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ÖNSÖZ 

 

Kur’ân-ı Kerim, nazil oluşundan itibaren her dönemde Müslümanların anlama 

çabalarının merkezinde olmuştur. İslâm toplumları yaşadıkları ortamlarda daima 

Kur’ân’ın rehberliğine başvurmuşlardır. Aralarındaki mesafe hangi boyutta olursa olsun 

Müslümanlar Kur’ân’la irtibatlarını sürdürmüşlerdir.  

Kur’ân etrafında yapılan çalışmalar her dönemde devam etmiş, bu çalışmaları 

yapanlar kendi kültürlerinin, eğitimlerinin ve dünya görüşlerinin etkisiyle birçok farklı 

düşünce ortaya koymuşlardır. Bu farklı düşüncelerden birisi de Kur’ân’ın tarihselliğidir. 

Son zamanlarda kutsal kitapları anlamak üzere Batıda kullanılan tarihselcilik yöntemi 

oryantalistlerin öneri ve yönlendirmeleriyle Kur’ân’a da uygulanmaya çalışılmıştır. Bazı 

İslâm düşünürleri de Kur’ân’ın tarihsel bir kitap olduğu fikrini benimseyip, bu 

düşüncelerini Kur’ân ilimlerinden bir kısmına dayandırarak temellendirmeye 

çalışmışlardır.  

 Kur’ân’ın hükümlerinin tarihte kalması, Allah Teâlâ’nın emirlerinin bu çağın 

insanına hitap etmemesi, Kur’ân’ın bir ahlak kitabından ibaret olması gibi iddiaları içeren 

Kur’ân’ın tarihselliği düşüncesi, modern dünyada Müslüman toplumlara etkisi açısından 

hafife alınamayacak ölçüde öneme sahiptir. Bu nedenle Kur’ân’ın tarihselliği 

düşüncesinin Kur’ân ilimlerinden bazılarıyla desteklenmesi çabaları bu çalışmada ele 

alınmış ve tarihselliğe dayanak olma imkânı araştırılmıştır. 

 Araştırmamız giriş, iki bölüm ve sonuçtan meydana gelmektedir. Birinci bölümde 

tarihselciliğin anlaşılmasına katkıda bulunan ve anlam alanıyla irtibatı olan kavramlar, 

tarihselciliğin gelişimi ve İslâm dünyasındaki konumu ele alınacaktır. İkinci bölümde ise 

Kur’ân ilimlerinden, tarihselciliğin Kur’ân’a uygulanmasında dayanak kabul edilen bazı 

konuların tarihselcilikle ilişkisi incelenecektir.  

 Çalışmamızda tashih, katkı ve yönlendirmelerinden istifade ettiğim danışman 

hocam Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÜÇÜK, Prof. Dr. Abdurrahman ATEŞ ve Prof. Dr. 

Abdurrahman KASAPOĞLU hocalarıma teşekkür ederim. 

                                                                                                            Saliha İNAL 

                                                                                                            Malatya 2019 
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ÖZET 
 

TARİHSELCİLİK VE KUR’ÂN İLİMLERİ 

 

 Tarihselcilik Batı’da, Hıristiyanlığın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek 

amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Kutsal kitapları anlamak için kullanılan bu yöntem 

İslâm âlemine taşınmış ve Kur’ân’a da uygulanmıştır. 

Bu çalışmada tarihselciliğin anlam alanına tekabül eden kavramlar, tarihselciliğin 

doğuşu ve gelişimi, tarihselciliğin kullandığı hermeneutik yöntemi, İslâm dünyasına girişi 

ve Kur’ân’a uygulanması konuları incelenmiştir. Tarihselciliği ortaya çıkaran ve onu dinî 

alana çeken modernizm de tarihselcilik açısından değerlendirilmiştir. Tarihselciliğin 

İslâmî kaynaklara uygulanması ilk olarak oryantalistler tarafından gerçekleştirildiği için 

oryantalizm konusu ve onun tarihselcilikle irtibatı ele alınmıştır. 

Çalışmamızda tarihselciliğin Kur’ân’a uygulanması önerisini İslâm Dünyasında ilk 

olarak gündeme getiren Fazlur Rahman’ın bu alandaki eserleri de incelenmiştir. 

Tarihselciliğin temsilcilerine önder olması ve bu hususta kendine özgü bir yöntem 

geliştirmesi hasebiyle kendisinin görüşleri değerlendirilmiştir. 

Tarihselciliğin Kur’ân’a uygulanması esnasında Kur’ân ilimlerinin bazıları 

dayanak gösterilmiştir. Kur’ân ilimlerinden “Nâsih-Mensûh, Nüzûl sebepleri, Kur’ân 

Kıssaları” konuları tarihselcilik bağlamında ele alınmış, bu ilimlerin tarihselciliğe mesnet 

olabilme imkânı değerlendirilmiştir. Ayrıca Kur’ân tarihselcilerinin atıfta bulunduğu 

önemli bir merci de Hz. Ömer’dir. Hz. Ömer’in yapmış olduğu bazı uygulamalar modern 

bir   yoruma tabi tutularak tarihselcilikle irtibatlandırılmış ve buna dayanarak Kur’ân’ın 

hükümlerinin bu çağda değiştirilebileceğine delil gösterilmiştir. Bu çalışmada, bahsi 

geçen Kur’ân ilimlerinin tarihselciliğe mesnet olabilme imkânı ortaya konulmuştur. 

Sonuçta ise, tarihselcilik Kur’ân’a tatbik edildiği takdirde ne gibi sorunlarla 

karşılaşılabileceği ve bu uygulamanın yol açacağı durumlar belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihsellik, Tarihselcilik, Hermeneutik, Modernizm, Oryantalizm, 

Kur’ân İlimleri 
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ABSTRACT 

 

HİSTORİCİSM AND QUR’ANİC SCİENCES 

 

Historicism is a method developed to solve the problems that Christianity faces in the West. 

This method, which is used to understand the holy books, was carried to the Islamic world and 

applied in the Qur'an. 

In this study, the concepts that correspond to the meaning of historicism, the emergence 

and development of historicism, the hermeneutic method used by historicism, its entry into the 

Islamic world and its application to the Qur'an are examined. Modernism, which reveals 

historicism and attracts it to the religious field, is also evaluated in terms of historicism. Since the 

application of historicism to Islamic sources was first realized by orientalists, the issue of 

orientalism and its connection with historicism were discussed. 

In our study, the works of Fazlur Rahman who brought the proposal of the application of 

historicism to the Qur’an on the agenda in the Islamic World were also examined. His views were 

evaluated as he led the representatives of historicism and developed a unique method in this 

regard. 

During the application of historicism to the Qur'an, some of the Qur'anic sciences were 

supported. The subjects of “Nâsih-Mensûh, Nüzûl reasons, Mekkî-Medenî verses, stories in 

Qur'an”, which are among the Qur'anic sciences, were discussed in the context of historicism and 

the possibility of these sciences to be a support for historicism was evaluated. In addition, an 

important authority referred to by the Qur'an historicalists is Caliph Omar. Some of the practices 

of Caliph Omar have been subjected to a modern interpretation and connected with historicism 

and on the basis of this evidence has been shown that the provisions of the Qur'an can be changed 

in this age. In this study, the possibility of the mentioned Qur'anic sciences to support historicism 

was revealed. As a result, what kind of problems can be encountered if historicism is applied to 

the Qur'an and the situations that this practice will lead to are stated. 

 

Keywords: Historicity, Historicism, Hermeneutics, Modernism, Orientalism, Quranic Sciences 
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GİRİŞ 

 

1. Araştırmanın Konusu ve Önemi  

 

Allah Teâlâ insanlığa son mesajı olan Kur’ân’ı Kerîm’i, beşeriyetin hidayetle 

buluşması için âlemlere rahmet olan son peygamberine indirmiştir. Âlemlerin Rabbinin 

indirmiş olduğu bu kitap, Müslümanlar nezdinde daima saygınlığı tartışılmaz bir konuma 

sahiptir. İslâm âlimleri de ilk dönemlerden itibaren Kur’ân’ın anlaşılmasına katkıda 

bulunmak üzere önemli çalışmalar yapmış ve kıymetli eserler vermişlerdir. 

