÖsÖndan baûlayarak sorunlar üzerine konuûmak istiyorum.
a. Günümüzde FÖkÖh AlgÖsÖ ve SorunlarÖ
Hepimiz bizi kuûatan çevremizin çocuklarÖyÖz; beslendiøimiz bilgi kaynaklarÖnÖ soøukkanlÖ biçimde analiz ettiøimizde bizi etkileyen duygusal ortamÖ çoøu zaman yeterince fark etmediøimizi görürüz. Bizden öncekiler de böyleydi.
Günümüzdeki fÖkÖh algÖsÖnÖ da modern dönemin bize armaøanÖ olarak gör-
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mek gerekir. úimdi biz 21. YüzyÖldayÖz, kendimizi anlamamÖz, kendimizi tanÖmamÖz o kadar kolay deøil. Biz hangi ûartlarda bu noktaya geldik, dÖû çevre
bize ne telkin etti, neler bize miras olarak kaldÖ? Bütün bunlarÖ fark etmeden
bizim kendimizi merkeze alarak bir tanÖm yapmamÖz mümkün, ama yetersiz.
Gerçek ûu ki, ùslâm toplumlarÖ ve ülkeleri olarak 21. yüzyÖla gelinceye kadar
birçok badireler atlattÖk.
Son iki yüzyÖlda olup bitenler cümlesinden olarak ùslâm ülkelerinin geçirdiøi
merhalelere bakÖlÖrsa, bilim ve teknoloji açÖsÖndan kendimizi son derecede
gerilerde bulduk. Biz ülke olarak sömürge idaresi altÖnda olmadÖk, ama diøer
ùslâm ülkelerinin önemli bir kÖsmÖ sömürge altÖnda yaûadÖ. ùslâm ülkelerinde
baøÖmsÖzlÖk ve ulus devlet serüveni, sömürge döneminden kalan ayrÖûma, dinî ilimlerde oryantalist çalÖûmalara hayranlÖk ve tepkiler, ülke içi siyasette totaliter ve yarÖ totaliter rejimler, muhalefet ve direniû hareketleri ve bütün
bunlarÖn dinle iliûki kurma biçimleri, ùslâmcÖlarÖn kendi ülkelerindeki konum
ve mücadeleleri vs. neticede dinî ilimlerin söylemini derinden etkiledi. Bunun bir yansÖmasÖ olarak geçmiûten devralÖnan fÖkÖh birikimi, içerik tartÖûmasÖ
yapÖlmaksÖzÖn modern hukuk sistematiøinde yeniden ifade edilmeye baûlandÖ,
yeni baûlÖklar altÖnda sunuldu ve kavgaya dahil edildi. FÖkÖh âdeta dünya hayatÖmÖza iliûkin bütün taleplerimizin, iddialarÖmÖzÖn, tasavvurlarÖmÖzÖn hepsini
üstlenmeye baûladÖ. Devlet kuracaksak da fÖkha kurdurduk, komûularla iliûkileri düzenleyeceksek de fÖkÖh bunu üstlendi, bir siyaset, bir siyasî sistem üreteceksek de fÖkÖh buna öncülük edecekti. Bir de bizim geleneøimizde bireyin
fazla inisiyatifi yoktur, oldukça edilgendir ve “ne varsa ya yukarÖdan bize
gelmelidir ya da büyüklerimiz bize emretmelidir” düûüncesi aramÖzda hayli
yaygÖndÖr. DolayÖsÖyla fÖkÖh da bir bakÖma büyüøümüz olarak bize ne yapmamÖz gerektiøini anlatmalÖydÖ. Yani ûunu demek istiyorum, Müslümanlar
fÖkha 20. ve 21. yüzyÖlda çok fazla ödev yüklediler ve bütün mücadelelerini,
kavgalarÖnÖ fÖkÖh üzerinden vermeye baûladÖlar. Olan da fÖkha oldu; bunu yapan insanlara bir ûey olmadÖ. O insanlar geçip gittiler, ama fÖkhÖn yükü arttÖ.
FÖkhÖn bu yeni yükü taûÖmasÖ için kendisini yenilemesi gerekiyordu; yapamadÖ, yapamazdÖ da. Bu birden olacak ûey de deøildi.
VelhasÖl, yeni dönemde ciddî bir özgüven kaybÖ yaûadÖk. Bir kesim bütün olup
bitenden dini sorumlu tutarken diøer bir kesim bütün yitirdiklerini dinde aramaya baûladÖ, bütün umutlarÖ dine baøladÖ. Yani birbirinin simetriøi iki taraf da
kendini hep dÖûarÖda tuttu. ùki tavrÖn da mantÖøÖ aynÖydÖ. Mesela, ùmam Hatip
Okulu öørencisi olduøumuz yÖllarda kapitalizm ve sosyalizme karûÖ ùslâmiyet
üçüncü bir yol olarak, onlarÖn hakkÖndan gelecek bir ideoloji olarak takdim
ediliyordu. Bizim kuûak bu telkin altÖnda yetiûti ve bu telkinin izleri bugüne
kadar uzandÖ. O gün için çok da mutlu edici bir ûeydi bu. Çünkü baskÖn dünyanÖn bütün hegemonyasÖna karûÖ ùslâm’Ön arkasÖna sÖøÖnarak ve kendimizi sipere atarak cevap veriyorduk. Bu hengâmede fÖkÖh algÖsÖ da ûekillendi.
Halbuki geçmiûten aynen aktardÖøÖmÖz fÖkhÖn omurgasÖ bu yükü taûÖyamazdÖ.
AslÖnda fÖkÖh tabiî ve beûerî geliûimini sürdürebilseydi, elbette bu kÖvama ge-
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lirdi, sorun da kendiliøinden çözülmüû olurdu. Zaten fÖkhÖn asÖl görevi bu
yükü taûÖmak deøil mi? Ama böyle bir geliûme olmayÖnca biz fÖkhÖn dinî niteliøine sÖkça vurgu yaparak onu koruma altÖna almaya çalÖûtÖk. FÖkÖhla dini, fÖkÖhla ûerîatÖ eûitleyerek fÖkÖh üzerinden ûerîat ve din karûÖtlÖøÖ da bu süreçte
daha yüksek sesle kendini gösterdi. Bu iki karûÖt duruû birbirini besledi ve
bloke etti. Bazen de, fÖkhÖ bütün beklentileri, çaøÖn getirdiøi bireysel ve toplumsal düzeyde, uluslararasÖ düzeyde bütün öneri ve kabulleri onaylayan bir
geniûlikte sunarak sorun aûÖlmaya çalÖûÖldÖ. BunlarÖn her biri ayrÖ bir olumsuz
gidiûatÖn resmidir ve ayrÖ bir savrulmadÖr.
Esasen amelî bir tecrübe birikimi özelliøi aøÖr basan fÖkhÖn itikadî alana çekilmesi ve dinî karakterinin öne çÖkarÖlmasÖ, içinde bulunulan ûartlarÖn sevk
ettiøi bir taktik idi. Çünkü fÖkÖh dinle ne kadar iç içe olursa, insanlarÖn itiraz
etmesi de o ölçüde en aza inmiû oluyordu. Yani tereddüt gösterenlere ûunu
demiû olduk , “Kardeûim, sen Müslüman deøil misin? Dine inanÖyorsan fÖkhÖn da bu çaøÖn sorunlarÖnÖ çözücü olduøuna ve bu yükü taûÖyacaøÖna inanmak durumundasÖn. Çünkü neticede iman meselesi bu. Dini Allah göndermiûtir, bu fÖkÖh da Allah’Ön ûerîatÖdÖr, bu ûerîat toplumunun bütün sorunlarÖnÖ
çözecek güçtedir. Üstelik sadece 21. yüzyÖlÖ deøil, evrensel olarak kÖyamete
kadar fÖkÖh bu yükü taûÖyacaktÖr.” Böylece din, ûerîat ve fÖkÖh iç içe girerek
adeta kader birliøine mahkum edildi. Dikkat ederseniz, mesela Türkiye olarak ùlâhiyat Fakültelerinde biz fÖkÖh ismini deøiûtirdik, “ùslâm Hukuku” yaptÖk. FÖkÖh isminin ùslâm Hukuku yapÖlmasÖ aslÖnda bizi mutlu eden bir geliûmeydi. Çünkü sahiplendiøimiz, üzerine yük yüklediøimiz hukuk aynÖ zamanda ùslâm’Ön hukuku, Allah’Ön gönderdiøi bir hukuk, bir sistem oluyordu ve
insanlar için artÖk onun reel karûÖlÖøÖ ve rasyonelliøi fazla önem taûÖmÖyordu.
Kendisini yenilemesine de gerek yoktu. ùnsanlarÖn Allah’Ön hukuku olarak
buna itaat etmesi, uymasÖ gerekiyordu. TÖpkÖ meleklerin varlÖøÖnÖ nasÖl kabul
ediyorsak, fÖkÖh kurallarÖnÖn da doøruluøunu ve geçerli olduøunu o ûekilde
kabul etmek durumundaydÖk.
Deøerli davetliler ve ilim insanlarÖ, fÖkÖh inanÖlmak için gelmemiûtir. ùnanÖlmak için gelseydi akâid olurdu. Allah zaten neye inanacaøÖmÖzÖ dinin akâid
esaslarÖyla belirlemiûtir. Din elbette akîde ve ûerîattan oluûur. Akîde nasÖl
inanacaøÖmÖzÖ, ûerîat ve fÖkÖh ise ayrÖ olmalarÖna raømen nasÖl davranacaøÖmÖzÖ gösterir.
Sözün özü, modern dönemde agresif, savunmacÖ, tepkisel dindarlÖøÖmÖz fÖkÖh
üzerinden ifade edildi; beklentiler, kavgalar fÖkÖh üzerinden yapÖldÖ ve neticede fÖkÖh tabiî, insanî, beûerî özelliøini yitirerek daha akidevî bir ilim olarak anlaûÖlmaya, okutulmaya baûlandÖ. Böyle olunca da fÖkÖh artÖk bir özlemler diyarÖ oldu. Ancak, ilk bakÖûta geleneøi ve geleneksel dinî bilgileri kategorik olarak savunanlar için rahatlatÖcÖ ve ümit verici görünen bu durum, dÖû dünya ile
etkileûim arttÖkça ve hayatÖn tabiî akÖûÖ yeni ihtiyaçlarÖ önümüze koydukça geleneksel dinî bilginin aleyhine olmaya baûladÖ. ArtÖk bu dezavantajlÖ durum
son dönemde iyice belirgin hale gelmiûtir. Yeni dönemde fÖkhÖn dinî niteliøi-
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ne sÖkça vurgu yapÖlmasÖ ve bunun öne çÖkarÖlmasÖ bir mahiyet tartÖûmasÖ
açmaktan ziyade günümüzde sosyal karûÖlÖøÖ kalmadÖøÖ için zihnî kabul temelleri de hayli zayÖflamÖû bir öøretiye daha kestirme bir yolla meûruiyet saølama ve onu rasyonel bir tartÖûmanÖn alanÖ dÖûÖna çÖkarma gayretinin ürünüdür. Ancak bu usul, fÖkhÖn beûerî/insanî yönünü gölgelediøinden onun rasyonelliøini ve tabiî meûruiyetini yok edip onu akidevî bir alana çekmekle toplumun din algÖsÖnÖ tahrip etme ve insanlarÖ din konusunda yol ayÖrÖmÖna getirme riski taûÖmaktadÖr.
FÖkhÖn inanç alanÖna itilmesi fÖkha haksÖzlÖktÖr. FÖkha itibar kazandÖrmaz, aksine fÖkhÖn ayaklarÖnÖ yerden keser ve onu buzdolabÖna kaldÖrÖr; onu dogmatik hale getirir. Nitekim öyle de oldu. Bunun sonucu, siyasetçisiyle ve
ulemâsÖyla Müslümanlar iki dünyalÖ oldular. Bu iki dünyalÖlÖkta fÖkÖh geçmiûi,
özlemleri hatta dine baølÖlÖøÖ temsil etti. Müslümanlar hayatlarÖnÖ rasyonalite
üzerinde yaûadÖlar, ama fÖkha da bir ayrÖ âlemde idealler, özlemler manzumesi olarak inandÖlar. Bu arada fÖkha îman, çoøu zaman da MüslümanlarÖn dindarlÖk derecesini, hata dindarlÖøÖnÖ test aracÖ olarak kullanÖldÖ. Yani özlemler
dünyasÖndan ödünç alÖnan fÖkÖh tasavvuru Müslümanlar arasÖnda birbirinin
dindarlÖøÖnÖ ölçme aracÖ olarak iûe yaradÖ. Neticede, klasik fÖkÖh öøretisinde
yer alan bir kuralÖn bu dünyada ne kadar uygulanabilir olduøunu iç dünyamÖzda tartÖûsak bile, bunun olmasÖ gereken bir ûey olduøunu birbirimize zahirde hep telkin ettik ve bu inançla birbirimizi test ettik. Buna birçok çok
örnek verilebilir ve verilen her örnek ateûli bir dinî tartÖûmayÖ baûlatmaya
namzettir. Recm, dinden dönmeye verilecek ölüm cezasÖ, gÖda maddesi takasÖnda fazlalÖk faizi yasaøÖ, velinin çocuklarÖ küçük yaûta veya icbaren evlendirme hakkÖ, boûama hakkÖnÖn kocaya ait oluûu örnek olarak tartÖûmaya açÖlabilir. Bunlar “olmasÖ gereken” diye telaffuz edilse de hiçbir zaman o yönde
ciddî adÖmlarÖn atÖlmamasÖnÖ hep dÖû baskÖ ve kaygÖ ile açÖklamak ne kadar
inandÖrÖcÖ? Öyle anlaûÖlÖyor ki reel dünyamÖzda bunun bir karûÖlÖøÖnÖn bulunduøuna henüz kendimizi ikna etmiû deøiliz. Peki bunu sadece bir îman zafiyetiyle mi açÖklamalÖyÖz? Arap dünyasÖ da dâhil, son dönemde ulemânÖn ùslâm hukuku, fÖkÖh veya el-fÖkhu’l-ùslâmî adÖyla yazdÖklarÖ genelde bu özlemi,
bu tasavvur ve beklentiyi ifade etmekten öte, 21. yüzyÖl fÖkhÖnÖn ne olmasÖ
gerektiøine fazla imkan vermiû de deøil.
Günümüzde fÖkÖh ulemasÖnÖn yetiûtikleri ortamÖn ruh hali, öfkeler ve tepkiler
fÖkÖh diline de iyice sirayet etmiû durumdadÖr. Bunun için de modern dönemde
fÖkÖh öøretimi ve telifâtÖ, fÖkhÖ yeniye karûÖ kararlÖlÖkla müdafaa etme ve alternatif oluûturma çabasÖndan, hatta fÖkÖh üzerinden kavgadan kendini kurtaramadÖ.
Bu halet-i ruhiye, yani fÖkÖhçÖlarÖn fÖkha intisap yarÖûÖnda olmasÖ ve fÖkhÖ her
türlü saldÖrÖya/eleûtiriye karûÖ cansiperane koruma refleksleri esasÖnda fÖkhÖn
hayatiyet damarÖnÖ kesip onu oksijen çadÖrÖnda harici destekle yaûamaya mahkûm etme anlamÖna gelmektedir. FÖkhÖn günümüzde köûeye sÖkÖûmasÖnda ve
devre dÖûÖ kalmasÖnda, harici sebeplerin varlÖøÖ ve daha etken olduøu da bir vakÖadÖr. Ancak bu durum, yukarÖdaki iç sebepleri görmeye engel olmamalÖdÖr.
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Ancak her nedense ulema harici sebepler üzerinde yoøunlaûarak asÖl ilgili olduøu alanÖn sorumluluøunu savuûturmayÖ tercih etmektedir.
Klasik fÖkha zihni planda “tavizsiz” sahip çÖkÖp gündelik hayatta “devrin
icâbâtÖna” ayak uydurma, ilk bakÖûta iki alanda da ödevimizi yerine getirdiøimiz zannÖyla belli bir rahatlamaya yol açsa da, bu durum fÖkha “Müslüman
toplumlarÖn hukuk tarihinin bir parçasÖ” olmaktan öte bir anlam vermemekte ve Müslümanlar giderek dünyevileûmektedir, yani sekülerleûmektedir.
Müslümanlar hem de fÖkha övgüler ve sekülerleûmeye lanetler okuyarak bu
sürecin nesnesi olmaya devam ediyor. Bu hengâmede dinin bazÖ ûekil ûartlarÖnda yoøunlaûma, dünyevileûme sürecinin sancÖsÖz hazmedilmesine hizmet
etmekten öte bir anlam taûÖmamaktadÖr.
b. Günümüzde FÖkÖh Öøretimi ve SorunlarÖ
FÖkhÖn bir metot, felsefe ve kuramÖnÖ içeren usul yönü, bir de hayatÖn akÖû
seyrine paralel olarak ve daha münferit meseleler üzerine yoøunlaûarak geliûen furû yönü vardÖr. Furû-Ö fÖkhÖ MüslümanlarÖn amelî hayatÖnÖ üst bir bakÖûla önceden belirleyen katÖ kurallar yÖøÖnÖ olarak deøil hayatla ve sorunlarÖyla tam bir diyalog içinde geliûen, bunun için de içinde geliûtiøi bölge ve dönemin kültürünü de içeren bir tecrübe birikimi olarak görmemiz doøru olur.
Son dönemde BatÖ hukukundaki geliûmelerin de etkisiyle fÖkhÖn çeûitli alt
konularÖnda klasik fÖkÖh birikimini tanÖtan nazariye kitaplarÖ telif edildi. BatÖda geliûmiû hukuk nazariyelerinin karûÖsÖnda bizim de teorilerimizin olduøunu ispat edercesine kaleme alÖnmÖû furû-Ö fÖkÖh nazariyyâtÖ kitaplarÖmÖz son
yüzyÖldaki fÖkÖh külliyatÖnÖn önemli bir kÖsmÖnÖ teûkil etmektedir. Bu telifâtÖn
elbette önemi ve birçok yararÖ var. Ancak bunlar aynÖ zamanda fÖkhÖn tarihten statik bir kesit ûeklinde algÖlanmasÖna da yol açtÖ. úunu demek istiyorum,
evrilerek, deøiûerek ve çeûitlenerek akan tarihi sürecin uzaktan bir anlÖk bir
resmi, onun taûÖdÖøÖ seyyaliyet ve dinamizmi görmeyi engelleyebilir. FÖkhÖn
resmini çekmek bunun için zordur. KaldÖ ki, fÖkÖh resim deøil bir akÖûtÖr, sürekli akar; akîde gibi deøildir. Onun için de her nazariye kitabÖ, her resim fÖkha vurulmuû dondurucu bir darbe olabilmektedir.