Modern dünyaya geçiş sürecinde Müslüman aydınlar, ilerlemeci tarih anlayışının 

izlerini taşıyan, geleneksel din anlayışıyla mesafeli bazı modernist yaklaşım biçimlerini 

Kur’ân’a uygulama önerisinde bulunmuşlardır. İlerlemeci tarih anlayışını benimseyen 

modern düşünceden hareketle yapılan Kur’ân yorumları, farklı tartışmalara ve 

Müslümanların Kur’ân’a yönelişlerinde farklılaşmaya yol açmıştır. 

Kur’ân’a modern yaklaşımlardan biri olan Kur’ân’ın tarihselliği fikri, Fazlur 

Rahman’ın önerdiği yorum yöntemi ile çağdaş İslâm düşüncesinde yer bulmuştur. Bu 

düşünceye göre Kur’ân’ın tamamı her zaman ve mekân için geçerli değildir. Bilakis 

sadece ondan çıkarılacak ahlakî ilkelerin evrensel kabul edilmesi, bu ilkeler dışında kalan 

hususların ise tarihsel ve bölgesel uygulamalar kapsamında değerlendirilmesi söz 

konusudur.  

Kur’ân’ın tikel uygulamalarının günümüz insanını bağlamadığı iddiasını içeren 

tarihselcilik düşüncesi temellerini, -Batı’da Reform hareketleriyle birlikte başlayıp Kutsal 

Kitapları eleştirme maksadıyla geliştirilen- tarihsel tenkit metotlarından almıştır. Temeli 

tamamen Batı’ya ait olan tarihselcilik, modernist düşünürler tarafından Kur’ân 

ilimlerinden bazılarıyla irtibatlandırılmıştır.  

Araştırmanın birinci bölümünde tarihselciliğin anlaşılmasına katkı sağlayacak 

kavramlar, bu kavramların tarihselcilikle etkileşimi ve tarihselciliğin İslâm toplumunda 

yankıları ele alınıp, Kur’ân’ın tarihselliğini ileri süren ilk Müslüman düşünür olarak 

Fazlur Rahman örneği incelenecektir. 
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Çalışmamızın ikinci bölümünde, tarihsellikle irtibatlandırılan Kur’ân ilimlerinden; 

Nâsih-Mensûh, Nüzûl sebepleri ve Kur’ân kıssaları gibi mevzular tarihselcilik açısından 

incelenerek Kur’ân’ın tarihselliğiyle irtibatının imkanına değinilecektir. Bunlara ilaveten 

Hz. Ömer’in Kur’ân’ın tarihselliğine delil gösterilen bazı uygulamaları ele alınıp, 

tarihselcilikle alakası araştırılacaktır. 

 

2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu çalışmayla, tarihsel eleştiri yöntemlerinin Kur’ân’a uygulanması durumunda 

ortaya çıkabilecek meseleleri araştırıp bunları değerlendirmek ve bu alanda araştırma 

yapanlara katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Tarihselciliğin Kur’ân hakkındaki 

görüşlerine itibar edilmesi durumunda, Kur’ân âyetlerinin hafife alınması ve hayattan 

dışlanması gibi birçok olumsuzlukla karşılaşılması muhtemeldir. Bu çalışmada 

tarihselciliğin neş’et ettiği vasat ile tarihselcilikle girift bir halde olan modernizm ve 

oryantalizm de ele alınarak tarihselciliğin bilinmeyen yönlerinin belirginleşmesi 

hedeflenmiştir. 

 

3. Araştırmanın Yöntemi   

 

Çalışmamızda ilk dönem kaynakları başta olmak üzere Kur’ân ilimleri ve 

tarihselcilik hakkında yazılmış eserlerden faydalanılmıştır. Tarihselciliğin tekabül ettiği 

alana dair bazı kavramlar araştırılmış, bunların tarihsel kökeni incelenmiştir. Kur’ân 

ilimlerini araştırma aşamasında başlıca; Cevherî’nin es-Sıhah: Tâcu’l-Luğa, İbn Fâris’in 

Mu’cemu Mekâyisi’l-Luğa, Râğıb el-İsfehânî’nin el-Müfredât, Cürcânî’nin et-Târifât, 

Râzî’nin Tefsîr-i Kebîr, Zerkânî’nin Menâhilu’l-İrfân fi Ulûmi’l-Kur’ân, Şâtıbî’nin el-

Muvâfakât, Serahsî’nin Usûlu’s-Serahsî vd. eserlerinden istifade edilmiştir. Tarihselcilik 

ve ilgili kavramları çalışma esnasında ise bu kavramların yer aldığı sözlük, ansiklopedi 

ve felsefî eserlerden yararlanılmış olup, konuya dair makale ve tezlerden de istifade 

edilmiştir. Ayrıca Batı’da Tarih felsefesi alanında Kutsal Kitaplara uygulanmak üzere 
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geliştirilen tarihselciliğe dair yapılan çalışmalardan da imkanlar nispetinde 

yararlanılmıştır. 

 Çalışmamız esnasında başlıca; Şevket Kotan’ın Kur’ân ve Tarihsellik 

Tartışmaları, Fethi Ahmet Polat’ın Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, 

Gökhan Atmaca’nın Hz. Ömer’in Kur’ân anlayışı ve Tefsir ilmine katkıları, Recep 

Demir’in Kur’ân Tefsirinde Tarihselci Yöntem, Ebû Bekir Sifil’in Hz. Ömer’in Sünnet 

Anlayışı, Durmuş Ali Karamanlı’nın Tarihsellik ve Evrensellik Bağlamında Kur’ân 

Hitâbının Tabiatı isimli doktora tezlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca Doğan Özlem’in 

Tarih Felsefesi, Edward Said’in Şarkiyatçılık, Muhammed Coşkun’un Modern Dünyada 

Kur’ân yorumu, Sait Şimşek’in Günümüz Tefsir Problemleri, Kur’ân’ın Anlaşılmasında 

iki mesele, Mehmet Soysaldı’nın Kur’ân’ı Anlama Metodolojisi, Fazlur Rahman’ın 

Allah’ın Elçisi ve Mesajı, Ana Konularıyla Kur’ân, İslâm Geleneğinde Sağlık ve Tıp, 

İslâm, İslâmî Yenilenme Makaleler I, İslâm ve Çağdaşlık, Tarih Boyunca İslâmî 

Metodoloji Sorunu ve daha birçok eserden de istifade edilmiştir. 

 Konu ile ilgili Zeki Duman, Mehmet Paçacı ve Tahsin Görgün’ün makaleleri başta 

olmak üzere birçok makaleden de faydalanılmıştır. 

Çalışmamızda yer verdiğimiz âyetlerde Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı, 

Halil Altuntaş ve Muzaffer Şahin tarafından hazırlanmış olan Kur’ân-ı Kerîm Meali 

isimli çalışmadan faydalanılmıştır.  

Konuyla ilgili bizden önce yapılmış ve bir kısmına yukarıda değindiğimiz; Şevket 

Kotan’ın Kur’ân ve Tarihsellik Tartışmaları, Recep Demir’in Kur’ân Tefsirinde 

Tarihselci Yöntem, Durmuş Ali Karamanlı’nın Tarihsellik ve Evrensellik Bağlamında 

Kur’ân Hitâbının Tabiatı, Zeki Keskin’in Kur’ân’a Modernist Yaklaşımların Eleştirisi, 

Hamdullah Bayram Öztürk’ün Kur’ân’ı Kerîm Açısından Tarihselci Yaklaşım, İshak 

Özgel’in Tarihselcilik Düşüncesi Bağlamında Kur’ân’ın Tarihsel Yorumu isimli doktora 

çalışmaları ve Ahmet Köse’nin Tarihselcilik ve Nesih İlişkisi isimli yüksek lisans 

çalışması mevcuttur. Ancak daha önce bu hususa bazı çalışmalarda değinilmiş olsa da bu 

alanda Tarihselcilik ve Kur’ân İlimleri ismi ve içeriğiyle yapılan özgün bir çalışma 

bulunmamaktadır. Araştırmamızın diğer çalışmalardan farkı Kur’ân’ın tarihselliğine 

dayanak gösterilen Kur’ân ilimleriyle tarihselciliğin ilişkisinin imkânını ele alan müstakil 

bir çalışma olmasıdır. 
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4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Çalışmamızda tarihselciliğin felsefî tarihine kısaca değinilecek fakat derin felsefî 

tartışmalara temas edilmeyecektir. Zira ortaya çıktığı Batı’da dahi tarihselcilik üzerindeki 

tartışmalar halen devam etmekte; konu, belirginleşmemiş olan birçok mevzuyu 

bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemizde ise konunun muğlaklığını hâlen sürdürmekte 

olduğu, tarihselcilik ve tarihsicilik kavramlarının çeviri kitaplarda birbirinin yerine 

kullanılmasından anlaşılmaktadır.  