Bugün “ùslâmî ilimler” diye bir adlandÖrma var. Bu adlandÖrma zihnimizin
ùslâmî ilimler, ùslâmî olmayan ilimler, dinî ve seküler ilimler gibi bir ayÖrÖm
yaptÖøÖnÖ açÖkça ele veriyor. ùslâmî ilimlerin ayrÖ bir mahallesi oluûtu. Bununla
yetinmedik, ùslâmî ilimlerin alt dallarÖndan her birinin de kendine özgü bir
mahallesi var ve onlar da birer birer istiklalini ilan etti. ùlâhiyat Fakültelerinde
sayÖlarÖ yirmiye yaklaûan ana bilim dalÖ var. Bunlardan özellikle fÖkÖh, kelam,
hadis, tefsir, tasavvuf beû dal ayrÖ ayrÖ istiklallerini ilan ettiler ve kendi duvarlarÖnÖ ördüler, kendi mahallelerini oluûturdular; arada geçiûlilik kalmadÖ. Böyle olunca ùslâmî ilimlerin kendi mahalleleri bir bakÖma kendileri hayatiyet
damarlarÖnÖ kurutan bir süreci de baûlattÖ. Bu bizim içtihat teorisine benziyor;
bizim müçtehitler içeri kimse girmesin diye, ehil olmayanlar aramÖza girme-
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sin diye, etraflarÖna aûÖlmasÖ neredeyse imkansÖz duvarlar ördüler. Fakat o
kadar saølam ördüler ki bu sefer kendileri de dÖûarÖyÖ göremez, dÖûarÖ çÖkamaz
oldu ve dÖû dünya kendilerinden baøÖmsÖz olarak geliûti. Yani ördükleri duvar
baûkalarÖnÖn içeri girmesine engel olmaktan çok onlarÖn dÖû dünya ile iletiûimine engel oldu. Onun gibi ùslâmî ilimler de, ùslâmî ilimlerin alt dallarÖ da
birbirinden baøÖmsÖz olarak geliûtiøinden, bugün ùslâmî ilimlerin her biri ayrÖ
bir sektör olmuûtur. Diøer bir anlatÖmla, ùslâmî ilimlerin her biri ayrÖ bir
egemenlik alanÖ, ayrÖ bir itibar kaynaøÖ ve ayrÖ bir sektör olmuû durumda. FÖkÖh ilmi de bu geliûmenin dÖûÖnda deøildir.
Öte yandan, fÖkÖh öøretiminde Kur’an ve sünnet fÖkhÖnÖ, ahkâm içeren ayet
ve hadislerin medlülleri ele alÖnÖrken, Kur’an’Ön nâzil olduøu ve Hz. Peygamber’in yaûadÖøÖ dönemin ûartlarÖ, sosyal yapÖ, tarihî arka plan da genelde göz
ardÖ edilmektedir. ùlâhiyat fakültelerinde genelde dinî ilimlerin öøretiminde,
özelde de fÖkÖh öøretiminde sosyal bilimlerin genel metodolojisi, insanlÖøÖn
genel tarihi ve bu akÖû içinde toplumsal kural ve kurumlarÖn geliûim seyri, insan unsurunu merkeze alan antropoloji, sosyoloji gibi alanlar dikkate alÖnmadÖøÖndan, öørencinin zihin dünyasÖ ùslâm toplumlarÖnda fÖkhÖn temsil ettiøi sahanÖn insanlÖk tarihi boyunca devamlÖlÖk ve süreklilik içinde deøiûerek bir
devr-i daim yaûadÖøÖ fikrine bütün kapÖlarÖnÖ kapatmÖû olmaktadÖr. Bu da onu,
kaçÖnÖlmaz olarak, fÖkhÖn kaynaøÖnda yer alan lafÖzlarÖ yerle, yani yerel/nesnel
gerçeklikle irtibatÖ olmayan kutsal bildirimler olarak algÖlamaya götürecektir.
Oysa fÖkhÖn en temel özelliøi hayatÖn içinden ve hayatla beraber, insan unsuruna dayanÖyor olmasÖdÖr. ùnsan tabiatÖ ve insanlarÖn hayat tecrübesi ile beraber yürümesi ve bu yürüyüû içerisinde dine aykÖrÖ olmamayÖ saølÖyor olmasÖdÖr. Günümüz fÖkÖh öøretiminde en temel sorunlardan birisi fÖkhÖn insanî,
beûerî ve tabiî yönü, yani tarihin akÖûÖyla olan irtibatÖ göz ardÖ edilerek öøretiliyor oluûudur. Yani ne demek istiyorum? Ta Hz. Âdemin çocuklarÖndan itibaren insanlarÖn dünya hayatÖ, bir arada yaûamanÖn gerektirdiøi kurallar ve
sorunlarÖna çözüm bulma tecrübesi deøiûerek geliûti. ùnsan fÖtratÖna dayanana
marûf ve münker ayÖrÖmÖ her toplumda var oldu. Bu sahici bir durum ve ilahî iradenin dâhilinde bir husustur. Sosyal yapÖ, aile hayatÖ, ekonomik ihtiyaçlar süreklilik içinde deøiûiyor. Toplum düzenini bozan aykÖrÖ davranÖûlara insanlar dün farklÖ bugün farklÖ tepki vermekte ve yaptÖrÖm uygulamakta. Bir
arada yaûamanÖn yeni gerekleri ortaya çÖktÖ. Ancak bu deøiûim içinde sabit
kalan bir öz ve çekirdek de varlÖøÖnÖ hep korumakta. Yani süreklilik ve istikrar içinde bir deøiûim söz konusu. Hem belli bir ortak payda hem de deøiûim
bir arada, bir birini nefyetmeden yaûatÖlÖyor.. DünyanÖn neresine bakarsanÖz
bakÖn insan tabiatÖnÖn ortak paydasÖnÖ bulursunuz. Bu da Allah’Ön insanÖ belli
bir kÖvamda, belli bir fÖtratta yaratmÖû olmasÖnÖn tabiî sonucudur.
FÖkÖh düûüncesine geri dönersek, hüsün ve kubuh meselesi, aslî iyi ve kötü,
iyilik ve kötülüøün fikrî, fÖtrî kaynaklarÖ veya vahiyle iliûkisi konusu karûÖmÖza
çÖkar. Allah insanÖ öyle bir fÖtratta yaratmÖû ki, insanÖn belli deøerlere baølÖlÖøÖ,
iyi ve kötü karûÖsÖnda belli duyarlÖlÖøa ve davranÖûa sahip olmasÖ kendiliøin-
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den gerçekleûir. Kur’an’Ön da sÖkça atÖf yaptÖøÖ marûf ve münker telakkisi çok
esaslÖ ve insanlÖøÖn tarihinde hiç eksik olmayan bir kÖstas. Mesela aile hayatÖ,
insanlarÖn evlenmesi, utanma ve iffet duygusu, eûini kÖskanmasÖ, çocuklarÖna
sahip çÖkmasÖ dinî olduøu kadar insanî ve fÖtrî bir hadisedir de. Yani bunlar
Müslüman toplumlara has bir özellik deøildir. DünyayÖ dolaûÖp Arjantin’e, úili’ye gidin, Norveç’e Tibet’e gidin, o daølarÖ aûÖn, aile hayatÖnÖ, o aile hayatÖna
iliûkin mahremiyetleri, ona sahip çÖkmayÖ, sadakati, iffeti, aile büyüklerine
baølÖlÖøÖ, çocuklarÖ korumayÖ oralarda da görürsünüz. Orada da aile içi karûÖlÖklÖ ödevler vardÖr. Böyle olduøu içinde aile hayatÖnÖn düzenlenmesini ve
toplumsal kurallara konu olmasÖnÖ sadece bizim fÖkhÖn bu konuya iliûkin bir
meselesi, dinî bir hadise olarak görmek yerine insanî ve hayatÖn tabiî bir parçasÖ olarak görmek lazÖm.
Cezalar da öyle, insanlar toplumda ortak deøerlere uymayarak suç iûleyenlere
deøiûik ceza verirler. Bu gayet tabiî bir ûeydir, dünyanÖn her yerinde aûaøÖ yukarÖ böyledir. Ama bu cezanÖn ûekli, toplumlarÖn kültürüne göre deøiûir.
Adam ölünce malÖ çocuklara kalÖr, nasÖl paylaûÖlacaøÖ konusu toplumlarÖn
kültürüyle alakalÖdÖr. Göçebe bir toplumdaysanÖz, bilek gücü ile kazanan bir
toplumdaysanÖz, elbette erkekler mirasÖ paylaûacak, kÖz çocuklarÖ bundan pay
almayacak veya az alacaklardÖr. Bunun toplumlarÖn ûartlarÖyla, geleneøiyle ve
bir arada yaûama kurallarÖyla sÖkÖ alakasÖ olan bir durumdur.
Sözü uzatmayayÖm, fÖkÖh, MüslümanlarÖn inen dinleriyle yaûanan hayatÖ nasÖl
uzlaûtÖrdÖøÖna dair paha biçilmez bir tecrübe birikimini ve ùslâm toplumlarÖnÖn hukuk kültürünü temsil eder. Bunun için de fÖkÖh, insanî/beûerî yönü
aøÖr basan sivil ve mütevazî bir ilimdir. Ama biz “el-fÖkhu’l-ùslâmî” “ùslâm
Hukuku” diyerek ve onu tarihten bir kesitle de eûitleyerek fÖkhÖn bu büyüsünü bozduk ve onu gereksiz yere iddialÖ hale getirdik. ùddialÖ hale getirmemizin en büyük kötülüøü fÖkha oldu, ona ikram olmadÖ. Keûke ecdadÖmÖzÖn çok
tabiî, çok mütevazî “fÖkÖh” adlandÖrmasÖnÖ yeterli bulsaydÖk.
ùslâm dünyasÖnda fÖkÖh alanÖnda yapÖlan teliflerde ve fÖkÖh öøretiminde fÖkhÖn
Hz. Peygamber sonrasÖ dönemlerdeki geliûim seyri anlatÖlÖrken veya araûtÖrmalara konu edilirken, bu öøretiyi besleyen farklÖ kaynaklardan, mesela farklÖ
bölgelerdeki sosyal yapÖ, siyasal iliûkiler, ûehir ve ûahÖs tarihleri ile vâkÖât,
nevâzil literatürü, seyahatnameler gibi paralel verilerden de pek istifade edilmez. Bunun için de klasik fÖkhÖn hem tarihi süreç içinde (dikey) hem de aynÖ
zaman diliminde farklÖ bölgelerde (yatay) sahip olduøu deøiûkenlik ve dinamizm çoøu zaman fark edilmez. DahasÖ, klasik fÖkÖh kurallarÖnÖn ve literatürün tek bir coørafyada ve tek bir zaman diliminde oluûmuû metinler ûeklinde
algÖlanmasÖnÖn önü iyice açÖlmÖû olur.
Mezhep içinde geliûtirilen muhtasar/muteber metin geleneøi esasen o mezhebin iç tutarlÖlÖøÖnÖ ve uygulamada birliøi saølamaya matuftur. úerh/haûiye
geleneøi de çoøu zaman fÖkÖh eøitim ve öøretim aracÖ olarak misyon üstlenir;
gelenekle iletiûim içinde kendi toplumunun sorunlarÖnÖ çözecek fÖkÖhçÖlarÖn
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yetiûmesi ve bu yönde bir fÖkÖh zihniyetinin oluûmasÖ için zemin oluûturur.
Bu kitaplar tarihteki misyonundan uzaklaûtÖrÖlarak ùslâm toplumlarÖnÖn amelî
hayatÖnÖn aynasÖ ve birebir kopyasÖ, hatta prototip ùslâm toplumu modeli gibi
görüldüøünde ve sunulduøunda ise asÖl sorun baûlar. Çünkü ùslâm toplumlarÖnÖn hayat tecrübesi satÖrlar ve katÖ kurallar arasÖna sÖkÖûtÖrÖlamayacak kadar
çeûitlilik ve deøiûkenlik göstermiû ve ihtiyaçlara göre yeni çözümler üretmeyi
de baûarmÖûtÖr. Diøer bir anlatÖmla, yaûanan hayat ve uygulama, hep klasik literatürün çizdiøi çerçevede, yani kitâbî fÖkÖh içinde kalmamÖûtÖr. Böyle olunca
fÖkhÖn teori ile pratiøi arasÖnda bir ayniyetten söz edemeyiz ve pratiøi her
zaman “asÖldan bir sapma” olarak göremeyiz. Ancak konunun bu yönü, fÖkhÖn zaaf noktasÖ olarak görüldüøü için olmalÖ ki fÖkÖh araûtÖrmalarÖnda hiçbir
zaman hak ettiøi ilgiyi görmemiûtir.
Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Ben fÖkÖh öøretiminde iki ûeyin
önemli olduøunu gördüm: Birincisi tarihî derinliøe doøru kanallarÖ açmak,
yani insan davranÖûlarÖnÖn, toplum reflekslerinin tarih boyunca nasÖl seyrettiøi, hangi kanallardan beslendiøine dair dikey araûtÖrma; ikincisi de yatay araûtÖrma; yani aynÖ hadise aynÖ zaman diliminde, farklÖ bölgelerde nasÖl anlaûÖlmÖû ve nasÖl kurala baølanmÖû, bunun araûtÖrmasÖ. ùlk dönemlerden itibaren
MüslümanlarÖn amelî hayatÖnÖ, örf ve âdetlerini ve bunlarÖn kurallaûmasÖnÖ,
yani fÖkÖh birikiminin nasÖl oluûtuøunu anlarken, tarihten bu tarafa eski Mezopotamya’dan, Ortadoøu kültüründen, Bizans’tan, Yemen’den gelen, Hicaz’Ön kadim geleneøinden gelen bir damar vardÖr ki onu görmek gerekir. ùslâm’Ön ilk muhataplarÖ olan Hicaz-Arap toplumunun yerleûil örf ve âdetini,,
marûf ve münkerini, diøer deøer yargÖlarÖnÖ,, ortak yaûama tecrübe ve kurallarÖnÖ bilmek gerekir. Bu birincisi. ùkincisi de, ùslâm benimsenip yayÖldÖktan
sonra Müslümanlar arasÖnda, bir ideal, bir düûünce, bir kural, bir hassasiyetin
aynÖ zaman diliminde farklÖ coørafyalarda nasÖl anlaûÖldÖøÖnÖ, nasÖl farklÖlaûtÖøÖnÖ ve bunun sebeplerini incelemek gerekir. ùûte fÖkÖhta böyle bir bakÖû açÖsÖ
kaybolup da fÖkÖh, klasik literatürdeki ûekliyle belli bir çerçeve içerisinde oturtulunca ve bu da öøretim aracÖ olarak medreselerde okutulunca fÖkÖh algÖmÖz
tamamen buna göre ûekillendi ve fÖkÖh tarihe kilitlendi. Halbuki klasik fÖkÖh literatürü yeni fÖkhî meseleleri eski kalÖplar içinde çözmek için deøil, yeni meseleleri çözecek fakihler yetiûtirmek, yeni dönemin fÖkÖh zihniyetini gelenekten
kopmadan istikrar içinde oluûturmak için okutulduøunda bir anlam taûÖr.
ùlâhiyat fakültelerinde okuyan öørenciler bilirler, fÖkÖhta vâkÖat ve nevâzil literatürü vardÖr; fÖkÖh öøretiminde bunlar pek göz önüne alÖnmaz. FÖkÖhta seyahatnameler, tarih ve coørafya kitaplarÖ, tabakât kitaplarÖ, siciller ve örfî uygulamalar son derece önemlidir. Ama biz onlarÖ hak ettikleri ölçüde önemsemeyiz. Klasik fÖkÖh öøretisini çok muhkem ûekilde, korumalÖ ûekilde ve ayÖklayarak bize sunan furû-Ö fÖkÖh literatürünü ise fÖkhÖn yegâne temsilcisi sayÖp
çok önemseriz ve çerçeve içine alÖrÖz. Halbuki bu klasik furû kitaplarÖnda
fÖkhÖn yatay ve dikey zenginliøini yeterince bulamazsÖnÖz. ùslâm toplumlarÖnÖn
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fÖkhî olaylara farklÖ zamanlarda gösterdiøi dinamik refleksi ve zengin çözüm
üretme kabiliyetini de bu satÖrlar arasÖnda pek göremezsiniz.
Deøerli katÖlÖmcÖlar, gerçek ûu ki, ùslâm toplumlarÖnÖn fÖkhi hayatÖ bir
Bedâi’nin, bir Hidâye’nin, bir Mebsût’un satÖrlarÖ arasÖna sÖkÖûtÖrÖlamayacak kadar zengin ve çeûitlidir. KaldÖ ki bunlarÖn arasÖnda Mebsût benim hayranÖ olduøum bir kitaptÖr. Mebsût’ta fÖkÖh mantÖøÖ ve örgüsü çok güçlüdür. Mezhebe
baølÖlÖøÖn doøurduøu bazÖ münferit meselelere takÖlmazsanÖz, úemsu’l-eimme
Serahsi’nin meselelere ihatalÖ bakÖûÖna ve fÖkhî tahlil gücüne niçin hayran olduøumuza siz de hak verirsiniz. Ama buna raømen bir fÖkÖh kitabÖnÖ ùslâm toplumunun fÖkhî birikiminin tamamÖnÖ yansÖtan bir çerçeve olarak da göremeyiz.
Hâl böyle olunca, fÖkhÖn tarihsel süreçte yaûadÖøÖ o dinamizmi, çeûitliliøi, pratikte içerdiøi alternatif çözümleri, fÖkhÖn insanî/beûerî boyutunu öne çÖkarmak
fÖkha haksÖzlÖk mÖdÖr? FÖkhÖ güçlü mü kÖlar yoksa zayÖflatÖr mÖ? Maalesef bugün
fÖkÖh müdafileri nezdinde bu bir zaaf noktasÖ, bazen de orta yoldan sapma olarak görüldüøü; fÖkhÖ artÖk korumasÖz bÖrakma ve her türlü dÖû müdahaleye açÖk
hale getirme olarak düûünüldüøü içindir ki fazla revaç bulmaz.