Bu çalışmada tarihselciliğin netleşmesi için incelediğimiz kavramların felsefî ve 

tarihî yönlerine kısaca temas ettikten sonra bu kavramlar tarihselcilik açısından 

değerlendirilecek fakat tarihselciliğin dışında kullanıldıkları diğer alanlara 

girilmeyecektir. 

Kur’ân’ın tarihselliği fikrinin temellendirilmesi için Kur’ân ilimlerinin bir 

kısmından yaralanılmıştır. Bu çalışmada tarihselciliğin ele aldığı Kur’ân ilimlerine kısaca 

değindikten sonra, bunların tarihselciliğe bakan yönleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca 

Kur’ân’ın tarihselliğini İslâm toplumunda ileri süren ilk düşünür olması hasebiyle Fazlur 

Rahman örneği ile yetinilecektir. Zira kendisinden sonra bu alanda büyük farklılık 

arzeden bir fikir ortaya çıkmaması nedeniyle diğer tarihselciler başlık seviyesinde ele 

alınmayacak ancak bu düşünürlerin fikirlerine yeri geldikçe kısaca değinilecektir.  

Kur’ân’ın tarihselliği meselesi Fazlur Rahman’ın kitaplarının Türkçe’ye 

tercümesinden sonra 1980-1990’lı yıllarda gündeme gelmiş, son yıllarda benzer 

düşünceler de ortaya çıkmıştır. Bu düşünce, diğer ülkelere nispeten Türkiye’de yeni 

gelişmesi hasebiyle henüz olgunlaşmamış olmakla birlikte, Fazlur Rahman’ın görüşüne 

dayanarak Kur’ân’ın tarihselliliği fikrini geliştiren birçok düşünür birbirinden çok farklı 

sonuçlara ulaşmaktadır. Bu fikirler Türkiye’de henüz belirgin bir hale gelmediği ve konu 

üzerindeki tartışmalar halen devam ettiği için, Türkiye’deki tarihselcilik üzerinde kısaca 

durulacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TARİHSELCİLİK VE ANLAM SAHASI 

 

1.1. Tarihsellik 

 

Tarihsellik sözlükte: “Tarihsel olanın varlık biçimi, zamana bağlılık, gelip geçicilik; 

tarihsel koşulluluk, tarihe bağlı olma ve bir şeyin gerçekten tarihsel olarak var olduğu 

olgusudur.”1 Tarihsellik, bir olay veya nesnenin, tarihte yaşanmış olduğunu ifade eder. 

“Tarihsel” kelimesi, Arapça ‘tarih’ kelimesine Fransızca ‘-sel’ nispet eki takılarak 

türetilmiş bir sıfattır. Tarihselliğin İngilizce karşılığı ‘Historicity’dir.  

Tarihselliğin doğuşu, XVII. yüzyıl ile XIX. yüzyıllar arasına rastlamaktadır. İlk kez 

XVII. yüzyılda kullanılan tarihselcilik teriminin yaygınlaşması ancak XVIII. yüzyıldan 

sonra gerçekleşmiştir.2 Kavram, ilk olarak Almanya’da ortaya çıkmıştır.3 

 Tarihsellik kavramını felsefî anlamda kullanan ilk kişi Hegel’dir. (ö.1831)4 Ona 

göre, tarihsellik kavramının iki anlamı vardır: Birinci anlama göre tarihsellik, geçmişte 

olan biten her şeyin geçmişte kalmasına rağmen etkisini bugün de devam ettirmesidir. 

İkinci anlamıyla tarihsellik sürekli tarihsel bir etkililiktir. Bir halkın, bir toplumun içinde 

yaşadıkları anı idrak etmeleri; kendi varoluş tarzlarını bilmeleri, onların kendi 

tarihsellikleridir.5  

Wilhelm Dilthey’e (ö. 1911) göre tarihsellik hem geçmiş hadiselerin izâfî oluşu 

hem de şu an yapmakta olduğumuz tüm eylemlerin tarihe ait oluşu anlamındadır;6 çünkü 

her oluş tarihin içinde gerçekleşmektedir.7 

                                      
1 Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1988, s. 171. 
2 Freund, Julien, Beşerî Bilim Teorileri, (çev. Bahaeddin Yediyıldız), Ankara 1991, s. 3. 
3 Özlem, Doğan, Tarih Felsefesi, İstanbul 2015, s. 154. 
4 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 145. 
5 Polat, Fethi Ahmet, Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, İstanbul 2011, s. 217. 
6 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 141. 
7 Freund, Beşerî Bilim, s. 53-54. 
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İlk tarih okulu hukukçular tarafından oluşturulmuştur. Bu okula göre “her olgu, 

ancak kendi tarihi ile anlam kazanır. İnsanoğlunun yaptığı aksiyonların tümü ve ortaya 

koyduğu tüm bilişsel faaliyetler, tarihî olmak zorundadır.”8 Bu tarz okullar tarafından 

üretilen tarihsellik söylemlerinde anlatılmak istenen görüş şu yöndedir: “Tarihte varlığın 

metafizik bir boyutu yoktur. Bu sebeple her mesele kendi tikelliği ve husûsîliği içerisinde 

ele alınmalı ve asla genellemelere gidilmemelidir. Tarihsel olgular ancak tarihteki cüz’î 

yönleriyle incelenirler. Dolayısıyla bu olaylardan nazariyeler üretilmeye kalkışılmaz; 

çünkü bunlar olsa olsa varsayım olabilir, nazariye değil.”9 Sonuçta insan kendi iradesi ve 

kararları doğrultusunda ürettiği şeyleri zamansallaştırır ve onlara değer atfetmek suretiyle 

tarihselleştirir.10 

Hans Georg Gadamer (ö. 2002) ise hakiki tarihsel düşüncenin, kendi tarihselliğini 

hesaba katması,11 yorumlayanın tarih tarafından etkilenmişliğinin ve belirlenmişliğinin 

farkında olması gerektiğini belirtmektedir.12 Zira tarihsel bir süreci kavrama eyleminin 

kendisi de tarihsel bir eylemdir. Tarihsel süreçlerin nesnel resmi, kendisi tarihsel olan ve 

asla tarihsel zamanın dışında olamayan bir gözlemcinin bireyselliği tarafından 

koşullanır.13 Netice olarak tarihsellik: “Herhangi bir fenomenin, varlık dünyasına 

gelişiyle birlikte bu âlemin ve dolayısıyla tarihin konusu olması anlamına gelebileceği 

gibi yine herhangi bir olgunun, yaşanmış ve geçmişte kalmış olması hasebiyle artık 

bugünün değil, geçmişin malı ve doğrusu olması” anlamına gelir. 

 

1.2. Tarihselcilik 

 

Tarihselcilik, “tarihe ait olan olay, nesne ve metinlerin, sadece içinde meydana 

geldiği tarihi dönem ve bölgeye ait olması gerektiği, başka dönemler için geçerli 

                                      
8 Freund, Beşerî Bilim, s. 17. 
9  Freund, Beşerî Bilim, s. 20-21; Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 219. 
10 Tatar, Burhanettin, Hermenötik, İstanbul 2004, s. 111. 
11 Bilen, Osman, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, Ankara 2016, s. 150. 
12 Bilen, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, 155. 
13 Bultmann, Rudolf, Mitoloji ve Hermenötik Sorunu, (çev. Cengiz Batuk, Emir Kuşçu), Ankara 2013, s. 

200. 
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olmaması” şeklindeki felsefî bir düşünce eğilimini ifade eder.14 Başka bir deyişle 

tarihselcilik; “tarihe mal olmuş her olgunun artık tarihte kaldığı ve bu sebeple etkisinin 

de yaşandığı dönemle sınırlı olduğu tarihsellik kavramının bir yaşam felsefesi haline 

getirilmiş biçimidir.”15 Tarihselcilik, geçmişin tam olarak asla kavranamayacak 

olaylarını, tam olarak kavrama iddiasında olan bir görüştür.16 

Tarihsellik ile tarihselcilik kavramlarının arasındaki farka gelince, tarihsellik bir 

şeyin tarihsel olarak var olma; tarihselcilik de tarihî olanı araştırıp ortaya koyma halini 

ifade etmektedir. Yani tarihin herhangi bir döneminde gerçekleşen bir hadisenin anlatımı 

tarihsellik, söz konusu meseleyi anlatan şahsın o hadiseyi tarihe ait kılan yaklaşımı da 

tarihselciliktir.17 Bir başka deyişle tarihsellik, bir olay veya nesnenin tarihe ait olması 

durumunu ifade ederken tarihselcilik; ilgili olay nesne veya metnin, sadece içinde 

meydana geldiği tarih ve mekânın şartları içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ve ifade 

ettiği anlamların sadece bu tarih ve mekân şartları için geçerli olduğu şeklinde bir anlayışı 

gösterir.18 

Metin yorumu söz konusu olduğunda tarihselcilik; “her türden metnin yorumunda 

tarihsel bağlamın birincil önemi üzerinde ısrar eden eleştirel akım” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu yönüyle tarihselcilik, metinlerin tarih ile irtibatını vurgulayan bir 

yaklaşımdır. Tarihselci metin kavrayışı, metinlerin tarihi aşan iddialarda bulunmasını 

mümkün görmemektedir.19 

Tarihselcilik bakımından bir şeyin tarihsel olması, onun tarihsel koşullara göre 

şekillendiği, form kazandığı anlamına gelmez. Aksine bir şeyin tarihsel olması, onun 

tamamen tarihin ürünü bir şey olduğu anlamına gelir. Çünkü tarih bütünüyle insanın 

zihnine dayanır ve insanın zihni ise tarihsel olarak oluşur ve tarihin ürünüdür.20 

                                      
14 Görgün, Tahsin, “Tarihsellik ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not”, Kur’ân-ı Kerîm Tarihselcilik ve 

Hermenötik, İstanbul 2003, s. 118. 
15 Kotan, Şevket, Kur’ân ve Tarihselcilik, İstanbul 2015, s. 147. 
16Fabian, Bernhard, “Historismus”, Historisches Wörterbuch der Philosophie, III/1143; Özlem, Tarih 

Felsefesi, s. 223. 
17 Demirci, Muhsin, Günümüz Tefsir Problemleri, İstanbul 2017, s. 29. 
18 Karamanlı, Durmuş Ali, Tarihsellik ve Evrensellik Bağlamında Kur’ân Hitabının Tabiatı, 

(Yayınlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara 

2008, s.23. 
19 Coşkun, Muhammed, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, İstanbul 2018, s. 36. 
20 Kotan, Kur’ân ve Tarihselcilik, s. 145. 
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Dolayısıyla insan ürünü olan her şey tarihseldir.21 Aydınlanma düşüncesi insanı da 

tarihsel bir varlık kabul etmiş ve insan tarihsel olduğuna göre insana ait bütün değerleri 

ve hedefleri de zorunlu olarak tarihselleştirmiştir.22 

Ludwig Feurbach (ö. 1872) tarihselciliği, “dinsel geleneğe tutuklanmış ve geçmişin 

tam olarak asla kavranamayacak olaylarını tam olarak kavrama iddiasında olan bir görüş” 

olarak eleştirmiştir.23 Tarihselcilik sınırlı bir araştırmayla da olsa tüm geçmişi hesaba 

çekme yöntemidir.24 Tarihselcilik, ‘kendinde değerli’ bir şeyin varlığını kabul etmediği 

ve her değerin, kendi oluş ve geçerli oluş şartları içinde ‘anlamlı’ olduğunu savunduğu 

için nihilizm25 ile eş anlamlıdır. Nihilizm sonuna kadar götürülmüş tarihselciliktir. 

Nihilizmle sonuçlanan tarihselcilik, bir yöntem değil “siyasî bir ideoloji” dir.26  

Tarihselcilik nihilizme yol açtığı gibi panteizmle (Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş 

kabul etmekle) de sonuçlanabilmektedir. Tarihselcilik, varlığın değil ‘oluş’unmutlaklığı 

ve bu oluşun sürekli kemâle matuf bir şekilde sürmekte olduğu düşüncesini esas alır. Bu 

durumda, geçmişte doğru olan o şartlarda geçerlidir ancak yeni şartlarda geçerli değildir. 

Zamanın değişmesiyle doğrular da değişir ve her dönem kendi doğrularıyla birlikte 

yaşanır. Oluşun bu şekilde mutlaklaştırılması neticesinde Tanrı ile âlem arasındaki ayrılık 

ortadan kaldırılarak panteizme ulaşılmaktadır. Panteizmi benimsemeden tarihselci olmak 

ve tarihselci fikirleri savunmak, sadece hesabı verilmemiş bir yola girmek anlamına 

gelmektedir.27 

Tarihselcilik kavramı, neredeyse 19. Yüzyıl Alman tarih felsefecileri adedince 

farklı tanımlamaya maruz kalsa da üzerinde birleşilen bir tanım bulunmamaktadır. 

Tarihselcilik ve tarihsicilik kavramları bugün de yoğun ve bulanık anlam içerikleriyle, 

çoğu kez de birbirlerinin yerine kullanılagelmekte ve özellikle Almancadan diğer dillere 

yapılan çevirilerde daha da bulanıklaşmaktadır. Tarihselcilikten yola çıkılarak 

                                      
21 Bkz. Tatar, Burhanettin, 3 Derste Hermenötik, İstanbul 2016, s. 104. 
22 Arslan, Abdurrahman, Modern Dünyada Müslümanlar, İstanbul 2015, s. 67. 
23 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 223. 
24 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 223. 
25 Nihilizm, ahlâkî hiçbir hakikatin olmadığını ileri süren felsefî bir öğretidir. Bkz. “Nihilizm”, Sosyal 

Bilimler Ansiklopedisi, İstanbul 1990, III/115. 
26 Görgün, “Fıkıh Usulü İlmi ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not”, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî 

Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı, (18-19 Aralık 2009), İstanbul 

2010, s. 401. 
27 Görgün, “Tarihsellik ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not”, s. 118-122. 
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“anlamanın evrenselliği”nin vurgulandığı “hermeneutik felsefesi”ni, tarihselcilik olarak 

da tarihsicilik olarak da kabul edenler bulunmaktadır.28  

Sınırları belirlenmemiş olan tarihselcilik masa başından, tarihte olana özgürce 

anlamlar yükleme ve hatta geçmişin anlamını yeniden şekillendirme serbestisini modern 

insana vermektedir.  