Bir ûey daha arz edeyim, bizim bugün ùlâhiyat fakültelerinde beøenerek ve severek okuttuøumuz fÖkhÖn klasik örgüsü anahatlarÖyla hicrî beûinci-altÖncÖ yüzyÖlda olgunluøa ulaûmÖû olup netice itibariyle belli bir tarihsel dönemin ürünüdür. Bu klasik örgü, MüslümanlarÖn dinî kimlikleriyle hâkim unsur olarak yönetici olduøu, dâr (ülke) kavramÖnÖn dinî mensubiyetlere dayandÖøÖ, dinî kimliklere göre hak ve özgürlüklerin belirlendiøi Abbasiler döneminde ûekillenmiû,
o dönemden sonra da klasik metinler daha çok fÖkÖh öøretimi aracÖ olarak geliûtirilmiûtir. Bunu bir eleûtiri olarak deøil, tespit olarak aktarÖyorum. O dönemde öyle olmasÖ gerekiyordu. Ve fakihler de, elbette akÖllÖ insanlar, hangi
dönemde neye ihtiyaç duyuluyorsa ona çözüm üretmiûlerdir. Bu itibarla, bir
fakihin görüûünü kendi dönemi ve ûartlarÖ içinde anlamak gerekir, bugün
oturduøumuz yerden ve bugünün yargÖsÖna göre onlarÖ eleûtirmek haksÖzlÖk
olur. Fakihin içinde yaûadÖøÖ ûartlarÖ, toplumun önceliklerini ve o gün için neyin daha doøru olduøunu anlamak için de o dönemi anlamak, kitaplarÖn satÖr
aralarÖna girmek gerekir. Böyle olunca, dinî kimlik ve hakimiyete göre toplumun ûekillendiøi, ayrÖmlarÖn yapÖldÖøÖ bir dünyada oluûan klasik fÖkÖhtan olduøu
gibi alÖntÖlar yaparak bugün insan haklarÖ, kadÖn haklarÖ, uluslar arasÖ iliûkiler,
demokrasi, sivil siyaset gibi konularda “Durun bakalÖm, bizim de ùslâm adÖna,
fÖkÖh adÖna diyeceklerimiz var” diyerek ortaya çÖkmak ne kadar anlamlÖ? ùslâm’a ne kadar hizmet eder? Bunu ciddî biçimde düûünmeli ve tartÖûmalÖyÖz.
Günümüzde bu ûekilde fÖkÖh öøretimi alan ve kendi çaøÖnÖn kavram ve zihin
dünyasÖna hayli uzak düûen ulemânÖn klasik fÖkha sadÖk kalarak bu yüzyÖl insanÖna dinî gelenek adÖna çözüm sunmasÖ zor deøil imkansÖzdÖr. Dikkat edilirse, ùslâm’Ön itikat ve ibadet alanÖnda hayli rahat konuûabilirken insan haklarÖ, hak ve özgürlükler, demokrasi, ötekinin/azÖnlÖøÖn hakkÖ, ekonomi, kamu
hukuku, ceza hukuku, ticaret, aile/evlilik/çok evlilik gibi birçok konuda
ulemânÖn hem iç dünyasÖnda hem söyleminde gelgitler yaûÖyor olmasÖ ve ar-
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kaik bir söyleme sahip bulunmasÖ, esasÖnda ûahsî bir kusur olmaktan öte bu
yapÖnÖn/sürecin ürettiøi zorunlu bir sonuçtur. KarûÖmÖza ûöyle bir manzara
çÖkÖyor: Bizim ùslâm ulemâsÖ, ùslâm’Ön itikat alanÖnda, ibadet ve geleneksel
ahlâk konularÖnda topluma çok önemli mesajlar verirken, toplumsal kültür
ve deøiûimin doørudan etkilediøi alanlarda sürekli medcezir yaûÖyor, sürekli
gelgit yaûÖyor. Mesela taadüd-ü zevcât, boûama hakkÖnÖn kocaya aitliøi, kadÖnÖn ûahitliøi veya kölelik ve cariyelik konusunda kitaba baktÖøÖnda farklÖ ûey
demesi, topluma baktÖøÖnda, kendisini çevreleyen ûartlarÖ düûündüøünde
farklÖ ûey demesi gerekir. Ötekinin özgürlüøü, özgürlüklere müdahalenin sÖnÖrÖ, bizim kendi doørularÖmÖza göre toplumu ûekillendirme hakkÖmÖz, demokrasi, demokrasinin getirdiøi o eûitlikçi ortam içinde baûkasÖna ne kadar
tahammül edebileceøimiz konusunda birçok örnek verilebilir. Hem bizim
ulemâ, hem de ùslâm’a iliûkin konuûan siyasetçilerimiz bu konularda sürekli
gelgitler yaûarlar. Bir türlü birinde karar kÖlamaz, niye? Kaynaklara baktÖøÖnda
elbette klasik kaynaklara göre doøru olan ûey farklÖdÖr. Ama topluma baktÖøÖmÖzda toplumun artÖk zemini deøiûmiûtir, yeni bir dünya oluûmuûtur. O da
bizi farklÖ bir söze zorlar.
Hâl böyle olunca, tam bir mensubiyet/aidiyet düûüncesiyle klasik fÖkhÖ sahiplenen, Öslahat talebi karûÖsÖnda ayak sürümelerle ve önemsiz bazÖ adÖmlarla
yetinen katÖ gelenekçilik ile ilkesel olarak hayatÖ ve hukuku dinden soyutlamayÖ hedefleyen pozitivizm sonuçta aynÖ amaca hizmet etmiû olmaktadÖr.
Bu konuyu biraz açmak için burada ûu soruyu sormak lazÖm, can alÖcÖ bir soru: Acaba Yüce Mevlâ toplumlarÖn bu ûekilde deøiûmesini cevaz alanÖnda tutarak mÖ bize ûerîat gönderdi, yoksa bu deøiûim tamamen Allah’Ön rÖzasÖ dÖûÖnda mÖ gerçekleûiyor? Bugün içinde bulunduøumuz sosyo-ekonomik yapÖyÖ, aile yapÖsÖnÖ, idare ve siyaset tarzÖnÖ bir sapma olarak görmek kolaycÖ bir
yoldur, ama tatminkar cevap olmaz. úayet, “Bugün geldiøimiz nokta batÖlÖlaûmanÖn, BatÖ ile sÖkÖ iliûkilerimizin, modernitenin bize getirdiøi belalardÖr. Biz
deøiûmeseydik, eski hayat tarzÖmÖzÖ aynen sürdürebilseydik, mesela asabe baøÖna dayalÖ geniû aile yapÖmÖzÖ koruyabilseydik, mega ûehirler yerine metavazi ve
kapalÖ ekonomik iliûkilerle yetinen yerleûim ve nüfus daøÖlÖmÖnÖ koruyabilseydik klasik fÖkhÖn dediøi hiçbir ûey sorun olmazdÖ, hiçbir medcezir yaûamazdÖk.”
ûeklinde düûünebiliyorsanÖz, dünyanÖn en mutlu insanlarÖ sizlersiniz. Bu bir rahatlamadÖr ve geçici bir mutluluktur. Yine de bu düûünceyi anlÖyorum. Çünkü
böyle düûünüldüøünde taûlarÖn yerine oturduøu farzedilir. Ama bütün bu deøiûim ve geliûimleri ilahî iradenin hayatÖ süreklilik ve deøiûim içinde yaratmÖû olmasÖnÖn tabiî bir sonucu olarak da görebilirsiniz. O zaman taûlarÖn yerine
oturmadÖøÖnÖ fark edersiniz. Mesela “kadÖnlarÖn sosyal hayata ve iû dünyasÖna
katÖlmasÖ, üretken olmasÖ, okumasÖ, kadÖn-erkek eûitliøi, kadÖn haklarÖ, seçmeseçilme hakkÖ, vatandaûlÖk hukuku ve temel haklar vs. hep BatÖ toplumlarÖnÖn
bize ùslâm’a raømen ve ùslâmî deøerleri bozmak için zerk ettiøi ve sÖrf bizim
akidemizi bozmak için bize telkin ettiøi bir düûünce deøil, biraz da insanoølunun entelektüel birikimiyle, ekonomik ve toplumsal yapÖyla, kültür ve deøiûim-
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le alakalÖ tabiî bir durum” diye düûünmeye baûlarsanÖz deminki mutluluøumuz
devam etmez; bir sorumluluk baûlar. O zaman da “Biz bu gelgitten biz ne zaman kurtuluruz?” diye sormaya baûlarsÖn.
Fakat, deøerli davetliler, bu gelgitten kurtulma o kadar da kolay deøildir.
Çünkü eski kaynaklarÖmÖzÖn verdiøi bilgilerin tamamen dinî nitelikte, dinin
ahkâmÖnÖ keûif ve Özhâr olduøunu düûünürüz, ondan vazgeçemeyiz. HayatÖn
akÖûÖ ve deøiûimler sonrasÖ geldiøimiz mevct hâl ve ûartlar da bir realite olarak
karûÖmÖzdadÖr. Mevcut duruma karûÖlÖk teûkil etmeyen ûeyler söylemeyi hem
rasyonel bulmayÖz, hem de toplumun ùslâm’a olan o sÖcak alakasÖnÖ baltalamak
olarak görürüz. Çünkü insanlarÖn din ile olan alakasÖ biraz da bizim o dini nasÖl
anlattÖøÖmÖza baølÖdÖr. Böyle bir açmaz var. Bu da günümüz fÖkÖh algÖsÖnÖn ve
fÖkÖh öøretiminin bize bir armaøanÖ gibi görünüyor. Yani bizim klasik ûekli ile
fÖkhÖ muhafaza edip bütün toplumsal deøiûimleri gayr-i tabiî geliûme ya da ilâhî
iradeden sapma olarak gören anlayÖûÖmÖz, dini hayatÖn her yerinden dÖûlayan
pozitivizm ile sonuçta aynÖ amaca hizmet etmektedir. Doøru bildiøini esirgemeden söyle derseniz, ben bunu söylerim. Yani katÖ gelenekçiliøin hayattaki
her geliûmeyi gayr-i tabiî, gayr-i ùslâmî gören anlayÖûÖ ile “din artÖk hayatÖmÖzÖn
her alanÖndan çekilmelidir” diyen pozitivizm sonuçta insanlarÖ aynÖ noktaya getirmiû olmaktadÖr. Biri tersten, biri düzden de olsa sonuç aynÖdÖr. DolayÖsÖyla
fÖkÖh algÖsÖ ve fÖkÖh öøretimi toplumun dindarlÖøÖ ve dinle iliûkisi açÖsÖndan çok
önemlidir. Çünkü toplumun din algÖsÖnÖ, toplumun din ile olan baøÖnÖ ve güvenini doørudan etkileyen bir sonuca sahip.
c. FÖkÖh Usulü: LafÖz, Mana ve Maksat
úimdi temas etmeyi gerekli gördüøüm bir diøer konu var o da fÖkÖh usulü ve
lafÖz-mana iliûkisi. AramÖzda bulunan deøerli Diyanet ùûleri BaûkanÖmÖz, Mehmet Görmez HocamÖz fÖkÖh usulü alanÖnda da mütebahhir. O da sizler de hep
ûahit olmaktasÖnÖz ki, günümüzde fÖkÖh usulüyle ilgili ûöyle bir algÖ hayli yatgÖn:
“FÖkÖh usulü yeterli ûekilde bilinse biz çözüm üretmekte zorlanmayÖz ve aslÖnda bütün mesele fÖkÖh usulünü iyi bilmediøimizden kaynaklanÖyor”. Bu ne kadar doøru bir anlayÖû, beraber tartÖûalÖm. FÖkÖh usulü genelde fÖkhî düûünceyi
besleyen kaynak veya fÖkhÖn çözüm üretme kabiliyetinin imkân ve yöntemi
olarak görülse de, bu bakÖûÖ tartÖûÖlmaz bir doøru görüp bu yüzyÖlÖn fÖkÖhtan
beklentilerini bu esas üzerine inûa etmek umulmadÖk bir hayal kÖrÖklÖøÖna da yol
açabilir. Daha açÖk bir ifadeyle çaøÖmÖzda toplumun bütün amelî hayat, davranÖû, toplum ve birey olarak yapacaøÖmÖz ûeylerin hepsinin çözümünü fÖkÖh usulünden beklersek tam bir hayal kÖrÖklÖøÖ yaûarÖz.
FÖkhÖn ve fÖkÖh usulünün tarihi geliûim seyri dikkate alÖnÖrsa, fÖkhÖn MüslümanlarÖn amelî hayatÖ olarak ilk günden itibaren belli bir seyir içinde geliûerek olgunlaûtÖøÖ, fÖkÖh usulünün de MüslümanlarÖn fÖkhî birikimini ve pratiøini asÖllarla irtibatlandÖrÖp metodolojik bir zemine oturttuøu ve saølamlaûtÖrdÖøÖ görülür. Çünkü fÖkÖh usulü netice itibariyle üretilmiû fÖkhÖn sÖnÖrlarÖnÖ, im-
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kânlarÖnÖ koruyan ve adeta onu zabt-u rapt altÖna alan bir iûleve de sahiptir.
Yani bu saølamlaûtÖrma aynÖ zamanda mevcut fÖkhî birikimi koruma altÖna
alma anlamÖ da içermektedir. Elbette fÖkhÖn oluûumunda MüslümanlarÖn dinin asÖllarÖnÖ anlama ve yaûama tarzÖ da, ilk dönem ùslâm âlimlerinin bu hayata zihni kapasiteleri ile rehberlik etmesi de neredeyse eûzamanlÖ olarak müessirdir. Diøer bir anlatÖmla fÖkhÖn doøuûunu ve ûekillenmesini fÖkÖh usulüne
baølamak süreci ters iûletmek anlamÖna gelecektir.
ùslâm’Ön doøuûunu ve ilk MüslümanlarÖ hatÖrlayalÖm. Önce Allah’Ön vahyini
insanlara tebliø eden ve açÖklayan öøreten Nebi ve insanlarÖn da bu Nebî’ye
inanÖp güvenmeleri ile din baûladÖ. Peygamber’e inananlar, getirdiøi vahyin
de Allah’tan olduøuna ve O’nun kelâmÖ olduøuna inandÖlar. Konumuz bu
olmasa da, ayrÖca üzerinde durulmasÖ gereken önemli bir nokta bu. Neticede
yirmi üç yÖllÖk bir eøitim ve nübüvvet safhasÖ yaûandÖ. Bu safha içinde yaûanan fÖkhî hayatta sünnet daha önde ve belirleyici oldu ve vahiy de onu destekledi. Ancak fÖkÖh dinle baûlamadÖ. ùslâm’Ön geldiøi dönem Hicaz-Arap toplumunun geçmiûten gelen ve belli bir istikrar içinde yürüyen hayat tecrübesi,
marûf ve münkeri, örf ve âdetleri, sosyal yapÖsÖyla uyumlu kurallarÖ ve
telakkîleri vardÖ. ùslâm’Ön açÖklama ve düzenlemeleri bu zemin üzerine geldi,
bu zeminde yeni bir dünya görüûü inûâ edildi. Bunu asÖl belirleyen de Sünnet
oldu. FÖkÖh açÖsÖndan ifade etmek gerekirse, çoøu zaman Sünnet, toplumun
maruf ve münker hafÖzasÖnÖ da devreye sokarak uygulamayÖ ve ayrÖntÖyÖ belirledi; Kitap da onu ana hatlarÖyla teyit etti. Yani Kitap, bir bakÖma Hz. Peygamberin yaptÖklarÖnÖn bilgi dÖûÖ, onay dÖûÖ olmadÖøÖnÖ ifade etti. Mesela namaz ile ilgili ayetler genelde böyledir, Cuma namazÖ ile ilgili ayetler de böyledir. Biz bu âyetleri “Hz. Peygamberin size öørettiøi namaz, benim emrettiøim namazdÖr” ûeklinde anlarÖz. Yani, “size öøretilen namaza dikkat edin”
tarzÖnda bir onay, bir destektir. MüslümanlarÖn amelî hayatÖ Kur’an’Ön beyanÖ,
Hz. Peygamberin uygulama ve talimatÖ ÖûÖøÖnda ûekillendi. Râûit Halifeler döneminde ve daha sonraki dönemde de sahabe, tabiî ve devamÖ nesiller yine
karûÖlaûtÖklarÖ olaylarÖ aynÖ mantÖk içerisinde anlamaya çalÖûtÖlar, çözdüler.
Çözüm üretirken de bazÖlarÖ katÖ lafÖzcÖ oldu, bazÖlarÖ lafzÖn amaç ve anlam
yönüne önem verdi. Sonuçta MüslümanlarÖn fÖkhî hayatÖ kendiliøinden ve
tabiî seyir içinde oluûtu.
FÖkÖh ilmi nedir? FÖkÖh ilmini, MüslümanlarÖn amelî hayatÖnÖn ve bunun arkasÖndaki temel önceliklerin Müslüman âlimlerin diliyle kurallaûtÖrÖlmasÖ ve sistematik bir yapÖda ifade edilmesiyle ortaya çÖkan ilim dalÖ ûeklinde açÖklamak
yanlÖû olmaz. ùlk bir-iki asÖr içerisinde MüslümanlarÖn yaûadÖøÖ hayat ve davranÖû tercihleri kendiliøinden ortak veya yoøunluklu alanlar ortaya çÖkardÖ.
Ortak payda ve kabuller icmâ, tartÖûmalÖlar ise rey, kavil ve içtihat adÖyla saygÖ
gördü ve gücüne göre toplumu ûekillendirdi. Burada dinin metinleriyle toplum arasÖnda diyalektik bir iliûki söz konusu. Önce dinin asÖllarÖ, sonra ùslâm
toplumunun amelî hayatÖ, sonra da Müslüman âlimlerin zihin dünyasÖnda
bunlarÖn yoørulup dinî bilgi olarak topluma geri yansÖtÖlmasÖ… fÖkhÖn oluûu-
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munda bunlarÖn hepsi de kendiliøinden pay sahibi oldular. Usûl-i fÖkÖh ise
daha sonradÖr. “Önce usul vardÖ, sonra ondan füru-Ö fÖkÖh doødu” demek yerine “Önce “fÖkhu’l-fÖkh” veya “fÖkhÖn arkaplanÖ” da diyebileceøimiz, bir hayat tarzÖ ve zihniyeti olarak fÖkÖh vardÖ. O da MüslümanlarÖn dinin asÖlarÖ olan
Kur’an ve Sünnet’i en doøru biçimde anlama ve buna göre hayatlarÖnÖ düzenleme duyarlÖlÖøÖnÖn sonucudur.” demek daha açÖklayÖcÖ olur. Yani, MüslümanlarÖn “Allah bizden ne istiyor, neyi yasaklÖyor, neyi emrediyor” ûeklinde bir ortak hassasiyeti vardÖ. Bu da kendiliøinden dinin asÖllarÖ üzerinde tefekkürü, onunla hayat arasÖnda dinamik bir baø kurmayÖ sonuçlandÖrdÖ. Usûli fÖkÖh ise, MüslümanlarÖn geniû bir coørafyaya yayÖlan ve giderek çeûitlenen
hayat tarzlarÖnÖ ve davranÖû tercihlerini, kurallarÖnÖ, amelî hayata dair yasak
veya serbestilerini dinin asÖlarÖyla, yani Kur’an’la ve Sünnet’le test etme,
irtibatlandÖrma veya olan irtibatÖnÖ keûfetme ve bunu belli metodolojik esaslara baølama ameliyesinin adÖ oldu. Bunu yaparken de –o ûartlar içinde haklÖlÖøÖ tartÖûÖlmaz- birçok âmil devrede oldu. Bu söylediklerim bir usûl-i fÖkÖh
eleûtirisi deøil, tarihî sürecin tasviri olarak görülmelidir.
ùlk Ahkâmu’l-Kur’an’lar da benzeri bir iûleve sahiptir. Cassâs’Ön Ahkâmu’lKur’an’Ö bunun iyi bir örneøidir. Onlar da ulaûÖlmÖû fÖkhî sonuçlarÖn
Kur’an’la irtibatÖnÖ kurma ameliyesine ayrÖ bir önem verirler. Yani ayetten
hangi hükümlerin çÖktÖøÖ kadar Müslümanlar nezdinde kabul gören fÖkhî anlayÖûlarÖn veya mezhebî tercihlerin hangi ayetle ne kadar iliûkilendirilebileceøine de yoøunlaûÖrlar. Çoøu zaman da bu ayetlerden çÖkan fÖkhî ahkâmmÖû
gibi anlaûÖlabilir. Yani siz arka plana ve satÖr aralarÖna dikkat etmez de metnin
lafzÖna kendinizi kaptÖrÖrsanÖz, yapÖlan tercihleri doørudan ayetten çÖkan fÖkhî
anlam gibi anlayabilirsiniz. Bunun için usûl-Ö fÖkÖh, sözün özü, MüslümanlarÖn temel davranÖû tercihlerini saølamlaûtÖran ve onlarÖn asÖllarla irtibatÖnÖ kuran sâlih bir gayrettir. Ancak onun haklÖ olarak sahip olduøu bu koruyucu
özelliøi esas alÖnÖr da bununla yetinilirse, aynÖ asÖllardan yeni fÖkhî çözümler
üretilmesinin imkânlarÖ da kendiliøinden daralmÖû olur. Yani dikkat edilmezse, usûl-i fÖkÖh yeni durumlarÖn gerektirdiøi yeni bir fÖkÖh üretmenin önünde
set olabilir; “asÖllardan çÖkarÖlabilecek hükümler hep çÖkarÖldÖ, baûka denilecek olsaydÖ o da elbet denirdi” ûeklinde bütün imkanlarÖ tüketen bir anlayÖû
zihinleri istila edebilir. Nitekim tarihi seyir bunun örnekleriyle doludur.
Geniû kitlelerin müdahil olduøu sosyal hareketlerin tek sebebe ircâ edilerek
açÖklanmasÖ her zaman risklidir ve çoøu zaman da yanÖltÖcÖ olur. Bu kaydÖ düûerek ûöyle bir yorum yapmak mümkün müdür?: “Ebû Hanîfe’ye ehl-i hadisin gösterdiøi sert muhalefet, ùmam úafiî’nin Sünnet’i ihyâ, Ahmed b.
Hanbel dahil ehl-i hadîsin “halku’l-Kur’an”Ö red amacÖyla sergilediøi korumacÖ ve aykÖrÖ düûünceyi mahkum edici tavÖr cesaret kÖrÖcÖ olmuû, fÖkhÖn yeni
durumlara yeni çözümler üretme faaliyetini en müteredditli ve en netâmeli
alan haline getirmiû, bunun ilk sonucu olarak da ne Irak çevresi istihsanÖ devam ettirebilmiû, ne de Malikî ilim havzasÖ ÖstÖslahÖ ve maslahat düûüncesini.”
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AslÖnda beûerî ve rasyonel özelliøi aøÖr basan fÖkÖh gibi bir ilimde “Allah’Ön,
Hz. Peygamber’in yolundan ayrÖlmama, dini tahriften koruma” gibi geniû
açÖlÖ ve içeriøi farklÖ ûekillerde doldurulabilir kaygÖlar ve bu minvalde ithamlar
devreye girince, fukahâ da bu netameli alandan geri durmuû, o eleûtiriler karûÖsÖnda geri adÖm atmÖûlardÖr. Halbuki Ebu Hanîfe’nin, ùmam Mâlik’in ilminde ve cesaretinde insanlarÖn olmasÖna her devirde ihtiyaç vardÖ ve her toplum
kendi müçtehit ve fakihini üretmek zorundaydÖ. Bu sadece bir beklenti ve
temenni deøil, aynÖ zamanda ùslâm’Ön dinamik ve evrensel din oluûunun gereøi ve dinin hayatiyet kaynaøÖ olarak görülmelidir. Ebu Hanîfe imamÖmÖz
hakkÖnda muhaliflerinin neler söylediøini en iyi buradaki dostlarÖm bilirler.
Ebu Hanîfe hakkÖnda söylenenleri önünüze getirsem, çoøu kimse o sözlerin
Ebu Hanîfe hakkÖnda söylenmiû olacaøÖna ihtimal vermez. “Herhalde o dönemde ùran’dan, uzak doøudan gelmiû büyük bir zÖndÖk vardÖ da onun için
bunlar denildi” zannedilir. Burada belki de “Her insandan Ebu Hanîfe cesaretinde olmasÖnÖ bekleyemeyiz” diyerek itiraz edebilirsiniz? Ama MüslümanlarÖn her çaø ve dönemde kendi sorunlarÖyla baû edecek, dinin asÖllarÖyla yaûadÖklarÖ hayat arasÖ irtibatÖ diri tutacak müçtehitlerini yetiûtirme yükümlülükleri yok mu? Elbette var. Bütün yükü geçmiû müçtehitlerin üzerine yÖømakla,
onlarÖn ürettikleriyle yetinmekle ve güncel konularda bile onlarÖ öne sürmekle hem kendimize, hem de fÖkha ve eslâfa haksÖzlÖk etmiû olmuyor muyuz?
Sözün özü, dinin asÖllarÖ, lafÖz, beyân, ittibâ, Sünnet’i ihyâ, halku’l-Kur’an gibi
kavramlar üzerinden yapÖlan tartÖûmalar fÖkhÖ da çok yakÖndan etkilemiû ve
bir bakÖma usûl-i fÖkÖh deøiûen ûartlara göre çözüm üretmenin imkanÖ olmak
yerine, onun nasÖl olamayacaøÖnÖ gösteren bir düûünce tarzÖna dönüûmüûtür.
Biraz kategorik bir ifade ve keskin bir yargÖ olarak görülse de, sözünü ettiøim
açÖdan usûl-furû iliûkisinin tarihine bakÖnca “Hanefî mezhebinde usûl-i fÖkhÖn daha geç tedvin edilmiû olmasÖ Hanefî fÖkhÖnÖn lehine, úafiî/mütekellim
ekolünde ilk usul eseri olan ùmam úafiî’nin er-Risalesi’nin furû-Ö fÖkÖhla eû
zamanlÖ olarak tedvini ise fÖkhÖn kendini yenileme kabiliyetine hayli dar bir
alan bÖraktÖøÖ için bu ekol fÖkhÖnÖn aleyhine olmuûtur” ûeklinde bir düûünceyi
engellemek mümkün olmuyor.
Kur’ân’Ön sübût deøeri üzerinde, yani aslÖna uygun olarak bize ulaûmÖû olduøu hususunda görüû ayrÖlÖøÖ bulunmadÖøÖ için bütün metodolojik tartÖûmalar
Kur’an’Ön ve ona tâbi olarak Sünnetin lafzÖnÖn yorumlanmasÖna ve hükme
delâletine iliûkin kurallar üzerinde yoøunlaûÖr. Hatta fÖkÖh usulünün, pratikte
olmasa bile teoride, Kur’an ve Sünnet’in doøru ve tutarlÖ biçimde anlaûÖlmasÖnÖ ve ondan ûer’î hüküm elde edilmesini saølayacak metot ve kurallarÖ belirlemeyi konu alan bir ilmî disiplin olduøunu söylemek mümkündür. Ancak
Kur’an âyetleri ùslâm’Ön aslî kaynaøÖ, Kur’an hükümleri de yine ùslâm’Ön aslî
ahkâmÖ olmakla birlikte, tafsilî ve cüz’î âyetlerin bile fÖkhî hükme ne ölçüde
ve ne yönde delâlet ettiøi hususu ciddî bir anlama çabasÖnÖ ve metodolojiyi
gerektirir. Bu itibarla âyetler, literal okuma yapan muhatabÖna iman, ahlâk,
âdâb-Ö muâûeret, geçmiû toplumlardan kÖssa ve öøütler, genel insanî deøerler,
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beûerî iliûkiler gibi konularda belli bir ana fikir vermekte ve onu büyük ölçüde yönlendirmekte ise de, âyetlerden aynÖ usulle karmaûÖk ve deøiûken amelî
hayatÖ kuûatacak fÖkhî ahkâm elde etmek o kadar kolay olmaz, hatta ciddî sorunlar içerir. Özellikle bu alanda belli bir yorum metodolojisi geliûtirmek kaçÖnÖlmazdÖr.
Bir dilin varlÖøÖ, o dili konuûanlar arasÖnda belli lafÖzlarÖn belli anlamlarÖ taûÖmasÖ konusunda asgari bir mutabakatÖn bulunmasÖnÖ zorunlu kÖldÖøÖndan, fasih Arapça ile indirilen Kur’an lafÖzlarÖnÖn zorunlu, mümkün ve muhtemel
anlamÖnÖ belirlemede ArapçayÖ bilmek, özellikle de Kur’an’Ön indiøi dönem
ve coørafyada yaûayan ArapçanÖn dil ve mantÖk yapÖsÖnÖ göz önüne almak
vazgeçilmez bir öncelik taûÖr. Bu aynÖ zamanda ümmetin din anlayÖûÖnÖn
merkezinde KitabÖn yer almasÖnÖ, onun nesnelliøi saølamada ve dinî hayatÖ
inûa etmede aktif rol üstlenmesini, KitabÖn anlaûÖlmasÖnda Müslümanlar arasÖnda her dönemde belli bir ortak paydanÖn varlÖøÖnÖ korumuû olmasÖnÖ da
açÖklayan bir husustur. Bunun için usulcüler Kitaptan ve ona tâbi olarak
Sünnetten hüküm çÖkarma metodlarÖnÖn çatÖsÖnÖ dil kurallarÖ üzerine kurmuûlar ve eserlerinde lafÖzla ilgili usul kurallarÖna hayli yer vermiûlerdir. LafzÖn
vaz’, kullanÖm, manaya delalet ve bu delaletin ûekli yönünden çeûitli ayÖrÖmlara tabi tutulmasÖ ve bunlarÖn ayet ve hadislerden örneklendirilmesi, bu yapÖlÖrken de dil, dil felsefesi ve mantÖk alanÖna giren bir dizi tartÖûmalarÖn açÖlmasÖ bu sebepledir.
LafzÖn anlam yelpazesini belirlemede dilin kural ve imkânlarÖndan yola çÖkmak ön ûart niteliøinde ilk aûamayÖ teûkil etse de ikinci aûamada, anlamÖ bilinen lafzÖn nasÖl bir ûer’î hüküm içerdiøine karar vermek, yani metnin hukukî
yorumunu yapmak gerekir. Kitap açÖsÖndan ifade edilecek olursa lafzÖn anlamÖ úari’in ne dediøi, hükme delaleti ise, usulcülerin deyimiyle, mükellefin
fiili açÖsÖndan bu hitabÖn anlamÖ veya mükellefin fiiline baølanan ûer’i vasfÖdÖr.
ArtÖk ikinci aûamada úâri’in ne demek istediøini de kuûatan bir fÖkhî anlama
ve yorumlama söz konusudur. Bunun için dili bilmenin ötesinde fÖkÖh formasyonu ve içtihat melekesi, engin bir çaba ve birikim gerekmektedir. KÖyamete kadar bütün insanlÖøa davet içeren ve muhtemel her geliûme karûÖsÖnda bir diyeceøi olan Kitab’Ön doøru anlaûÖlmasÖ ve hayata aktarÖlmasÖ için
buna ihtiyaç vardÖr. Nitekim MüslümanlarÖn tarihsel tecrübesinde de naslarÖn
fÖkhî açÖlÖmlarÖnÖn müctehit fakihler tarafÖndan yapÖldÖøÖ, onlarÖn yorum metodolojisi kurduklarÖ ve onlarÖn çabalarÖyla hukukî tefekkürün geliûtiøi, daha
sonra usul eserleri telif edenlerin ise bu zengin fÖkhî mirasÖ sistemleûtirip dil
ve mantÖk kurallarÖyla formüle ettikleri görülür.
úimdi bu dediklerimden lafzÖn önemli olmadÖøÖ gibi bir anlam asla çÖkmaz.
Bir kere, anlatÖm ve anlaûma lafÖzda olur. Biz sonraki nesillere intikal eden de
nüzûlün ortamÖ ve Sünnet’in hâli deøil, Kur’an ve Sünnet’in metinleri, yani
lafÖzlarÖdÖr. Biz dinin asÖlarÖ olarak bu lafÖzlarla karûÖ karûÖyayÖz. LafÖz bizim
için daha bir önemli. Sahabenin durumu elbette farklÖydÖ. Ama bizim için
Kur’an-Ö Kerîm ve Sünnet belli lafÖzlardan ibarettir. Bu sebeple dini anlama-
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da lafÖz pergelin birinci ayaøÖdÖr. Onun için de dikkat ederseniz usul kitaplarÖmÖz beyan/lafÖz bahsi ile baûlar. BeyanÖ önemser, lafzÖ önemser, lafzÖn anlam çerçevesi elde var birdir ve en saølam birinci ayaktÖr. Bunun üzerinde ne
kadar dursak yeridir. LafzÖ önemsemeksizin, lafza önem vermeden bir fÖkÖh
inûasÖ düûünülemez. Bunu diyen bir fÖkÖhçÖ da yoktur. Ancak burada “lafzî
anlatÖmÖn mana ve mefhum sÖnÖrÖ nedir ve alternatif mana arayÖûlarÖna lafÖz
ve dil ne kadar izin vermektedir?” sorusunu sorabiliriz. ùstihsan, ÖstÖslah, içtihat, örf içtihadÖ, makâsÖd içtihadÖ gibi yollarÖ açan fukahâya lafza önem
vermemeden baûlayarak dini tahrife kadar uzanan aøÖr eleûtiriler yöneltilmesi
gerççekten haksÖzlÖk olur. Hepsi lafzÖ önemsiyor. Ama lafzÖ anlarken literal
anlama ile yetinecek miyiz, yoksa bu literal anlamanÖn dÖûÖna çÖkabilecek miyiz ve bunun sÖnÖrÖ ne olacak? Bu soruya vereceøimiz cevaplar deøiûecektir.
Yani Kur’an-Ö Kerim, Hz. Peygamber’in Sünnet’i dini anlamanÖn temelindedir ve onlarÖn lafÖzlarÖ son derece önemlidir. Kur’an-Ö Kerimin Arapça apaçÖk
bir dille gelmiû olmasÖ son derece önemlidir. Gizemli bir kitap deøildir, esrarengiz bir kitap deøildir. Ama Kur’an-Ö Kerîm, dikkat ederseniz, fÖkÖh metni
gibi bir metin deøildir. Biz ùstanbul 29 MayÖs Üniversitesi bünyesinde kurulan Kur’an AraûtÖrmalarÖ Merkezi’nde (KURAMER) bu konular üzerinde
projeler baûlattÖk.
Kur’an-Ö Kerim’de “sûretü’s-salat, savm, kitabu’l-ibâdât, kitabu’l-buyû”lar olsaydÖ o zaman bu dediklerimin anlamÖ olmazdÖ. Müslüman olarak bir alÖûveriûi nasÖl yapmamÖz gerektiøini biz doørudan metinden çÖkarÖrdÖk. Ama
Kur’an-Ö Kerim bir metin deøil; ümmet ile ilahî kelam arasÖnda diyalektik bir
iliûki söz konusu. Onun için Kur’an’Ö anlamada tarih önemli, Hicaz-Arap
kültürü önemli, sîret/Hz. Peygamber’in hayatÖ önemli, yaûanmÖû olaylar
önemli, bu yaûanmÖû olaylara Kur’an’Ön verdiøi cevap önemli, sorduøu sorular önemli. Böyle olunca sadece lafzÖ anlamak yeterli olsaydÖ bizim meleklerden farkÖmÖz olmazdÖ. Allah derdi ki, “ArapçayÖ öørenin ve dediøimi yapÖn.”