 

1.3. Tarihsicilik 

  

 Kötü tarihselcilik anlamında kullanılan tarihsicilik (historicism); “evreni olduğu 

kadar insanlık tarihini de ilkel mekanik analojilerle kavramaya çalışan ilkel natüralist bir 

tutumdur.”29 Tarihsicilik, tarihte her şeye yayılmış bir anlam olduğu ve bunun bütüncül 

olarak kavranabileceği düşüncesidir.30  

1920’li yıllara kadar tarihselcilik ile tarihsicilik ayrımı söz konusu değildi. Bu 

yıllarda bazı yazarlarca tarihsicilik terimi, tarihselciliğin bir çeşidi şeklinde yorumlanmış 

ve bundan sonra bu iki terim hep birbirine karıştırılarak kullanılagelmiştir.31 Her iki 

kavram bugün de geçişli anlam içerikleriyle birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.32 Bu 

iki kavramın arasında önemli bir farkın olmadığı, çevirilerde de bariz bir şekilde kendini 

göstermektedir.33 

 Tarihsici yöntem, düz-çizgisel ilerlemeci bir tarih anlayışından hareketle, tarihte 

birtakım yasalar olduğu faraziyesini benimser. Tarihsel vakıaları da bu evrensel yasalarla 

açıkladığı için bu yöntem mutlakçı bir bakış açısına sahiptir. Dolayısıyla bu yöntemin 

özünde totaliter ve evrenselci bir tarz hakimdir.34 Karl Popper’a (ö. 1994) göre tarihsiciler 

                                      
28 Özlem, Doğan, Tarih Felsefesi, İstanbul 2015, s. 231-232. 
29 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 224. 
30 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 226. 
31 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 224. 
32 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 231. 
33 Karl Popper’ın bu konuyu ele aldığı kitabı 1998 yılında Tarihselciliğin sefaleti ismi ile basılmışken, aynı 

kitap 2008 yılında Tarihsiciliğin sefaleti ismi basılmıştır. Bkz. Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân 

Yorumu, s. 40. 
34 Demir, Recep, Kur’ân Tefsirinde Tarihselci Yöntem, (Yayımlanmamış doktora tezi), Selçuk Üniversitesi 

Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Konya 2004, s. 22. 
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modernizmi ilahlaştırmaları nedeniyle; tarihsiciliğin, insan beyninin en son ve en cüretli 

başarısı olduğuna inanırlar.35 

 

1.4. Evrensellik 

 

 Evrensel; dünya çapında yaygın ve genel olan, herkesi ilgilendiren ve herkes 

tarafından paylaşılan şey demektir. Evrensel olan; içeriğinin doldurulup anlaşılmasında 

insanlar arasında farklılıklar olmasına rağmen, ilke olarak herkes tarafından kabul edilip 

doğruluğu veya yanlışlığı, iyiliği veya kötülüğü teslim edilen şeydir.36 Evrensel ilkeler 

zamanla eskimez ve süreklilik arzederler.37 Tarihsellik ve tarihselcilik karşısındaki 

evrensellik ise, tarihe bağlı olmama, herhangi bir dönem ve zamanla sınırlı olmama ve 

genel-geçer olma durumunu ifade etmektedir.38 

Hz. Muhammed’e kadar gelip geçmiş bütün toplumlara mutlaka bir uyarıcı 

gönderilmiştir.39 Kur’ân bunu bize şöyle bildirir: “Hiçbir ümmet yoktur ki, orada bir 

uyarıcı bulunmamış olsun.”40 Hz. Muhammed’den önce gönderilmiş olan 

peygamberlerin tamamı belirli bir çağ ve belirli bir toplum için görevlendirilmiştir. 

Kur’ân’da, kendi kavimlerine gönderildiği bildirilen peygamberlerin41 risâletleri evrensel 

bir boyut taşımamaktadır.42 Önceki peygamberlerin risâletlerinden bahsederken onların 

sadece kendi kavimlerine gönderildiklerini vurgulayan Kur’ân, Hz. Muhammed’in 

risâletinden bahsederken herhangi bir kavme münhasır olmadığını belirten43 ve insanlığın 

tamamına yöneltilmiş bir hitap tarzını benimser.44  

                                      
35 Popper, Karl, Tarihsiciliğin sefaleti, (çev. Sabri Orman), İstanbul 2008, s. 179. 
36 Özdeş, Talip, İslâm’ın evrenselliği, Ankara 2008, s. 13. 
37 Şimşekçakan, Musa, Sözün Bağlamı, İstanbul 2015, s. 38. 
38 Tiyek, Fatih, Kur’ân’ı anlamada Bağlamın Rolü, Ankara 2015, s. 80. 
39 Kılıç, Sadık, Kur’ân’ı anlama sorunu, İstanbul 1999, s. 137. 
40 Fatır, 35/24. 
41 Bkz. A’raf, 7/59,65,73,85; Hûd, 11/25; Saffat, 37/147; İsra, 17/2; Secde, 32/23; Zuhruf, 43/19,46; Âli 

İmran, 3/49; Maide, 5/72; Saf, 61/6. 
42 Kılıç, Kur’ân’ı anlama sorunu, s. 139. 
43 Bkz. Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf, C.V, Riyad 1998, s. 123. 
44 Bkz. Mâturîdî, Ebû Mansur, Te’vîlâtu’l-Kur’ân, İstanbul 2006, VI/83. 
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“Deki: Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan 

Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim…”45 Bu âyet Hz. Muhammed’in risâletinin 

evrenselliğini, Kur’ân’ın hitabının Arap olan-olmayan bütün insanlığı kapsadığını 

bildirmektedir.46 

“Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat 

insanların çoğu bilmezler”47 âyetinde de Hz. Muhammed’in risâletinin bütün zamanlara 

ve insanlığın tamamını şamil olduğu açıktır.48  

Kur’ân’ın, belli bir zaman diliminde bilinen bir topluma indirildiği, o toplumun 

kavrayabileceği bir dil ve üslup ile mesajlar ilettiği, toplumun sorunlarına uygun 

çözümler önerdiği bilinmektedir. Kur’ân muhtevası açısından incelendiği zaman, onun 

sadece indirildiği çağda kalmadığı, çağlar ötesine taşınabilecek bir içerik ve üslup ile 

konuştuğu ortaya çıkmaktadır.49 Örneğin Mekke’de ilk nazil olan sûrelerden olup tertip 

olarak Kur’ân’da ilk sırayı alan Fatiha sûresinde Allah’ın (bütün) alemlerin rabbi olduğu, 

O’nun rahmetinin her şeyi kapsadığı ifade edilmektedir. Kur’ân, ayrım yapmaksızın 

bütün insanlara hidayet olarak indirilmiştir.50 Ayrıca Hz. Muhammed bütün âlemlere 

rahmet olarak gönderilmiştir.51 Birçok âyette, Kur’ân’ın hitabının sadece belirli bir yerle 

veya tarihi dönemle sınırlı olmayıp, evrensel olduğuna atıflarda bulunulmaktadır.52 

 Kur’ân yalnız Araplara hitap eden bir kitap olmadığı gibi, Hz. Muhammed (s.a.s) 

de sadece Araplara ve yaşadığı çağa gönderilmiş bir peygamber değildir. Çünkü Allah 

Tealâ, peygamber göndermediği toplumu azap etmeyeceğini53 bildirmiş, dünya hayatının 

sorumluluğunu vahiy ile destekli peygamber gönderme şartına bağlamıştır. Kendisinden 

sonra bir peygamber gönderilmeyecek olan Hz. Muhammed (s.a.s), insanların tamamı 

için gönderilmiş son peygamber,54 Kur’ân da tüm zaman ve mekanlar için indirilmiş 

                                      
45 A’raf, 7/158. 
46 Abduh, Muhammed ve M. Reşîd Rızâ, Menâr Tefsiri Tefsîrû’l-Kur’âni’l-Hakîm, Kahire 1947, IX/300. 
47 Sebe, 34/28. 
48 İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İsmail, Muhtasar Tefsîri İbn Kesîr, (İhtisar ve thk. Muhammed Ali Sâbûnî), Beyrut 

1981, III/131; Bkz. Kılıç, Kur’ân’ı anlama sorunu, s. 140. 
49 Duman, Zeki, Nüzulünden Günümüze Kur’ân ve Müslümanlar, Ankara 1996, s. 115. 
50 Bakara, 2/185. 
51 Enbiya, 21/107; Özdeş, İslâm’ın evrenselliği, s. 26. 
52 Bkz. Furkan, 25/1; A’raf, 7/158; Sebe, 34/28; Özdeş, İslâm’ın evrenselliği, s. 26-27. 
53 Bkz. İsra, 17/15. 
54 Bkz. Ahzab, 33/40. 
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evrensel bir kitaptır. İndirilişinden kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları muhatap 

almaktadır.55 

 Hz. Muhammed’in risaleti ile risaletlerin son bulması da Kur’ân’ın evrenselliğinin 

delilidir. 