Anlamaya, anlama faaliyetine gerek duyulmazdÖ. Ve Kur’an’Ö en iyi anlayanlar
ArapçayÖ en iyi bilenler olurdu. Halbuki realite böyle deøildir, tarihte de böyle olmamÖû. Mesele, O lafÖzla temsil edilen murâd-Ö ilâhîyi, ilahi hitabÖn anlam
çerçevesini nasÖl belirleyeceøiz? Yani söylenmiû söz var, söylenmek istenen
ve anlaûÖlabilecek olan var. LafzÖn anlamÖ var, literal anlamÖ var, makâsÖdî anlamÖ var. Bütün bu sorular sorulmuû ve bu konuda çok zengin bir literatür
ortaya çÖkmÖû.
FÖkÖh tarihinde lafÖz-anlam iliûkisini, bildiøiniz bir ûeye atÖf yaparak biraz daha açayÖm. Bir kelebeøi düûünün, bir gövdesi iki kanadÖ var. FÖkhÖn geliûimi
bir kelebek gibi, Hicaz-úam ekseni var, o ana gövde. Bir de Hanefîlerin aøÖrlÖkta olduøu Irak, Maverâünnehr, Orta Asya var. Orada, Hanefîler var ve bu
birinci kanat. ùkinci kanat var, Malikilerin aøÖrlÖkta olduøu Kuzey Afrika ve
Endülüs. Bu ana gövdeye, literal anlamaya ve anlayÖûa bu iki kanat ciddî katkÖ
saøladÖ. Birini Hanefî-Maturîdî müktesebatÖ saøladÖ. Irak fÖkhÖ Orta Asya’ya
kadar gitti ve oradan önemli katkÖlar alarak, önemli yorumlar alarak geri
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döndü ve ana gövdeyi besledi. Birini de aynÖ ûekilde kuzey Afrika ve Endülüs saøladÖ. Bu ne ifade ediyor? Yani orta eksenden dÖûarÖ doøru açÖldÖøÖnÖz
vakit, örfler, kültürler ve ûartlar deøiûiyor ve literal anlama yetmemeye baûlÖyor; ona yeni anlamlar eklenmeye baûlÖyor.
“Yetmiyor” dedim, bunu “âkÖle” örneøiyle açayÖm. ÂkÖle nedir? Kabile hayatÖna dayanan Hicaz toplumunda kabileden bir kiûi bir suç iûlediøinde hemen
kabile üyeleri toplanÖr, o kiûinin baba tarafÖnda erkek akrabasÖ (asabe) devreye girerdi. Kabile ve geniû aile söz konusu olduøundan asabede yüzlerce insan yer alÖrdÖ. Hicaz’da kabileden bir kiûi suç iûlediøinde onun diyetini, cezaîmalî sorumluluøunu kabile erkek üyeleri paylaûÖp ödeyerek o kiûiye arka çÖkar, böylece kabilenin de bir bakÖma haysiyetini korumuû olurdu. Buna “âkÖle
sistemi” diyoruz. Üç bin kadar sahabî fetih sürecinde Irak taraflarÖna gitti ve
çoøu orada kaldÖ. Ebu Hanîfe döneminde Irak’ta bu anlamda bir kabile hayatÖ ve geniû çaplÖ kabile dayanÖûmasÖ yoktu. Oraya gelmiû olanlar parçalanmÖû
küçük aileler idi. Bir kiûi hataen bir cinayet iûlediøinde ödeyecek âkÖleyi bulmak mümkün deøil. AdamÖn geldiøi bölgedeki kabilesine haber gönderseniz
“sizin akrabanÖz burada bir cinayet iûledi, yüz deve gönderin” diye, umurlarÖnda bile olmazdÖ. Bu hâl ve ûartlar altÖnda Ebu Hanîfe diyor ki, özetle ifade
edeyim, “ÂkÖle bir dayanÖûma tarzÖdÖr. Bugün biz Irak toplumunda âkÖleyi
kabile asabiye baøÖ içerisinde deøil, meslek gruplarÖ baøÖ içerisinde düûünmeliyiz. Mesela ordu mensuplarÖ birbirinin âkÖlesidir. Meslek erbabÖ, ziraatçiler
birbirinin âkÖlesidir. Bir ûey ödeyecekleri vakit el birliøi ile öderler.” úimdi bu
artÖk, literal anlamÖn dÖûÖnda bir anlayÖûtÖr.
Hz. Ömer’den, Hz. Âiûe’den deøil sonraki kuûaklardan örnek verelim. Hz.
Peygamber aldanma ihtimalini bertaraf etmek için alÖcÖya üç gün muhayyerlik
hakkÖ tanÖdÖ. Sonraki dönemde Süfyân-Ö Sevrî, ùbn úübrime gibi bazÖ fakihler
ûart muhayyerliøini akdin yapÖsÖna uygun görmeyip kabul etmezken Hanefîlerden Ebu Yusuf ve ùmam Muhammed eû-úeybânî akdin amacÖna göre yorum yapÖp taraflarÖn bu süreyi istedikleri gibi kararlaûtÖrabileceøini söylediler.
Daha birçok görüû vardÖr. Peki bu farklÖ görüû sahiplerini hadisi anlamamÖû
veya Sünnet’e aykÖrÖ davranmÖû sayacak mÖyÖz? Peygamber Efendimiz “Kim
bir sahipsiz (ölü) topraøÖ iûlerse, artÖk o arazi onundur”, “Kim savaûta düûmanÖ öldürürse üzerinden çÖkan ganimet onundur” dedikten sonra ùmam
Mâlik, bu konular devlet baûkanÖnÖn takdirine baølÖ hususlardÖr; ancak o izin
verirse o kimseler arazinin veya ganimetin sahibi olur, deøilse olmaz” yorumunu yaparsa tavrÖmÖz ne olacak?
Diyetin yüz deve olmasÖna da Hz. Ömer’den baûlayan yeni yorumlar var.
“Diyet yüz deve, kabul ama hepimiz Hicazda yaûamÖyoruz. Burada deve yok,
daha çok büyük ve küçükbaû hayvanlar var, burada ticarî mallar, kumaûlar
var. Diyeti bu mallardan da ödeyebilmeliyiz.” denilerek farklÖ ödeme alternatifleri geliûtirildi ve bu fÖkha yansÖdÖ. OsmanlÖlarda daha ödenebilir olduøu
için gümüûe geçildi. Arabistan ve Kuzey Afrika’da bazÖ kabileler 40 sÖøÖr, 60
koyun gibi farklÖ örfî uygulamalar geliûtirdiler. Günümüzde çok daha farklÖ
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ödeme/tazminat usulleri var. FÖkhÖn diyet konusunu incelediøimiz vakit kitabî miktar farklÖdÖr, uygulama farklÖ seyretmiûtir. Konunun toplumun ekonomik düzeyiyle de yakÖn alakasÖ var. Böyle olunca, kitabî fÖkhÖn “yüz deveden bir deve bile aûaøÖya olmaz” ÖsrarÖ tam bir literal okuma olur ve anlam
göz ardÖ edilmiû olur. Hatta bizim fÖkÖh kitaplarÖndaki diyet teorisi, tÖpkÖ kelâm/fÖkÖh kitaplarÖnÖn her devirde “ùmamlar Kureyû’tendir” kuralÖnÖ tekrar
etmesine benzer. Yeni hanedanlar gelir, yeni devletler kurulur ve hayat devam eder; ama biz de “Devlet baûkanlarÖ Kureyû’ten olmalÖ” demeye devam
ederiz. O ayrÖ bir mecrada devam eder. FÖkÖh kitaplarÖndaki diyeti ùslâm toplumlarÖnda öteden beri cari olan diyet uygulamasÖ gibi düûünürseniz yanÖlÖrsÖnÖz. Belirli dönemden sonra mahallî çözümler devreye girmeye baûladÖ. Niçin böyle oldu? Çünkü çoøunlukla fukahâ toplumsal ûartlardaki bu deøiûimi
görüp ona uygun çözümler üretmedi. Çünkü 90 deve dediøi vakit vebalde
olacaøÖnÖ düûünüp ona yetkisinin olmayacaøÖnÖ düûündü. Ehli hadis de, Hz.
Peygamber 100 deve demiûse bu 90 olmaz diye düûündü, Hz. Peygamberi
gelecekteki Müslüman toplumlarÖn uygulayacaøÖ cezâî yaptÖrÖm tür ve miktarlarÖnÖ da belirleyen bir kanun koyucu gibi düûündü. Yani Hz. Peygamber’in
“kÖyamete kadar kim yanlÖûlÖkla birisini öldürürse 100 deve ödeyecek” ûeklinde bir evrensel ilke koyduøunu varsaydÖ. Ya da biz kadîm fukahâya çok
yük yüklediøimiz, kendi iûimizi de onlara devrettiøimiz için onlarÖ öyle anladÖk. Halbuki ùmam úâfiî’nin içinde yaûadÖøÖ kültür havzasÖ ve ûartlar belki de
farklÖ bir çözüm ihtiyacÖ hissettirmemiûti. Bu da mümkün. Bugün ise birisi
“90 deve de olabilir” dediøi vakit biz “Sen Allah’Ön Rasulü’nden daha mÖ iyi
biliyorsun?” ûeklinde bir itirazÖ dile getirdik. Rasyonel bir alanÖ hemen duygusal bir tepki ile çökerttik ve eskiyi aynen koruduk. Yani ûunu demek istiyorum, lafÖz önemli ama lafzî, literal anlamanÖn sÖnÖrlarÖ konusunda ilk dönemlerde baûlayan cehdin daha sonra yeterince devam ettirilmediøini de görmemiz gerekiyor. Bugün selefî düûüncenin en ciddî sorunlarÖndan birisi metinleri okurken literal anlama kendini mahkum etmesi ve bütün bu her ûeyi lafÖzlara yükleyerek kendini sorumsuz saymasÖdÖr.
Akademinin deøerli davetlileri, Kur’an-Ö Kerîm’i ve Efendimiz Muhammed
Mustafa’nÖn (sav) sünnetini anlamada Mevla bize geniû bir takdir alanÖ bÖrakmÖûtÖr; geniû bir cehd, içtihat ve anlama sorumluluøu yüklemiûtir. Bunu
inkâr edemeyiz. Biz melek deøiliz, formatlanarak, kurularak dünyaya gönderilmiû robotlar deøiliz. Elbette nasÖl ilk sahabîlerin aynÖ lafzÖ farklÖ ûekillerde
anladÖklarÖ olmuû ve Allah Rasûlü de her birisini takdir etmiû ise, sonradan
gelen Müslümanlar da bu anlama faaliyetine devam etmek ve bunda Ösrar
etmek ve anlamaya çalÖûmak zorundadÖr. “Eskiler en iyi ûekilde anladÖlar ve
aktardÖlar, biz onlarÖ anlasak herhalde bu bize yeter” ûeklindeki düûünce eskileri de zor durumda bÖrakÖr. Mesela biz bugün kadÖnÖn hamilelik süresi gibi
teknik bir konuyu, o günkü bilgi ve imkanlar içinde bu konuda fikir beyan
eden ùbn Hazm’dan, ùbn Kudâme’den aktararak açÖklarsak, onlarÖ da ateûin
ortasÖna atmÖû ve insanlarÖn bu âlimler hakkÖndaki olumlu telakkilerini yerle
bir etmiû oluruz. ùmam Gazzâlî’yi öyle olmadÖk bir yerde öne sürüyoruz ki,
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modern dünyanÖn modern bilimin ilgilendiøi bir alanda “ùmam Gazzâlî demiû ki” diyoruz, onlar da haklÖ olarak “ Sizin imam dediøiniz Gazzâlî öyle
düûünüyorsa, varÖn siz gerisini hesap edin” diyorlar. Kendimizin birûeyler
söylemesi gereken konuda eskileri öne süremeyiz, “eskiler bunu bilmiûtir,
söylemiûtir” diyerek sorumluluøumuzu savuûturamayÖz. Netice itibariyle fÖkhÖn örf ve âdetle, hayatÖn tabiî akÖûÖyla iç içe olan alanlarÖnda bizim anlama
kabiliyetimizi zorlamamÖz ve inisiyatif kullanmamÖz lazÖm. Mevla niyetimiz
iyi olduøu sürece nasÖl olsa ecrini verecektir.
Verdiøim bu örneklerden de anlaûÖldÖøÖ gibi, Kur’an’Ön anlaûÖlmasÖnda,
Kur’an’Ön lafÖzlarÖnÖn ûer’î hükme delaletinin mümkün ve muhtemel sÖnÖrlarÖnÖ çizmede âyetlerin lafzÖ kadar Kur’an’Ön bütüncül anlatÖmÖ, ûer’î hükümlerin
“makâsÖd” adÖ verilen temel ilke ve hedefleri, Kur’an’Ön nüzul ortamÖ içinde
ilk muhataplarÖyla diyalektik iliûkisi, lafÖzlarÖn ilk planda tekabül ettiøi anlam
ve olgunun kültürel ve tarihî arka planÖ önemlidir. Kur’an’Ön nâzil olduøu 23
yÖllÖk tarih ve toplum kesitine kadar hem Hz. Âdemden itibaren devam
edegelen ilahî din ve ûerîat geleneøinin, hem de insanlÖøÖn tabiî-fÖtrî tecrübesinin geçirdiøi safahatÖ bilmek ve karûÖlaûtÖrmalar yapmak gerekir. AynÖ ûekilde âyetlerin nüzul sebebi ve ortamÖ, Kur’an’Ön nâzil olduøu dönemin sosyal
yapÖsÖ ve nas-sosyal olgu iliûkisi, yani naslarÖn tarihsel baølamÖ ile ilk dönemlerden nakledilen sözlü ve amelî geleneøi içinde barÖndÖran Sünnet ve icma
da bu noktada önem taûÖr. Kur’an’Ön lafzÖndan doørudan ve açÖkça anlaûÖlan
anlam ile onun dolaylÖ anlatÖmÖ arasÖnda bir ayÖrÖm yapmak da gerekebilir.
Kur’an bu zenginlik ve ayÖrÖmlar içinde okunmazsa ûahÖslarÖn kendi yorum
ve tercihlerini tek hakikat olarak Kur’an’la irtibatlandÖrÖp onlarÖ Kur’an’Ön alternatifsiz hükmü olarak sunmasÖ tehlikesi ortaya çÖkar.
Tekrar ifade edeyim, bireylere Kur’an ve sünnetin anlaûÖlmasÖnda geniû bir
takdir alanÖ bÖrakÖlmÖû olduøunu, hatta ilahî hitapla hedeflenen sonucu tersyüz eden bir ameliyeye dönüûme tehlikesini içinde barÖndÖrsa bile, bireyin bu
anlama cehd ve gayretinin önemsendiøini ve korunduøunu görürüz. Bu takdir yetkisini, insanÖn formatlanarak deøil, özgür iradeyle dünyaya gönderilmesiyle, dünya hayatÖnÖn birey için bir sÖnav yeri, dini en iyi biçimde anlamanÖn da bu sÖnavÖn bir parçasÖ olmasÖyla iliûkilendirmek gerekir. NaslarÖ anlama ve yorumlamada farklÖlaûmanÖn aynÖ zaman ve çevreye mensup ilk kuûak
muhataplar arasÖnda baûladÖøÖnÖ göz önüne alÖrsak, anÖlan çeûitliliøi sadece insanlarÖn kültür, gelenek, bilgi ve tecrübe birikimlerinin dönem ve bölgelere
göre deøiûmekte olmasÖyla açÖklama yerine gayet tabiî ve insanî bir durum
olarak görme fikri aøÖr basar. Biraz da bunun için olmalÖ, fÖkÖh usulünde dil
kurallarÖna baølÖlÖøÖ dengeleyecek biçimde lafzî anlam çerçevesini aûmaya imkan veren çeûitli metodolojilerin neler olabileceøi ve bunlarÖn ne ölçüde geçerli olacaøÖ hususu ayrÖntÖlÖ biçimde tartÖûÖlmÖûtÖr.
Zaten Kur’an’Ön indiøi ortamÖn ûartlarÖndan uzaklaûÖldÖkça literal anlama ve
yorumlama ile yetinilmediøi, lafzî anlamanÖn ötesine uzanan tartÖûmalarÖn hÖz
kazandÖøÖ görülür. ùstihsan, istislah, istishab, örf, sedd-i zerîa, masâlih,
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makâsÖd gibi yöntem ve kavramlar etrafÖnda yoøunlaûan ve farklÖ ekollere göre belli noktalarda öne çÖkan usul tartÖûmalarÖnÖn ve vurgularÖnÖn belki de en
önemli anlamÖ budur ve bunlar neticede Kitâb’Ön ûer’î delil olarak hükme delaletini anlama çabalarÖdÖr.
Müçtehid, Kur’an’da yer alan bir nassÖn fÖkhî yorumunu yaparken dil kurallarÖnÖ göz önüne aldÖøÖ gibi Kur’an ve dinin genel ilkelerine ve amaçlarÖna, olayÖn özel konum ve ûartlarÖna ve diøer etkin unsurlara defalarca gidiû geliû yaparak bir sonuca ulaûÖr. Böyle olunca, Kerhî gibi klasik dönem fakihlerinin,
bir olayla karûÖlaûÖldÖøÖnda fÖkhî yorum alanÖnda geliûtirilen bunca zengin birikimi göz ardÖ ederek bu tikel olayÖn hükmünü doørudan bir âyet veya hadisten çÖkarmaya kalkmanÖn yanÖltÖcÖ olabileceøi ûeklindeki uyarÖlarÖna hak
vermek ve bunu salt mezhep taassubuyla takÖnÖlmÖû bir refleks olarak görmemek gerekir.
Netice olarak, Kur’an’Ön metninden MüslümanlarÖn asgari müûtereøini teûkil
eden deøiûmez bir ùslâmî öz ve ana unsur yanÖnda bir de anlama, yorumlama
ve bakÖû açÖsÖna göre deøiûebilen ve çeûitli toplumlara renk ve ton farkÖyla
deøiûerek yansÖyan bir çeûitliliøi çÖkarmak da mümkün olmaktadÖr. Kur’an
lafzÖnÖn anlamÖ üzerinde kendiliøinden oluûan ve asÖrlarca devam eden fikir
ve anlayÖû birlikteliøi de, aynÖ metin üzerinde yoøunlaûan derin görüû ayrÖlÖklarÖ da cereyan edegelmiû olmasÖ bunun için garipsenmemiûtir.
Böyle olunca, ùslâm’Ön anlaûÖlmasÖ, deøiûmezliøi ve uygulamaya da yansÖyan
farklÖ tezahürleri yönüyle iç içe birkaç halkadan söz etmek mümkündür. Bu
ayÖrÖm aynÖ zamanda ùslâm’Ön doørudan ve dolaylÖ olarak ilgi alanÖnÖ ve kapsamÖnÖ tanÖtÖcÖ da olacaktÖr. En içte Kur’an ve Sünnet metninden doørudan
ve açÖk bir ûekilde anlaûÖlan öz, ùslâm’Ön ana ve deøiûmez unsuru yer alÖr.
ùkinci halkayÖ naslarÖn dolaylÖ ûekilde ve yorumlama sonucu kapsadÖøÖ alan,
naslarÖn izdüûüm alanÖ teûkil eder. Bu alanda, izlenen aklî istidlâle, muhakemelere ve bakÖû açÖlarÖna göre naslara farklÖ yorumlar getirmek ve onlardan
farklÖ sonuçlar çÖkarmak mümkün olduøundan kÖsmî bir deøiûkenlik ve farklÖlÖk gözlenir. En dÖûta ise, Müslüman fert ve toplumlarÖn dinin rehberliøi ve
yönlendirmesi sonucu belli bir kÖvama gelmiû kendi öz inisiyatifleriyle bilgi
ve tecrübe birikimlerinden, kültür ve geleneklerinden kaynaklanan tercihleriyle dolduracaklarÖ fakat ilk iki alanla da çeliûmemeye özen gösterecekleri
üçüncü halka yer alÖr. ùslâm’Ön ilgi alanÖnÖ ve kapsamÖnÖ deøiûmezlik deøiûkenlik, yoruma açÖk veya kapalÖ oluû, doørudan veya dolaylÖ oluû itibariyle
böyle bir üçlü ayÖrÖma tâbi tutmak mümkün ve doøru ise de, hangi hükmün
hangi halkada yer aldÖøÖ konusunda belli ölçüde izâfîliøin bulunmasÖ ve birtakÖm farklÖ görüûlerin olmasÖ kaçÖnÖlmazdÖr.
Bu arada ùmam Gazzâlî’nin, hocasÖ BakÖllânî’yi izleyerek –ki ikisi de EûarîdirBaødat mutezilesinin geliûtirdiøi “her müçtehidin içtihadÖnda isabet edeceøi
(tasvîb)” fikrine sahip olduøunu burada hatÖrlamakta yarar var. Buna göre, anlama niyetinden herkes zaten Allaha sorumludur. Allah’Ön kitabÖnÖ, Peygam-
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ber’in sünnetini anlama yönünde insanlarÖn her say ü gayreti sevaptÖr, doørudur, sevaba ulaûmÖû sayÖlÖr. Allah insana anlama kabiliyeti, yorumlama kabiliyeti
vermiû, insan o gayret içinde olduøu sürece ulaûtÖøÖ her fikir Allah katÖnda doøruya isabet etmiû sayÖlÖr Allah katÖnda tek bir hakikat yoktur. ùnsanlarÖn içtihat
edebileceøi alanda tek hakikatten söz edemeyiz. Gazzâlî de, el-Mustasfâ’da içtihat konusunu incelerken “içtihatta isabet ve hata (Bâbü’t-tasvîb ve’t-tahtÖ’e)”
baûlÖøÖ altÖnda bu konudaki görüûleri özetleyip önemli bir açÖklama yapÖyor
:“AllahÖn hükmü, açÖkça ve kat’î ûekilde hüküm bildirmediøi alanlarda
(zanniyyât) müçtehidin zannÖna tabidir.” Niçin diyor bunu? MüslümanlarÖ anlama ve yorumlama kabiliyetlerini kullanmaya teûvik için. Gazzâlî, hocasÖ
Bakillânî’yi de dahil ederek “Biz muhakkik ulemânÖn tercihi budur” diyor. Bunu açarsak, Yüce Mevlâ müçtehitlere hitaben “Sizi niyetinizle, samimi çabanÖzla hesaba çekerim; ulaûtÖøÖnÖz sonuçla hesaba çekmem. Çünkü zaten ulaûtÖøÖnÖz
sonucun tek tip olmasÖnÖ isteseydim ben onu beyan ederdim” demiû olmaktadÖr. Böyle olunca, fÖkÖhta bir metin/lafÖz var, lafzÖn anlamÖ var, o anlamÖn kenarÖnda ikinci üçüncü dördüncü anlamlar var ve makâsÖd ilmi, istihsan, ÖstÖslah,
sedd-i zerâyi gibi bakÖû açÖlarÖ var. Bütün bunlarÖn hepsi bizim öz mirasÖmÖz ve
fakihlerimizin devasa eserler bÖraktÖøÖ alanlar. Burada úâtÖbî, ùzz b. Abdisselâm,
Karâfî, Tûfî, ùbn Teymiyye, Tâhir b. Âûûr ve daha nicelerini rahmetle ve hayÖrla yâd etmemiz gerekiyor. Bu alanda yazÖp çizenleri ve yazacak olanlarÖ koyu
ve önyargÖlÖ bir dindarlÖk refleksiyle “ùslâm’Ön temellerini köklerinden sarsan
reformist” ûeklinde yaftalara maruz bÖrakmamak ùslâm ahlâkÖndandÖr. Çünkü
bir fÖkÖh kuralÖna yeni bir yorum getirildiøinde, neticede bu bir anlama faaliyetidir, ùslâm akîdesinin temellerinden koptuøunu, ùslâm’Ön bir tuølasÖnÖn daha
gittiøini düûünmemeliyiz. Dinin sahibi yüce Mevlâ’dÖr. O dinini kÖyamete kadar
koruyacaktÖr. Hem fÖkhÖn en zayÖf kÖsmÖ kurallarÖ, en kuvvetli kÖsmÖ da o kurallarÖn arkasÖndaki derûnî dindarlÖk ve ahlâkdÖr. úekil ve kural toplum kültürüyle
yakÖndan alakalÖdÖr. FÖkhÖn en güçlü alanÖ ise akîde ile olan irtibatÖdÖr, Allah’a ve
Hz.Peygambere duyulan sevgi ve saygÖyla irtibatÖdÖr. Ahlâk ile olan irtibatÖdÖr
ve derûnî dindarlÖkla olan irtibatÖdÖr.
d. FÖkÖh ve Ahlâk
Burada fÖkÖh-ahlâk iliûkisi üzerine birkaç söz söylemem gerekir. FÖkÖh-ahlâk
iliûkisi esasen fÖkhÖ anlamanÖn ana kapÖlarÖndan biridir. Mesela önümüzdeki
dönemde fÖkÖh-ahlâk iliûkisi üzerine bir sohbet yapabiliriz. Günümüz fÖkÖh
çalÖûmalarÖnda ve öøretiminde fÖkÖh-ahlâk iliûkisini biz yeterince öne çÖkarmÖyoruz. FÖkÖh kitaplarÖnÖn içerisinden tek tek cÖmbÖzla ahlâkÖ, derûnî dindarlÖøÖ,
irfânÖ, hikmeti çektiøimizde fÖkhÖn en güçlü yönü olduøunu zannettiøimiz
ûekli ve kurallarÖ cÖlÖzlaûÖr ve fÖkhÖ temsilde yetersiz kalÖr. Böyle bir fÖkÖhla dini
anlatmak da mümkün olmaz. Çünkü ûekil ve kurallar fÖkhÖn en zayÖf kÖsmÖdÖr
ve onu besleyen damarlarÖ kuruttuøumuzda, onlar da savunmasÖz kalÖr, pek
bir anlam ifade etmemeye baûlar. Ve bugün fÖkhÖn bahsettiøimiz ahlâkî ve
derûnî muhtevasÖ ihmal edilerek, buna karûÖlÖk kültürle, toplumsal yapÖyla,
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hayatÖn akÖûÖ ile yakÖndan irtibatlÖ olan kurallarÖ da öne çÖkarÖlarak fÖkÖh adÖna,
ùslâm adÖna savunma yapÖlmasÖ fÖkha iyilik olmasa gerek.
FÖkhÖn en güçlü yönü, dinî-amelî hayatÖ bir bütün olarak almasÖ, insanlarÖ
üzerinde hiç düûünmeksizin verilen kurallarÖ uygulamaya memur bir nesne
olarak görmeyip yapacaøÖ tercihlerin dinî ve ahlâkî gerekçelerini de önemsemiû olmasÖdÖr. Nitekim klasik fÖkÖh literatürü sadece davranÖûlarÖmÖzla ilgili
katÖ kurallarÖn listelenmesinden ve zahirî fÖkhÖn resm-i geçitinden ibaret deøildir. Fukahâ fer’î meseleleri mümkün olduøunca dinin asÖllarÖyla iliûkilendirme, hükümlerin sadece kazâî yönüyle yetinmeyip diyânî cihetini de dikkate alma uyarÖsÖnÖ sÖklÖkla yapmÖûtÖr. FÖkhî yaklaûÖm esasÖnda sadece lafÖzla mana, nas ile toplum arasÖnda deøil, akîde, ahlâk ve hukuk arasÖnda da sÖkÖ bir
baø kurarak söze baûlama metodu demektir. Hatta Müslüman’Ön genel akidesi ve kurallarÖn zihin-tefekkür boyutu fÖkhÖn genel zeminini oluûturduøundan
ona “fÖkh-Ö ekber” denmiûtir.
Deøerli davetliler, konuûmamÖn baûÖnda da belirttiøim gibi, modern dönemde yaûanan serüvenlerin ve içinde bulunulan hâl ve ûartlarÖn aøÖr baskÖsÖ MüslümanlarÖn kendi öz miraslarÖnÖ anlama ve ifade etme tarzlarÖnÖ da olumsuz
etkiledi. Bunun da bir sonucu olarak, fÖkhÖ bütün güç ve orijinalliøini ûekle
ve kurallara irca edilerek açÖklama ve bu yönüyle onu yarÖûa sokma yanlÖûlÖøÖ
son yüzyÖlda daha da arttÖ; bunlar üzerinden fÖkhÖ, ûerîatÖ ve dini tanÖtÖr olduk. Halbuki ûeklî yapÖ ve kurallar, fÖkhÖn dayanmasÖ gereken kültürel zeminden koptuøu ve ûeklî fÖkÖh “derûnî dindarlÖk”, “ahlâk” ve “akidevî çerçeve” olarak adlandÖrabileceøimiz diøer boyutlarla desteklenmediøi zaman, geleneksel fÖkhÖn kalÖplarÖna uygun düûen, fakat dinin genel çerçevesine, hikmetine, kamu vicdanÖna, fÖkhÖn amaçlarÖna, derûnî dindarlÖøa uygunluøu hayli
tartÖûmalÖ olan nev-zuhur bir fetvâ edebiyatÖ öne çÖkmaya baûlar.
e. FÖkÖh, Birey ve Toplum
Klasik literatüründe yer aldÖøÖ ûekliyle fÖkÖh zihniyet ve öøretisinin tarihîkültürel arka planÖ, fÖkÖh bilgisini üreten/derleyen fakîhin içinde yaûadÖøÖ kültür havzasÖ, hatta kiûisel dünyasÖ günümüz fÖkÖh çalÖûmalarÖnda yeterince üzerinde durulan bir konu deøildir. Aksine, bu alandaki araûtÖrmalarÖn ûer’î ahkâmÖn ve fÖkhÖn büyüsünü bozacaøÖ gibi bir gizli kaygÖ ve çekimserlik sergilenir.
Din, birey ve toplum üçlüsü arasÖndaki iliûkinin gücü, yönü ve mahiyeti fÖkhÖ
doørudan etkiler. Öyleyse, toplumla irtibatÖ kurulmamÖû bir fÖkÖh, günümüz
ùslâm toplumlarÖna alternatif bir model önerme potansiyeline sahip olabilir
mi?
aa. úayet cevap “evet” ise, bugüne göre hayli farklÖ bir yapÖnÖn ve arka planÖn ürünü olan klasik öøretiyi bugün uygulanabilir kÖlmak için toplumda ona
uygun bir yapÖ, arka plan ve zihniyet inûasÖna ihtiyaç olduøu açÖktÖr. Bu yol
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seçilirse, ûu iki soruyu sormak kaçÖnÖlmaz olur: 1. ToplumlarÖn elbise deøiûtirir gibi sosyal yapÖ, kalÖp ve zihniyet deøiûtirmesi ne derece mümkündür ve
bu nasÖl olacaktÖr? 2. Günümüz toplumlarÖnÖn bugüne kadar yaûadÖøÖ maddî
ve zihnî deøiûimin tamamÖnÖ gayr-i tabiî, dÖû zorlamalarÖn ve BatÖlÖlaûmanÖn
ürünü görmek de ne kadar saølÖklÖdÖr?
ùçinde yaûanÖlan toplumun canlÖ ihtiyaçlarÖyla ve sorunlarÖyla irtibat kurmamÖû
bir fÖkÖh çözüm üretebilir mi? Buna evet diyeceksek, o zaman toplumu klasik
fÖkhÖn üretildiøi dönemle aynileûtirmemiz gerekiyor. Bunu baûarabilirseniz fÖkÖh fevkalade güzel iûler ve söe toplumda tam bir karûÖlÖøÖ vardÖr. Zihniyetimiz,
kadÖn telakkimiz, özgürlük telakkimiz, mülkiyet anlayÖûÖmÖz, ekonomik iliûkilerimiz, hayat tarzÖmÖz ve deøer yargÖlarÖmÖzÖ, yani zamanla deøiûen her ûeyimizi
fÖkhÖn bu kurallarÖnÖn üretildiøi dönemin standartlarÖna çekebilir, onunla özdeû
bir hayat inûa edebilirsek -bunu ùngiltere’de falan deneyenler oldu- o zaman bu
haliyle fÖkÖh çözüm üretebilir. Ürettiøi bu çözümler reaksiyonla karûÖlaûmaz ve
hakikaten içtenlikle kabul görür. Çünkü birey-toplum-fÖkÖh iliûkisi tam bir
uyum içindedir. Ama akan Örmakta aynÖ suyla iki defa el yÖkamanÖn mümkün
olmamasÖ gibi hayatÖn akÖûÖnÖ da geriye çeviremeyiz.
bb. Cevap “hayÖr” ise, hayatÖn Sünnetullah çerçevesinde sürekli bir akÖû ve
deøiûim içinde olduøunu ve geriye akÖûÖn olmayacaøÖnÖ söylüyorsak, o zaman
ulemânÖn elini taûÖn altÖna koymasÖ, modern dönemde MüslümanlarÖn fÖkhÖnÖn nasÖl hayatiyet kazanacaøÖna kafa yormasÖ, dinin hayatÖn her alanÖna uzanan bir rahmet olmasÖnÖn önündeki engelleri kaldÖrmasÖ gerekmez mi? ùslâm
ulemâsÖnÖn “Bu dini, bu dinin akidevî ahkâmÖnÖ, amelî ahkâmÖnÖ nasÖl anlamalÖ, insanlara din olarak ne anlatmalÖyÖm, nasÖl bir hayat tarzÖnÖn inûasÖnÖ
önermeliyim?” sorusunu sormasÖ, yani sorumluluk üstlenmesi, geçmiû âlimlerin ve eserlerin arkasÖna sÖøÖnmaktan vaz geçmesi gerekiyor. Bu aynÖ zamanda MüslümanÖn birey olarak var olmasÖ, dinin mesajÖnÖ anlayan ve aktaran bir bireyin inûasÖ demektir. “Dinimiz her konuyu çözmüûtür, her konunun cevabÖ dinimizde vardÖr” deyip aradan çekilmek ùslâm ulemâsÖnÖn bir
kaçamaøÖ olarak son derece risklidir. Bizim yapmamÖz gerekenleri, sorumluluk taûÖmamÖz gerekenler geçmiûe atfederek eslâfÖn çözdüøümüzü zannetmek aslÖnda fÖkhî düûünceyi geçmiûe hapsetmek, bugüne karûÖ da sorumluluøumuzu inkar etmek olur.
Mesela, dinin anlaûÖlmasÖ ve yaûanmasÖnda tek hakikatçi anlayÖû yerine farklÖ
görüûlerin de eûit derecede doøru olabileceøine kapÖ aralamamÖz gerekiyor.
Günümüz ùslâm toplumlarÖnÖn bir sÖkÖntÖsÖ da bu tek hakikatçi cemaatleûmeler ve oluûumlardÖr. Tek hakikatçi oluûumlarÖn hepsi bir risktir. Her biri bir
ithamdÖr, her biri bir kavga sebebi olma potansiyeline sahiptir. Çünkü tek
hakikatçi iseniz ötekinin anlayÖûÖnÖ yok etmeniz sonuçta sizin dinî göreviniz
olu, yani öyle görürsünüz. Siz tek hakikatçi iseniz ve tek hakikati temsil ettiøinize inanÖyor, bir de kutsalla irtibatlarÖnÖzÖn olduøunu ve ondan onay aldÖøÖnÖzÖ vehmediyorsanÖz, o zaman baûka türlü düûünenleri önlemeyi dinî bir
vecîbe olarak görmeye baûlarsÖnÖz. O zaman bunun geçmiûte yaûanan
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“halku’l-Kur’an” tartÖûmasÖndan ne farkÖ kalÖr? Halbuki ne demiûtik, halku’lKur’an tartÖûmasÖ fikrî bir zenginlik sÖnÖrÖnda kalmamÖû, ümmet içinde fitneye, ümmet âlimleri arasÖnda parçalanmaya yol açmÖûtÖr. Kelamî bir tartÖûmadÖr ama fÖkhÖn geliûiminde bile çok ciddî bir kÖrÖlma noktasÖnÖ ifade eder
halku’l-Kur’an.
Ne yazÖk ki, günümüz ùslâm dünyasÖnda “tek hakikatçi” yaklaûÖm ve söylem
egemendir. ùslâm dünyasÖna baktÖøÖmÖzda, tek hakikatçÖ söylemle ùslâm adÖna
konuûma tarzÖ birleûince vahim bir tablonun ortaya çÖktÖøÖnÖ görmekteyiz. Bu
üslup, aynÖ safta birlikte namaz kÖlan insanlarÖ birbirine düûürdü, din adÖna
ayrÖûtÖrÖcÖ oldu. ùslâm’Ön tek bir hakiki/doøru yorumunun olduøu düûüncesi
haliyle, o yorumu hayata geçirmeyi dinî bir ödev olarak görmeyi de gerektirdi; din dili sivil, hoûgörülü ve mütevazî karakterini kaybetti. ùslâm dünyasÖna
dikkatle bakÖldÖøÖnda bu menfi dönüûüm ve süreç net olarak görülmektedir.