 “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın 

Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah herşeyi hakkıyla bilendir”56 âyeti, risâlet 

müessesesinin O’nunla son bulduğuna57 ve hükmünün kıyamete kadar geçerli olduğuna 

delalet eder.58 Kur’ân’ın Allah tarafından korunmuş olması59 onun evrenselliğini 

gösterir.60 

 Kur’ân’ın muhatabı insandır. İnsan ise her asırda ve her toplumda temel hak ve 

ihtiyaçları bakımından aynıdır. Bu sebeple Kur’ân, muhatap olarak insanı seçmiş olması 

bakımından da evrenseldir ve her çağın insanına hitap etmektedir. Kur’ân’ın gayesi insan 

olunca muhtevası da insanın temel ihtiyaçlarına cevap verecek içerik ve özelliktedir. O 

dünyanın her iklim ve coğrafyasında yaşayan tüm insanların problemlerine çözümler 

öneren yüce ve ebedî bir kitaptır.61 

 Kur’ân’ın ahkam ve muamelatla ilgili muhtevası, temel ilkelere bağlı kalınmak 

şartıyla statik olmayıp aksine, çağın ihtiyaç ve icapları doğrultusunda gelişmeye ve 

değişmeye müsaittir. Çünkü Kur’ân katı dogmalardan meydana gelmiş bir kitap değil; 

aksine aklı, düşünceyi, araştırıp incelemeyi esas alan, kapsamlı ilkeleri ile evrensel bir 

din olan İslâm’ın temel kaynağıdır. İşte en son ve en mütekamil din olan İslâm Dini’nin 

temel kaynağı Kur’ân, yöresel ve tarihsel özellikleriyle birlikte evrenseldir, her çağ ve 

coğrafyada yaşayan insana kılavuzluk edebilir.62 

 Kur’ân’ın zaman, mekân ve etnik açıdan hiçbir sınırlama yapmaksızın bütün 

insanlığa hitap etmesi, veda haccındaki duyanların duymayanlara öğrendiklerini 

ulaştırma emri, daha Hz. Peygamber hayatta iken dünyanın birçok ülkesine gönderilen 

                                      
55 Duman, Zeki, Nüzulünden Günümüze Kur’ân ve Müslümanlar, s. 115. 
56 Ahzab, 33/40. 
57 El-Alûsî, Rûhu’l-meânî, Beyrut tsz., XXII/34. 
58 Bkz. Kılıç, Kur’ân’ı anlama sorunu, s. 142. 
59 Bkz. Hicr, 15/9. 
60 Kesler, M. Fatih, Kur’ân-ı Kerîm’in Evrenselliği, İstanbul 1996, s. 128. 
61 Duman, Zeki, Nüzulünden Günümüze Kur’ân ve Müslümanlar, s. 117. 
62 Duman, Zeki, Nüzulünden Günümüze Kur’ân ve Müslümanlar, s. 118. 
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İslâm’a davet mektupları; zihinlerde Kur’ân’ın evrenselliği hakkında bir tereddüte mahal 

bırakmamaktadır. 

Her türlü düşünce ve sistemin tarihsel olduğu, tarihte kalması gerektiği ve 

evrenselliğin mümkün olamayacağı tarihselcilik düşüncesinde ise din de 

tarihselleştirilmiş, kutsal kitapları anlama yöntemi olarak da hermeneutik kullanılmıştır. 

Bu kapsamda tarihsellikle sınırlandırılması mümkün olmayan Kur’ân’a da hermeneutiğin 

uygulanması söz konusu edilmiştir. Bundan dolayı hermeneutiğin ne olduğunun 

belirginleşmesi gerekmektedir. 

 

1.5. Hermeneutik 

 

 Hermeneutik, mutlak anlamda sınırları belli bir felsefe veya bir yöntem olmayıp, 

özellikle Almanya’da ortaya çıkan, “yazılı metinleri anlama ve yorumlama” ile başlayan 

bir süreç içerisinde, Schleiermacher’in (ö. 1834) elinde felsefîleşerek, önce Dilthey’in 

çalışmalarıyla manevî ilimlerin yöntemi haline gelmiş; daha sonra özellikle Heidigger (ö. 

1976) ile bir varlık felsefesine (ontologie) dönüşmüştür.63 Gadamer ise ‘ontolojik’ terimi 

yerine ‘tarihsellik’ terimini kullanmış, tarihselliğin her türlü anlamada etkin olan bir amil 

olduğunu ve her anlamanın tarihsel  olduğunu ifade etmiştir.64 

 Hermeneutik, “bir metni anlamaya yönelen, metin yorumlamasını konu olarak 

alan öğretidir.”65 Kendisine bir anlam yükleyebileceğimiz her şey hermeneutiğin 

konusudur. O ise konusunu bilimsel yöntemle değil sezgiyle kavramaya çalışır. Bu 

yüzden hermenötik kesinlikle bir bilim olmayıp, yorumun ve anlamanın aracıdır.66 

 Hermeneutik sözcüğü Grekçe hermeneuein sözcüğünden gelir ve bildirme, 

çevirme, açıklama vb. anlamlara sahiptir. Antik Yunan tanrısı Hermes’in, tanrıların 

sözlerini insanlara ilettiğine ve o sözleri yorumladığına inanılırdı. Grek dünyasında 

hermeneutik, “başka evrene ait anlamları, bu evrene göre çevirme ve anlama, yani 

                                      
63 Görgün, Tahsin, Anlam ve Yorum, İstanbul 2016, s. 101. 
64 Bilen, Osman, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, Ankara 2016, s. 149. 
65 Akarsu, Felsefe terimleri sözlüğü, s. 188. 
66 Özcan, Teolojik Hermenötik, s. 10. 
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yorumlama sanatı” şeklinde tanımlanmıştır.67 Gadamer’in ifadesiyle “Hermeneutik 

etkinliği daima bir başka dünyaya ait bir anlam bağlamını, o an içinde yaşanılan dünyaya 

aktarma/çevirme etkinliği olmuştur.”68 Bu başka dünya, Grek Mitolojik teolojisinde 

tanrıların dünyasıdır ve hermeneutik sanatı da bu dünyanın ölümlüye uygun bir dille 

anlaşılır kılınarak açıklanması sanatıdır.69 

 Hıristiyanlığın Patristik dönemine gelindiğinde, dinin felsefe düzleminde ele 

alınarak Antik Felsefeye uyumlu olacak filozofik bir yorumunun ortaya çıkarılması 

çabası, Kilise Babalarını Antik Hermeneutik’e yöneltmişti.70 Antik dönemde tanrıların 

sözleri yine başka bir tanrı (Hermes) tarafından yorumlanırken, Hıristiyan Orta Çağ’ında 

kilise babaları tanrının sözlerini yorumlama hususunda ororite konumunda 

bulunuyorlardı.71 Origenes (ö. 253) ve Augustinus’in (ö. 430) alegorik yorumlamayı 

merkeze alan Antik Hermeneutik’i esas alarak temellendirdikleri teolojik hermeneutik, 

Kutsal metinlerdeki literal anlamın ardındaki ya da üstündeki tinsel anlamı ortaya 

çıkarmayı hedeflemekteydi. Kutsal Kitap bir yorum/tefsir metodolojisine ihtiyaç 

duymaktaydı ve Antik Hermeneutik bu iş için elverişliydi. Zira Gadamer’in ifadesiyle 

“Eski Ahit’te kutsal tarih olarak vahyedilmiş olan Yahudi halkının özgül tarihi ile İsa’nın 

Yeni Ahit’teki evrensel vahyi arasında ortaya çıkan uyuşmazlık ve gerilim”,72 çözülmesi 

gereken bir sorun olarak orta yerde durmaktaydı. Sonuç olarak Orta Çağda Katolik camia 

Kilise Babaları tarafından geliştirilen Antik Hermeneutik yorum anlayışını esas almıştır.73  

 Kutsal metinleri anlama ve yorumlamada kilise otoritesi ile geleneğe dayanan 

Katolik düşüncesine karşı bir tepki olarak ortaya çıkan reformistler ise kutsal metinlerin 

“kendi başlarına yeterliliği” tezini doğrulamak için yoğun çaba sarfetmişlerdir. Bu 

bağlamda Protestan düşünür Matthias Flacius Illyricus’un iddiası şudur: “Kutsal 

metinlerin doğru bir şekilde anlaşılamamış olması, kilisenin bu metinleri anlaşılabilir 

kılmak için harici bir yorum getirme hakkını değil, sadece önceki yorumcuların eksik 

                                      
67 Özlem, Tarih felsefesi, s. 256. 
68 Gadamer, Hans-Georg, “Hermenötik” (çev. Doğan Özlem), Hermenötik üzerine Yazılar, Ankara 1995, 

s. 11. 
69 Dilthey, Wilhelm, Hermenötik ve Tin Bilimleri, (çev. Doğan Özlem), İstanbul 1999, s.91. 
70 Japp, Uwe, “Hermenötik, Filoloji ve Edebiyat”, (çev. Doğan Özlem), Hermenötik üzerine Yazılar, 

Ankara 1995, s. 13. 
71 Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, 99. 
72 Gadamer, “Hermenötik”, s. 12. 
73 Japp, “Hermenötik, Filoloji ve Edebiyat”, s. 13. 
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bilgiye ve yetersiz bir yorum anlayışına sahip olduklarını ima eder. İyi bir linguistik ve 

Hermeneutik hazırlık bu eksikliği giderebilir.”74 

 Hermeneutik XVII. yüzyılda da bazı protestan yazarlar tarafından, kutsal kitapları 

yorumlama sanatı veya teolojinin bir yan disiplini olarak kullanılmaya başlanmıştır.75 

Hermeneutik tarihinde en önemli dönüşüm bir protestan ilahiyatçısı olan 

Schleiermacher’le gerçekleşmiştir. Hermeneutiği, “yanlış anlamadan sakınma sanatı” 

şeklinde tanımlayan Schleiermacher’e göre yazarın niyeti ancak psikolojik olarak yazarın 

zihnini kurgulama (divination) ya da onun dilinden hareketle onun bireysel dünyasını 

algılamaya çalışma sonucu ortaya çıkarılabilir.76 Metni kendi başına anlamsız kabul eden 

bu niyetselci düşüncede, bizzat yazarın niyeti denen anlamın üretimi ve kontrolü zorunlu 

olarak yorumcunun eline verilmiş olmaktadır. Diğer bir deyişle, “metnin yorumcu 

tarafından keyfi biçimde üretilmesini ve kontrol edilmesini engellemek isteyen 

niyetselciler, yazarın kontrolünü de yorumcunun eline vermiş olmaktadırlar.”77 

Schleiermacher, metinleri anlamada tarih ile aklı karşı karşıya getiren sorunları ortadan 

kaldırmak üzere hermeneutiğin kullanılmasına öncülük etmiştir.78 Schleiermacher’le 

birlikte hermeneutik klasik konuların dışına taşırılarak ve de belirli konularla sınırlı 

tutulmayarak evrenselleştirilmiştir.79 Schleiermacher’a kadar hermeneutik, “sadece 

metnin dogmatik anlamını ortaya çıkarmada araç” olarak kullanılırken, onunla birlikte 

tarihselciliğe giden yol açılmıştır.80 Schleiermacher’in hermeneutik kuramı, tarihsel 

yöntemin içine düştüğü sıkıntılardan kurtulamadığı gibi, daha büyük güçlüklere de yol 

açmıştır. Yazarın niyetini ortaya çıkarıp onun zihin dünyasını yeniden inşa etmek felsefi 

birçok soruna da kaynaklık etmiştir.81 Jeanrond’a göre, “Hiçbir hermeneutik model 

tarafsız ve masum bir yaklaşımda bulunduğunu iddia edemez. Çarpıtılamayacak hiçbir 

görüş yoktur.”82 

                                      
74 Tatar, Burhanettin, 3 Derste Hermenötik, İstanbul 2016, s. 12-13. 
75 Bilen, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, s.70. 
76 Tatar, 3 Derste Hermenötik, s. 34. 
77 Tatar, Burhanettin, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, İstanbul 2014, s. 25. 
78 Bilen, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, s. 71. 
79 Japp, “Hermenötik, Filoloji ve Edebiyat”, s. 241; Kotan, Kur’ân ve Tarihselcilik, s. 148; Bkz. Bilen, 

Osman, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, Ankara 2016, s. 67. 
80 Gadamer, “Hermenötik”, s. 15. 
81 Bilen, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, s. 84-85. 
82 Jeanrond, Teolojik Hermenötik, s. 273-274. 
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Hermeneutiğin günümüzdeki çizgisini belirleyen ise Wilhelm Dilthey’dir.83 

Dilthey, hermeneutiği bilimler sorunsalı çerçevesinde ele alarak beşerî-tin bilimleri, 

pozitif bilimlerin yöntemine eşdeğer bir yöntem olarak geliştirme çabası içinde olmuş ve 

hermeneutik, Dilthey’de de evrensellik boyutunda ele alınmıştır.84 Dilthey, 

hermeneutiğin hedefini açıklarken, “Bir yazarı, onun kendi kendisini anladığından daha 

iyi anlamaktır.”85 demektedir. Dilthey’in bu görüşünü kutsal metinlere uygulamak pek 

uygun görünmemektedir. Çünkü kutsal kitaplar, herhangi bir kişi tarafından yazılmış 

olmadıkları gibi, Tanrı da bir yazar değildir.86 Diltey’e göre, “manevi ilimlerle ilgili olan 

anlama metodu, bir ardından yaşamadır. Ardından yaşayan benin ödevi, başkaları ile ilgili 

olan yaşantı ifadelerine düşünerek dalma ve onları kendi iç dünyasında yeni baştan 

meydana getirmedir.” Herhangi bir yaşantı ifadesini, bu yaşantının kendisini yaşayan ve 

anlatan kimseden daha iyi anlamak iddiası pek de yerinde bir iddia değildir. Anlamanın 

yaşantının kendisini aştığı ileri sürülemez.87 Buna rağmen Dilthey’in tarihselciliği aşma 

çabaları, tarihselciliğe tutuklu kalmaktan kurtulamamıştır.88 Dilthey’in tanımladığı 

hermeneutik ise; yorumlanmayı bekleyen eserin onu yazandan daha iyi anlaşıldığının 

ölçüsünün belirsizliği, yazardan daha doğru anladığını iddia eden kişinin ön yargılı ve 

peşin fikirli olmadığının ispatı… gibi birçok sorunla karşı karşıyadır.89 Özelde 

hermeneutiğin genelde bütün modern teorilerin yaşadığı paradoks şudur: “Bu teoriler, her 

türlü düşünce ve sistemin tarihsel olduğu ve tarihsel kaldığını, evrenselliğin sadece bir 

iddia olduğunu söylediği halde kendisini bundan muaf tutmuş görünmektedir. Bu ise 

tarihselci tezin en güç problemi ve en çapraşık noktasıdır.”90 

Hermeneutik yeniden inşanın aracıdır.91 Hermeneutik anlama açısından tarihsel 

yöntem, metnin tedvin edildiği tarihsel şartların yeniden inşasına (reconstruction) zemin 

                                      
83 Stiver, Dan R., The Philosaphy of Religious Language, Sign, Symbol and Story, Massachusetts, U.S.A. 

1997, s. 87’den aktaran, Soysaldı, Kur’ân’ı Anlama Metodolojisi, s. 189. 
84 Kotan, Kur’ân ve Tarihselcilik, s. 150. 
85 Birand, Kâmıran, Manevî İlimler Metodu Olarak Anlama, Ankara 1960, s. 31. 
86 Özcan, Zeki, Teolojik Hermenötik, İstanbul 1998, s. 81,185. 
87 Birand, Kâmıran, “Manevî İlimler Metodu Olarak Anlama”, Kâmıran Birand Külliyatı, Ankara 1998, s. 