Dinî bilgi ve öøretimde tek hakikatçi ve ideolojik ortam ayrÖca tersten dünyevileûmeyi besleyen bir rol de üstlenmektedir.
ùslâm dünyasÖnda teoride kÖsmen, pratikte daha belirgin ûekilde ortaya çÖkan
ve hayat tarzÖ haline gelen ve her biri de “tek hakikatçi” söyleme sahip olan
katÖ gelenekçilik, úia, siyasal ùslâm, Selefilik, modernizm, laiklik gibi birbirinden hayli farklÖ söylemlere sahip akÖmlar gittikçe güçleniyor. ùslâm toplumlarÖnda her biri hem ùslâm akaidi, hem de toplumsal huzur ve uyum açÖsÖndan
bir dizi problem içerebilen tarikat ve dinî cemaatleûmeler dinî hayatÖn neredeyse gereøi ve dindarlÖøÖn ayrÖlmaz parçasÖ gibi görülmeye baûlandÖ. Sadece
Afrika, Afganistan ve Pakistanda deøil her bir ùslâm ülkesinde ûahit olduøumuz bu farklÖlaûma, zenginlik olmak ûöyle dursun, tam bir çekiûme, kavga ve
birbirini yok etme gerekçesi olarak iûliyor veya kullanÖlÖyor. Bütün bunlarÖn
elbette birçok izahÖ yapÖlabilir. Ancak konuya dinî bilgi açÖsÖndan bakÖldÖøÖnda, klasik usulde yola devam eden ulemanÖn dinî ilimler alanÖnda topluma
sunduøu bilgilerin toplumda yeterince karûÖlÖøÖnÖn bulunmamasÖnÖn da bu geliûmeleri kolaylaûtÖrdÖøÖ görülecektir.
Bangladeû-Pakistan-ùran hattÖ, Körfez ve Orta Doøu, Kuzey ve Orta Afrika
bölgeleri baûta olmak üzere ùslâm dünyasÖnÖn halihazÖr resmi, bugün MüslümanlarÖn dinî düûüncede, dinî bilgide ve öøretimde, tarihindeki hoûgörülü,
sivil ve özgür ortamÖ yakalamasÖ gerektiøini bir kez daha ortaya koymaktadÖr.
Sivil karakterde dinî bilgi esasen bizim geçmiûimizle de çeliûmez. Geleneøimizde farklÖ düûünceler hep sivil platformda tartÖûÖldÖ. Allah’Ön hükmü ile kiûisel görüû ayrÖ tutuldu, “kavl”, “rey”, “mezhep” tabirleri bu sivil ve mütevazî dili ifade etti.
Sünnî dünyada olup bitene gözümüzü kapatÖp sadece úia muhitine “siyasetle
iç içe olan dinî hiyerarûinin/ulemanÖn dinî bilgide tek hakikatçÖ anlayÖûÖ topluma empoze ederek din içi uzlaûÖ kültürünü zayÖflattÖøÖ” ûeklinde bir eleûtiri
yöneltmek hakkaniyete sÖømaz. Bugün Sünnî kesiminde de, -içinde bulunduklarÖ ûartlara göre söylem ve tepkilerinin haklÖ olup olmadÖøÖ tartÖûmasÖ bir
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tarafa- dinî bilgide tek hakikatçÖ anlayÖûÖ benimseyen, sonuçta geniû kitlelerde
dindarlÖk ayrÖûmasÖ veya derecelendirmesi tartÖûmalarÖnÖ körükleyen dinîsiyasî hareketlerin sayÖsÖnÖn ve etki alanÖnÖn az olmadÖøÖnÖ görmek gerekir. Siyasal hayatta çoøulculuk ve yarÖû, hoûgörü ve demokrasi kültürünün olmazsa
olmazÖdÖr; dinî düûüncede de çok seslilik rahmet sayÖlÖr. Oysa dinin tek doøruya indirgenmiû yorumu aksine bir sonuç vermektedir. Bu yüzden, gerek úiî
gerekse Sünnî kesimdeki belirtilen geliûmeler sivil ve çoøulcu dinî söylem yerine tek doørucu, kibirli ve ideolojik bir dinî söyleme aøÖrlÖk vermesi oranÖnca dinin kuûatÖcÖ ve uzlaûtÖrÖcÖ gücünü zayÖflatmÖû olmaktadÖr.
Geçenlerde bir sempozyumda Afrika AraûtÖrmalarÖ Merkezi baûkanÖnÖ dinledim, Afrika’daki selefiler ile tarikatlarÖn mücadelesini anlattÖ. Yani oturup kara kara düûünmek ve ne olacak bizim halimiz diye endiûelenmek istiyorsanÖz
o konuûmayÖ dinlemeniz yeter. ùûin o kadar vahim bir mücadele boyutuna
ulaûacaøÖnÖ tahmin etmeniz mümkün deøil. Tekfir kullanÖlan silahlarÖn belki
de en basiti.
Kur’an ve Sünnet’in hitabÖnda birey ve insan unsuru adeta merkezdedir ve
dinin toplumsal içerikli mesajlarÖnÖn sonuçlanmasÖ da yine bu yolla olacaktÖr.
ùnanan ve ilâhî hitabÖn yüklediøi sorumluluøu üstlenen bireylerin bir araya
gelmesiyle ümmet oluûmuû, ama bireyin doørudan ilâhî hitaba muhatap oluûu her safhada korunmuûtur. Din âlimleri, dini inûa eden deøil, dinin ana
kaynaklarÖnÖn bilgisini toplumlara aktaran kimselerdir. Kur’an’Ön en temel
özelliøi bireyi muhatap almasÖ, toplumsal mesajlarÖnda da bireyin sorumluluøunu devrede tutmasÖdÖr. Toplumsal yapÖ ve kurallar birey için koruyucu sÖnÖrlar, zorlayÖcÖ yaptÖrÖmlar içerse de neticede her birey kendi dindarlÖøÖnÖ
kendisi inûa edecektir. Nihaî karar bireyindir ve onun dindarlÖøÖnÖ kabul veya
reddedecek, derecelendirecek olan da yalnÖzca Yüce Mevlâ’dÖr. ùslâm’da bu
anlamÖyla aracÖ bir kurum ve sÖnÖf yoktur. úia bunlarÖ göz ardÖ ederek dinî hiyerarûi kurdu. ùkinci aykÖrÖ geliûme ise belli ölçüde tasavvuf alanÖnda yaûandÖ.
Tasavvufi düûünce ùslâm’da dinî düûünceye ve duyguya muazzam bir derinlik kazandÖrdÖ. Doøunun kadîm mirasÖndan ve insan muhayyilesinin imkânlarÖndan hareketle dinî düûünceye gizemli kanallar açtÖ. Bunlar doørudur. Ancak tarihî süreçte tarikat öøretisi tasavvufi düûüncenin derinlikli ve biraz da
gizemli birikimini avam üzerinde manevi otorite tesis etmenin imkânÖ olarak
gördü ve kullandÖ. Heybetli siyasî iktidarlarla yarÖûÖrcasÖna tarikat hiyerarûisi
ve manevi otorite tasavvuru geliûtirildi, bu yönde algÖ beslendi. Bu algÖ, dünyada haksÖzlÖøÖ uøradÖøÖna veya nasipsizliøine inanan geniû kesimler için de,
sahip olduøu nimetleri ve konumu ahirette de korumak isteyen müreffeh kesim için de pratik bir çözüm getiriyordu. Diøer bir anlatÖmla, gelinen bu noktada iyi niyetli ve arayÖû içindeki geniû tabanÖn beklentileri ile onlarÖn intisap
ettiøi manevi otoritelerin ve yakÖn çevresinin kÖsa vadeli yararlarÖ kesiûti ve
karûÖlÖklÖ olarak birbirini beslemeye baûladÖ. Böyle olunca tasavvufî düûünce
ile tarikat örgütlenmesini ve onu meûrulaûtÖran doktrini birbirinden ayÖrmak
gerekir. Tarikat örgütlenmesini meûrulaûtÖran doktrin metafizik, zühd ve
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âdâb yönü aøÖr basan tasavvufî düûüncenin hazÖrladÖøÖ zeminde yeni ve farklÖ
bir inûânÖn adÖdÖr. Bu ayÖrÖmlar yapÖlmazsa dinin metafizik boyutu ile mistisizm, tasavvufî düûüncenin ana fikri ile tarikat ve dinî cemaat yapÖlanmasÖ
aynÖ ûey zannedilir ve aralarÖnda belli bir farklÖlÖøÖn, yer yer de zÖtlÖklarÖn bulunmasÖnÖ izah mümkün olamaz. Günümüzde bu söylediklerimin açÖk seçik
karûÖlÖklarÖnÖn bulunduøunu, ayrÖca tarikat hareketi sosyo-politik projelere
dönüûtüøünde daha baûka sorunlara da yol açtÖøÖnÖ birlikte görmekteyiz.
Bu arada ûunu da belirtmem gerekir ki, günümüzde iyi niyetli de olsa avamÖn
tarikat örgütlenmesi ve dinî cemaatleûme sürecinde sevkedildiøi dinî otorite
ve kutsallÖk anlayÖûÖ ve mevcut uygulamalar ùslâm’Ön üzerinde titrediøi tevhid
ilkesi açÖsÖndan, Kur’an ve sünnet açÖsÖndan ele alÖndÖøÖnda da bir dizi sorun
karûÖmÖza çÖkmaktadÖr. Günümüzdeki tarikat örgütlenmesi ve dinî cemaatleûmelerin sosyal psikoloji, ûehirleûme, ekonomik dayanÖûma, nüfuz ve itibar
kazanma, hatta siyaset gibi farklÖ açÖlardan incelenmesi birçok alanda yol gösterici ipuçlarÖ verecektir ve son derece önemlidir. Ama daha önemlisi, günümüzde kutsallaûtÖrÖlmÖû dinî otoritelere baølÖlÖøÖn, uygulamalarÖn ve geleceøe dair beklentilerin ùslâm’Ön akidevî ve sahih bilgi kaynaklarÖ açÖsÖndan soøukkanlÖ biçimde tartÖûÖlmasÖ, tartÖûÖlabilmesidir. Bu imkanÖn bugün hayli daralmÖû olduøunu hep birlikte müûahede etmekteyiz. Bütün bu geliûmeler
modern dönemde sivil ve özgür fÖkhî düûünceyi önledi, fÖkhÖn dogmatik ve
akidevî bir alana itilmesini kolaylaûtÖrdÖ. DahasÖ, adeta sosyal gruplarÖn ve dinî cemaatlerin duruûlarÖna uygun fÖkÖh söylemleri doødu.
Netice olarak, klasik fÖkhî mirasÖn oluûumunda kültürün, örfî/beûerî çabanÖn
payÖ hayli yüksek olduøu halde, günümüzde bu durumu kabullenme veya dillendirme fÖkhÖn aleyhine bir durum olarak görüldüøünden, her vesileyle fÖkhÖn dinî karakterine abartÖlÖ bir vurgu yapÖlarak, ûer’i hükümle fÖkhî hüküm
adeta özdeûleûtirilmektedir. Mezhep doktrinlerini geliûtirme ve öøretimini
vererek hukuk ekolü disiplini içinde yeni geliûmelere çözüm üretecek fakih
yetiûtirme amacÖyla kaleme alÖnan klasik fÖkÖh literatürünün telif usulü de bu
konudaki yanlÖû tutumun mesnedi kÖlÖnmaktadÖr. Bu kaynaklar telif edilirken,
fÖkhÖn ana konu ve temel kurallarÖ mümkün olduøu ölçüde Kur’an ve sünnetle irtibatÖ kurularak iûlenmiû, mezhep fÖkhÖnÖ öyle veya böyle bir ayet veya
hadisle iliûkilendirme çabasÖ hayli etkili olmuûtur. Bu doørudur. Ancak bu telif tarzÖnda, fÖkha dair bir mahiyet tartÖûmasÖndan ziyade, asÖlla irtibatÖ ve
kontrolü sürekli canlÖ tutma, mezhep içtihatlarÖnÖn benimsenmesi imkânÖnÖ
ve zeminini tahkim etme gibi stratejik amaçlarÖn ön planda olduøu da doørudur ve aynÖ ölçüde dikkat çekicidir. Fakat bu durum iyi anlaûÖlamadÖøÖndan,
sadece yarÖ ümmî zevat deøil günümüz fakihlerinin önemli bir kesimi de fÖkhÖn beûerî-insanî ve tabiî yönünün esasen fÖkhÖn asÖl omurgasÖnÖ oluûturduøu
fikrinden hayli uzaklaûmÖû görünmektedir. Fark edenler de bu ciheti öne çÖkarmanÖn fÖkha zarar vereceøini ve fÖkhÖn günümüzde uygulanabilir/rasyonel
bulunmayan yönlerini artÖk savunulamaz hale getireceøini düûünmektedir.
Hatta bu refleks, fÖkhÖn dinî nitelikteki ahkâmÖnÖn kaynaøÖ olan naslarÖn tabiî-
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fÖtrî ve insanî olguyla ve tarihî akÖûla ne kadar iç içe olduøu hususunu tartÖûmayÖ önleyici bir tedbir olarak da tercihe ûayan bulunmaktadÖr.
Sonuçlar
Bütün bu söylediklerimden sonra birkaç sonucu sizinle paylaûayÖm isterim.
1. Yeniden ve bir dindarlÖk sorgulamasÖ/niyet okumasÖ yapÖlmadan ele alÖnmasÖ ve üzerinde kafa yorulmasÖ gereken ilk ilim dalÖ belki de fÖkÖhtÖr, “MüslümanlarÖn 21. yüzyÖl fÖkhÖ” çalÖûmasÖdÖr.
2. FÖkÖh içinde kültürün, örfî/beûerî fÖkhÖn payÖnÖn yüksek olmasÖ, fÖkhÖn
aleyhine deøil lehine bir durumdur. Böyle olunca fÖkÖh öøretim ve araûtÖrmalarÖnÖn, fÖkhÖn tabiî, beûerî, fÖtrî niteliøi ve tarihin genel akÖûÖ içindeki yeri
gözden uzak tutulmaksÖzÖn yapÖlmasÖnda zaruret vardÖr.
3. FÖkhÖn” ùslâm’Ön fÖkhÖ” deøil “Müslüman toplumlarÖn fÖkhÖ” olarak bilinmesine ve konularÖnÖn böyle bir soøukkanlÖlÖkla ele alÖnmasÖna ihtiyaç vardÖr.
Bunun için de fÖkhÖn tarihini 19. yüzyÖlÖn sonunda tamamlamak, son iki yüzyÖlda olup bitene neseb-i gayri sahih çocuk muamelesi yapmak, sahadan çekilmek, bütün bunlarÖn hepsi bugüne ve geleceøe dair hiçbir iddia sahibi olmamakla eûanlamlÖdÖr.
ùçinizden önemsiz bir ayrÖntÖ olarak görenler olursa, onu da saygÖyla karûÖlarÖm, ama burada bir hususa ayrÖ bir vurgu yapmak istiyorum. Hangi kelimelerle ifade edersek edelim, fÖkhÖ “ùslâm’Ön fÖkhÖ” deøil, ”MüslümanlarÖn fÖkhÖ”
olarak algÖlamalÖyÖz. Kelime oyunu yapÖyor deøilim. Çünkü bugün üzerine
konuûtuøumuz fÖkhÖ ùslâm’Ön deøil MüslümanlarÖn fÖkhÖ olarak tanÖtmamÖz
fÖkhÖn tarihi geliûim sürecine daha uygun düûer. Bu arada fÖkhÖn “ùslâm’a uygunluk” deøil “ùslâm’Ön esaslarÖna aykÖrÖ olmama” ûartÖyla kendi zemininde
geliûtiøini de gözden uzak tutmamalÖyÖz. Burada da yine kelime oyunu yok.
Meselâ, ùslâm’a uygun bir kira akdi yapmak istiyorum diye bana geldiøinizde
ben ûekle deøil karûÖlÖklÖ rÖzanÖn bulunmasÖ, aldatma ve bilinmezliøin olmamasÖ gibi genel esaslarÖn bulunmasÖnÖ yeterli görürüm. Akdin ùslâm’Ön ilkelerine aykÖrÖ olmamasÖ yeter, bu zaten uygunluk demektir. Niçin bu örneøi
verdim? Konu, mübâhÖn/cevâzÖn ûer’î hüküm olup olmadÖøÖ ile yakÖndan ilgili de onun için. Mutezile âlimleri mübâhÖ ûer’î hüküm kategorisine dahil
etmezken Sünnî düûüncede mübâh ûer’î hükümdür. Ancak mübâhÖn ûer’î
hüküm sayÖlmamasÖ daha isabetli görünmektedir. úer’î hüküm ya vaciptir ya
menduptur ya mekruhtur ya da haramdÖr; geri kalan geniû alan ise aslî ibâha
kuralÖ kapsar. Câiz ve mübâh ûer’î hüküm kategorisinde yer aldÖøÖnda buna
getirilecek sÖnÖrlama ve yorum doørudan ûer’î bir hükümde tasarrufun kurallarÖna tâbi olacaktÖr. OsmanlÖnÖn son döneminde âlimler bu konuyu tartÖûmaya açmÖûlar, ûer’î hüküm olmadÖøÖnÖ savunan önemli bir grup çÖkmÖûtÖr.
4. FÖkÖh öøretimi ùlâhiyat fakültelerinin bünyesinde olduøu sürece ikilem ve
çÖkmaz sokak kaçÖnÖlmazdÖr. AslÖnda ùlâhiyat fakültelerinin hali hazÖr durumu
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dünyevileûme tuzaøÖnÖn temel bir ayaøÖ olarak da görülebilir. FÖkhÖn ùlâhiyat
fakültelerinde dÖû dünyadan ve vâkÖadan tecrit edilerek okutulan bir bilim dalÖ olmasÖnÖn sorgulanmasÖ ve fÖkha daha entegre bir yol açÖlmasÖ düûünülmelidir.
Deøerli dekanlarÖmÖz burada, fÖkÖh öøretimi bütün alt konularÖyla ùlâhiyat fakültelerinin bünyesinde olduøu sürece bu sorun hiç eksik olmayacaktÖr. Ben
soøukkanlÖ ûekilde düûünüyorum ve bu sonuçlara varÖyorum. ùlâhiyat fakülteleri esasen toplumda sekülerleûmenin bir ayaøÖnÖ oluûturmakta. Ama fÖkÖh
öøretimi alan ayÖrÖmÖ yapmaksÖzÖn ve hukukun da konularÖnÖ ele alarak ùlâhiyat fakültelerinde yapÖldÖøÖ ve kaøÖt üzerinde kaldÖøÖ sürece fÖkÖh bu alternatif
hukuk üretme aûk ve heyecanÖnÖ hiç eksik etmeyecek, bu da sekülerleûmeyi
tersten besleyecektir. Halbuki fÖkhÖn misyonu alternatif olma deøil, hayatla iç
içe olarak, dinle hayat arasÖnda köprü olarak insanlara rehberlik etmedir. FÖkÖh hayattan kopuk, tatbikattan kopuk, masa baûÖnda ve teoride alternatif
olmaya çabaladÖkça kendini yiyip bitirir. Sadece kendini eritir. Onun için de
fÖkÖh öøretiminin ùlâhiyat fakültelerinde olmasÖ bir tuzaktÖr ve fÖkha hiç hayÖr
getirmez. Çünkü fÖkÖh soøukkanlÖ duruû ve bakÖû ister, tepki, kavga ve öfke
içerisinde fÖkhÖn alternatif üretme kabiliyeti hayli dumura uøramÖû demektir.
Öfke dili ile fÖkÖh üretilmez, inatlaûma ortamÖnda fÖkÖh düûüncesi geliûmez.
Birey ve toplumun huzur ve sükununu saølayacak amelî hükümleri üretmeye
memur fÖkÖh, ideoloji konusu hiç deøildir. Bu konuyu sükunet içinde tartÖûabilirsek, fÖkhÖn nerede ve nasÖl okutulmasÖ gerektiøi konusu da kendiliøinden
belirginleûir.
5. Klasik fÖkÖh öøretisinin asÖl kaynaøÖ sünnettir ve onu temsil eden hadis literatürüdür. ùlk müçtehit imamlar dönemindeki gerilimli ortamÖn ve ehl-i
hadis’in güçlü mukavemetinin eseri olarak hadisler lafÖzlarÖyla fÖkhÖn belirleyici unsuru ve kaynaøÖ olmuûtur. Bugün hadis külliyatÖ, fÖkÖh ahlâkÖ ve ilkesi
olmaktan öte en ince ayrÖntÖsÖna kadar MüslümanlarÖn fÖkhÖnÖn normatif
kaynaøÖ sayÖldÖøÖnda sorun çözülmüû olmayÖp Müslüman toplumlar asÖrlar
öncesi bir hayatÖ ayrÖntÖ ve bütün sosyal kurumlarÖyla yeniden yaûamaya sevk
edilmiû olmakta ve sorun katlanarak büyümektedir.
AslÖnda bu konuyu açmam gerekir ama tahammül sÖnÖrlarÖnÖ zorlayacaøÖm
gibi endiûe de taûÖmÖyor deøilim. Yani hadis külliyatÖnÖn tamamÖnÖ MüslümanlarÖn bugünün ûartlarÖnda yaûamasÖ gerektiøini, hayatÖn bütün ayrÖntÖlarÖnÖ belirleyen normatif bildiri, normatif metinler olarak görürsek Sünnet’e
daha iyi mi ittibâ etmiû olacaøÖz? Bundan emin deøilim.
6. FÖkÖh usulünün klasik verilerinin fÖkhÖn mevcut öøretisini pekiûtirme ve aslî kaynaklara baølayarak saølamasÖnÖ yapma iûlevi bulunsa da bununla yetinilmeyip onun alternatif bilgi/çözüm üretme potansiyelini deûifre eden metodoloji tartÖûmalarÖna baûlanÖlmasÖ gerekmektedir.
FÖkÖh usulünün elbette fÖkhî hükümlerin dinin asÖllarÖyla irtibatÖn saølama ve
bunun nasÖl bir metodoloji içinde yapÖlÖøÖnÖ gösterme gibi temel bir iûlevi var.
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Ama fÖkÖh usulünün iûlevi bundan ibaret deøil. Bir diøer iûlevi de hayatÖn
tevâlî eden yeni olgu ve ihtiyaçlarÖna yeni cevap ve çözümler üretecek metodolojik zihniyeti oluûturmak. FÖkÖh usûlünün bu ikinci iûlevini öne çÖkaracak
bir anlayÖûa ihtiyaç var. Yani beyan eksenli, lafÖz eksenli usûl-i fÖkhÖn yanÖna
onu yok etmeden, onu göz ardÖ etmeden neo-klasik bir fÖkÖh usulünün geliûtirilmesi gerekiyor. FÖkÖh usulünün çözüm üretme kapasitesini donduran ve
geçmiûte olup bitenle sÖnÖrlandÖran deøil geliûtiren bir fikrî çaba gerekiyor. Ancak ùlâhiyat fakültelerindeki mevcut usûl-i fÖkÖh tedrisatÖ buna elverir durumda
deøil. Yeni dönemde yazÖlmÖû fÖkÖh usulü eserleri usul birikimini çok iyi resmediyor ve güzel özetliyor. Ama sadece geçmiûte üretilmiû bilgilerin resmedilmesiyle yetinemeyiz. FÖkÖh usulünü mevcut haliyle deøil, 21. yüzyÖl fÖkhÖnÖn metodolojik ve felsefi arka planÖ olarak düûünmek gerekiyor. Bu konuda iddialÖ deøilim ve ulaûtÖøÖm bir sonuç yok, sadece bu ihtiyacÖ gören bir kardeûiniz olarak
düûüncelerimi sizinle paylaûmak istedim
7. Din-ûerîat, vahiy-inzâl, ûerîat-fÖkÖh, ûerîat-kanun ayÖrÖmlarÖnÖn anlamÖ ve
terminoloji, tarihî süreçte teorik/kitabî fÖkÖh-yaûanan dinî hayat/fÖkhÖn pratiøi arasÖndaki mesafe, Kur’an ahkâmÖ, Sünnet fÖkhÖ gibi konularda ulemâ arasÖnda ucu açÖk geniû açÖlÖ müzakerelere ihtiyaç vardÖr. Bunlar müzakere edilirken bazÖlarÖnÖn ayak izine basmamak ve aynÖ karede yer almamak için ters
istikamette gitmenin veya tâlî yola sapmanÖn bugüne kadarki maliyeti de hep
göz önünde tutulmalÖdÖr. Kavramlara yüklediøimiz anlam bizim dünyamÖz
aslÖnda. Yani din ve ûerîattan ne anlÖyoruz? Vahiyden, inzâlden ne anlÖyoruz?
ùlahî kelâm, AllahÖn lafzÖ, AllahÖn kelâmÖ aynÖ ûeyler mi? úerîat - fÖkÖh iliûkisini nasÖl kurmalÖyÖz? Mesela fÖkhÖn tamamÖna ûerîat mÖ diyeceøiz? FÖkÖh ile ùslâm ûerîatÖnÖ aynÖ görüp “ûerîatÖn hayatÖn bütün alanlarÖnÖ deøiûmez bir ûekilde tanzim ettiøi” tezi öteden beri dillendirilir. Ömer Lütfi Barkan’Ön sÖkça dile getirdiøi bir iddiadÖr bu. Medeni kanunun esbab-Ö mûcibe layihasÖnda da
benzeri cümleleri görürsünüz. Bu tür ifadeler çoøu kez, statik ve ayrÖntÖlÖ bir
ûerîatÖn hayatÖn deøiûkenliøine ayak uyduramayacaøÖnÖ belirtip sekülerleûmeye
kapÖ aralamak için dile getirilir. Bazen benzeri cümlelerin ùslâma, ûerîata övgü olacaøÖ düûünülerek diøer cephede de söylendiøi olur. Kavramlar arasÖnda
önemli farklar bulunduøuna da dikkat etmeksizin, özensiz bir biçimde ileri
sürülen “ùslâm, ûerîat veya fÖkhÖn hayatÖn her alanÖnÖ en ince ayrÖntÖsÖna kadar
deøiûmez biçimde tanzim ettiøi” iddiasÖ, övgü olmasÖ ûöyle dursun, içinde
birçok problemler taûÖmaktadÖr. Meselâ fÖkÖh ûayet böyleyse, ona yapÖlan
eleûtiriler de sekülerlerûme de kolayca haklÖlÖk kazanÖr. Ama bu tanÖm doøru
mu? úerîat ile fÖkÖh aynÖ mÖ? Din, ûerîat ve fÖkÖh üçü de birbirinden farklÖ elbette. Fakat fÖkÖh alanÖnda son dönemde yazÖlan eserlerde, özellikle de Arap
ülkelerinde ciddî bir kavram kargaûasÖ yaûanmakta ve bu üç kelime birbiri yerine sÖkça ve hiçbir kurala baølÖ olmaksÖzÖn kullanÖlagelmekte. Bu kavramlar
üzerine eøilmemiz ve bu kavramlarÖ tartÖûmaya açan çalÖûtaylar yapmamÖz gerekiyor.
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8. Tarih, dinlerin ve insanlÖøÖn tarihi, antropoloji, sosyoloji, tarih gibi ilgili ilim
dallarÖ ile kesiûme noktalarÖnda ortak çalÖûtaylarÖn yapÖlmasÖnda yarar vardÖr. Yani, fÖkÖh araûtÖrmalarÖ ve öøretiminin tarih, antropoloji, sosyoloji gibi yakÖn disiplinlerle sürekli temas halinde olmasÖ lazÖm. AslÖnda ùlâhiyat fakültelerinde sosyal
tarih, sosyoloji, antropoloji gibi derslerin olmayÖûÖ bana göre ciddî bir eksiklik.
Bunlar Kur’an’Ö, dinleri, fÖkhÖ anlamada son derece önemlidir. BatÖda ùslâm hukuku araûtÖrmalarÖna antropologlar da kendi metotlarÖyla katÖlÖyor.
9. Günümüzde MüslümanlarÖn birbirlerine bakarak girdiøi dindar görünme
yarÖûÖ, toplumdaki prototip ilâhiyatçÖ/dindar görüntü ve söylemi beklentisi
elbette ulemayÖ da etkilemektedir. Böyle bir aøÖr baskÖ altÖnda kalan ulemanÖn
özgür düûünmesi ve bilgi üretimi ne kadar zor olsa da, ùslâmî ilimler alanÖnda
özgün ve özgür çalÖûma ortamÖnÖn desteklenmesine ihtiyaç vardÖr. Yoksa bu
boûluøu, -belli bir sosyal karûÖlÖøÖ da bulunduøundan- ekranlara yansÖyan
uçuk-kaçÖk dinî söylemler dolduracak, ulem da bu sefer karûÖ duruûunu pekiûtirerek kendini tarihin dÖûÖna itmiû olacaktÖr.
Ama bu zorluøa raømen dinî ilimler alanÖnda ulemanÖn elini taûÖn altÖna
koymasÖ gerekiyor. Yani, bugün ûikayet ettiøimiz gidiûatÖn bir sorumlusu da
elini taûÖn altÖna koymayan ve toplumu giderek sekülerleûmeye sevk eden ùslâm ulemâsÖdÖr. Son onlu yÖllarÖn bende bÖraktÖøÖ izlenim bu.
Bugün burada dile getirdiøim hususlar bu kardeûinizin fÖkÖh ve fÖkhÖn sorunlarÖ üzerine düûündüklerinden ibarettir. úahsî, sübjektif ve iddialÖ olmayan
görüûlerdir. Aksini düûünürseniz; “Hiçbir dediøinize katÖlmÖyorum, aksi doørudur.” derseniz bundan da rahatsÖz olmam. Elbette aksini düûünenler olacaktÖr. Burada konuûtuklarÖmÖz netice itibariyle günümüzdeki fÖkÖh öøretiminin, fÖkÖh hakkÖnda yazÖlÖp çizilenlerin bende bÖraktÖøÖ izlerdir. Biraz da toplumun gidiûatÖnÖ, toplumun asÖllarÖndan kopuûunu ve fÖkhÖn çok uzaklarda,
kulelerde sakal-Ö ûerif gibi on kat, yirmi kat, elli kat bohçalar içinde muhafaza
edilip toplumun ayrÖ bir vadide yürüyor olmasÖnÖ görmenin ÖzdÖrabÖdÖr. Yani
bir fÖkÖh eleûtirisidir. Bu bir fÖkÖh mensubu tarafÖndan yapÖlÖnca mesleøine
ihanet ediyor gibi düûünmeyin. Yani biz fÖkhÖ eriûilmez bir kulede yeûil bohçalar içerisinde korur, arada bir çÖkarÖr öper baûÖmÖza kor ama hayat kendi
seyrinde yürürse bizden en çok ûikâyeti fÖkÖh yapacaktÖr. FÖkÖh öpüp baûa
konmak için deøil, hayatÖmÖza bir katkÖsÖ olsun, günlük hayatÖmÖz ùslâm’Ön
ÖûÖøÖnda, ùslâm’Ön rahmetiyle ûekillensin, daha huzurlu, Allah’Ön rÖzasÖna uygun bir hayat tarzÖ inûa edelim diye var. Ben de burada fÖkhÖn “Siz beni hayatiyet kaynaøÖmdan kopardÖnÖz, akidevî bir alana çektiniz, toplum da giderek kendi bildiøi yolda gitti. Gerçi siz beni de hep baû tacÖ ettiniz, ama ben
hayattan koparak baû tacÖ olmak deøil, aranÖzda yaûamak istiyorum, sizinle
olmak, sorunlarÖnÖzla ilgilenmek, onlara çözüm üretmek istiyorum” ûeklindeki feryadÖna biraz tercüman olmak istedim.
Hepinize saygÖlar sunarÖm.
Her ûeyin doørusunu ve eûyanÖn hakikatini bilen Yüce MevlâdÖr.
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Sorular ve Cevaplar
Zaman epey ilerledi, Sadece ûu soruya cevap vereyim müsaade ederseniz:
“AvâmÖn mezhebi müftünün fetvâsÖdÖr” anlayÖûÖnÖn kaynaøÖ nedir?” ùlk dönem Hanefî âlimlerinden ve Irak Hanefîliøinin önde gelen sîmasÖ Kerhî’nin
bir sözü var. Önceleri bu sözü tam anlamamÖû, hatta biraz da garipsemiûtim.
Bir ûahÖs “Bir konuda Allah’Ön kitabÖ, Peygamber’in sünneti var, öbür yanda
da fukahanÖn fetvâsÖ var. Kur’an’Ön, Sünnet’in hükmü ile fakîhin fetvâsÖ çeliûiyor, ben hangisini alayÖm?” diye sorduøunda Kerhî’nin cevabÖ “Fakîhin
fetvâsÖnÖ al” ûeklindedir. Burada haliyle Allah’Ön kitabÖ varken, Hz. Peygamberin Sünneti varken fukahanÖn fetvâsÖ nasÖl alÖnÖr? diye bir soruyu sormak
gerekir. Ancak dikkat edilirse, burada mesele Allah’Ön hükmü ile fukahanÖn
fetvâsÖnÖn çatÖûmasÖ deøil. úer’î bir hükmün bir âyetten nasÖl elde edileceøine
dair metot, bilgi ve birikimi olmayan kimsenin Allah’Ön hükmünü almak isterken kendince yorumlarÖ, hevâ ve hevesini de iûin içine katmasÖ ve bunlarÖ
Kur’an’la meûrulaûtÖrÖp savrulup gitmesi de mümkün. Haricîler de kendilerince Allah’Ön hükmünü aldÖlar, ama nice acÖlar yaûattÖlar ümmete. Çünkü
Kur’an’Ön lafÖzlarÖ çoøu zaman 180 derecelik bir açÖya geniû bir hitap. Geneli
var, özeli var, mutlak veya mukayyedi var. Nüzûl sebepleri var. Bu geniû hitap içerisinden sen neyi seçeceksin? ùlmî ve metodik bir birikimin/geleneøin
yoksa Allah’Ön hükmü diyerek öyle ûeyler alÖrsÖn ki uygulamada dinin temel
esas ve gayesinin tam aksine bir sonuç çÖkar. Kerhî de zaten böyle bir kaygÖyla o cevabÖ vermiû olmalÖdÖr. AynÖ durum mezhep müntesipleri için de geçerli. On asrÖ geçen zaman zarfÖnda geniû bir coørafyada geliûen mezhep doktrinleri devasa bir külliyât üretti. Mezhep içinde de zaman, mekan ve müçtehit farkÖyla zengin bir görüûler yelpazesi oluûtu. Halbuki Müslümanlar ibadetler, haramlar ve helaller, zekat ve vergi, yargÖ gibi bireysel ve toplumsal
hayatÖnÖn çeûitli veçheleri bir istikrar ve öngörülebilirlik içinde yürümek zorundadÖr. Herkesin kendi fetvâsÖnÖ bunca çeûitlilik içeren tarihî mirastan seçip almasÖ ve onu uygulamasÖ halinde bu istikrar altüst olur. Kamu hayatÖna
iliûkin konularda mezhep doktrinleri esasen bireye deøil kanun koyucuya hitap eder ve ona alternatif çözümler sunar. Devlet bunlar içinden o günün
ûartlarÖna en uygun olanlarÖ yürürlüøe sokarak toplumu sevk ve idarede, yargÖda birlik ve düzeni saølar. Hukukun üstünlüøü ve kanun önünde eûitlik
olabilmesi için mahkemenin hangi konuda nasÖl hüküm vereceøi ana hatlarÖyla önceden bilinmelidir ki adalet gerçekleûsin. Böyle olunca da gelenekte
“AvâmÖn mezhebi yoktur. AvâmÖn mezhebi müftünün fetvâsÖ, kadÖ’nÖn
kazâsÖdÖr, yani mahkemenin hükmüdür” denilmiûtir.
Tekrar teûekkür eder, hepinize Yüce Mevlâ’dan saølÖk ve esenlikler dilerim.