53-54. 
88 Gadamer, “Hermenötik”, s. 16. 
89 Gezgin, Ali Galip, “Kur’ân’ı Anlamak İçin Hermenötik mi? Semantik mi?”, SDÜ İlâhiyat Fakültesi 

Dergisi, Isparta 2000, sy. 7, s. 137. 
90 Rothacker, Eric, Tarihselcilik Sorunu, s. 31; Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî 

Diyalektiği”, s. 130. 
91 Tiyek, Kur’ân’ı Anlamada Bağlamın Rolü, s. 93. 



17 

 

hazırlar.92 Yeniden üretilen şey, asla orijinalin kendisi olmadığı ve orijinal de artık 

mevcut olmadığı için, kaderi büyük ölçüde yorumcuya kalmış olan bir şeydir. Tarihsel 

ortamı anlamak üzere yeni bir kurgusal metnin oluşturulması, gerçekte tarihsel ortamın 

kendisi değil, geçmişe dair inşa edilen yeni bir anlam olur.93 

Hıristiyanlıktaki vahiy anlayışı İslâm’ın vahiy telakkisinden bir hayli uzaktır. 

Hıristiyan vahiy anlayışı Kitab-ı Mukaddes’in kelimesi kelimesine Tanrı’ya ait olmadığı 

sadece öz itibarıyla Tanrı’ya ait olduğu esasına dayanır. Hıristiyanlar, “Tanrı’nın Kutsal 

Kitab’ı, beşerî yazara kelime kelime yazdırmadığına; yazarın Tanrısal mesajı kendisine 

has bir şekilde, kendi edebî kalıpları ve üslubu ile dile getirmekte serbest bırakıldığına” 

inanırlar.94 Bu durum ve anlayışın karşısında Batıda hermeneutiğin ve tarihselciliğin 

ortaya çıkması kaçınılmaz bir hale gelmiştir.95 Jeanrond’a göre hermeneutik, herhangi bir 

Hıristiyan ilahiyatçısı için hayati bir zarurettir.96 Bu ihtiyacı karşılamak üzere  Hırıstiyan 

teologlar ve hermeneutikçiler tarihselci-eleştirel bakış açısıyla kendi kitaplarına 

yönelerek ‘dinî hermeneutik’ ve buna paralel olarak “Kitâb-ı Mukaddes tenkidi” 

disiplinini geliştirmişlerdir.97 Bu çalışmalar Kitâb-ı Mukaddes için gereklidir. Çünkü 

Hıristiyan teologlara göre “Vahiy, kutsal metinler değil Hz. İsa’dır. Kutsal metinler ise, 

İsa’yı yani tanrının vahyini yorumlayan kutsal metin yazarlarının eserlerini ihtiva 

etmektedir.”98 başka bir deyişle, kendilerine Allah tarafından doğrudan iletilmiş belirli 

prensipler istikametinde yaşayan bazı azizlerin yorumunu içermektedir. Netice itibariyle 

bu metinler insan zihninin ürünü olarak kabul edilmektedir.99 Bu yazarlar hakkında 

Spinoza (ö. 1677), Mukaddes kitabın tek bir müellifinin olmadığını, onun, çeşitli asırlarda 

yaşamış farklı karakter sahibi, oldukça kalabalık sayıdaki bir topluluğun eseri olduğunu 

ifade etmiştir.100 Bundan dolayı kutsal kitaplar; yanılma ihtimali olan yazarların 

tarihlerini, dillerini, toplum ve kültürlerini bütünüyle aksettiren bir metin olarak okunur. 

Böyle bir vahiy anlayışının hermeneutik çabaya ihtiyacı üzerine, hermeneutikteki 

                                      
92 Bilen, Çağdaş Yorum Bilim Kuramları, s. 75. 
93 Tatar, Burhanettin, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, s. 29. 
94Bkz. Watt, Modern Dünyada İslâm Vahyi, (çev. Mehmet S. Aydın), Ankara 1982, s. 23. 
95 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 131. 
96 Jeanrond, Teolojik Hermenötik, s. 273. 
97 Paçacı, “Kur’ân ve Tarihsellik Tartışması”, s. 18. 
98 Yılmaz, Musa K., “Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim” Ekev Akademi Dergisi, sy. 21, 

Güz 2004, s. 13. 
99 Yılmaz, “Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim” s. 13. 
100 Kılıç, Sadık, “Nesnellik ve Öznellik Arasında yorum”, İslâmî Araştırmalar, sy.1-2-3-4, 1996, IX/104. 
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tartışmaların önemli bir kısmı bu esasa göre gelişmiş, geçmişi ve geleceği bilen, herşeyi 

gören bir Allah’ın ve O’nun Kelam’ının, insan tarafından algılanması olarak 

düşünülmemiştir.101 Kur’ân ise Allah tarafından Hz. Muhammed’e vahyedilen ezelî 

kelamdır ve onun metin olarak değiştirildiğini iddia etmek mümkün değildir.102 

Dolayısıyla Kur’ân ile diğer kutsal metinleri mukayese etmek haksızlıktır. Vahyin 

yorumu kabul edilen Kitâb-ı Mukaddes, kutsal metin yazarlarının eseri olarak tenkit 

edilirken buna mukabil tenkit Kur’ân’a değil ancak Kur’an tefsirine karşılık gelebilir. 

Çünkü tarihsellik yaratıcı için söz konusu değildir, insanı ve insan fiillerini kapsar.103 

İçinde insan sözü bulunmayan Kur’an tarihselliğin konusu olamaz. Bu yüzden, Kur’ân’ın 

tarihsel kabul edilmesi veya hermeneutik bir okumaya tabi tutulabilmesi için, vahyin 

realitede Allah’a ait değil de vahyi Allah’tan aldığını iddia eden bir peygamberin kelâmı 

şeklinde algılanması gerekir.104 

Hıristiyanlık’taki vahiy görüşü, yani Kitab-ı Mukaddes’in birebir Allah kelamı 

olarak kabul edilmemesi, Hıristiyan hermeneutiğinin gelişmesinin ve yaygın bir kullanım 

alanı bulmasının temel koşulu iken, bu koşulun Kur’ân için gündeme getirilmesi ise söz 

konusu değildir. Zira Hz. Peygamber, Kur’ân’ı kendisinden hiçbir şey katmadan, birebir 

Allah kelamı olarak yazdırmış ve günümüze de bu şekilde ulaşmıştır.105 Hıristiyan 

teolojisinde, vahiy anlayışının farklılığı ve salt ilahi mesajın ortada olmaması gibi 

nedenlerden dolayı hermeneutik yöntemi kullanılmıştır. Kutsal Kitaba uygulanan 

hermeneutiği gerektiren sebepler İslâmî nasslar için söz konusu olmamasına106 rağmen, 

bazı Müslüman düşünürler hermeneutiğin Müslümanların da kullanmaları gereken bir 

teknik olduğunu ileri sürmektedirler.107 Hâlbuki hermeneutiğin İslâmî naslara tatbik 

edilmesi metedolojik bir yanılgıdır.108 Zira Kur’ân ilâhî bir vahiydir. Hermeneutik 

metodun Dilthey’in tarif ettiği şekilde uygulanabilmesi için, Kur’ân’ın tahrif edilmiş bir 

kitap olması veya vahy konusunda Müslümanların, -vahyi hiçbir zaman doğrudan 

                                      
101 Aktay, Yasin, “Kur’ân Yorumlarının Hermenötik Bağlamı”, İslâmî Araştırmalar, Ankara 1996, sy. 1-

4, s. 86. 
102 Yılmaz, Musa K., “Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim” Ekev Akademi Dergisi, sy. 21, 

Güz 2004, s. 13. 
103 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 222. 
104 Yılmaz, Musa K., “Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim”, s. 14. 
105 Demir, Kur’ân’ın Yeniden Yorumlanması, s. 156. 
106 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 131; bkz. Jansen, Kur’ân’a 

yaklaşımlar, s. 12. 
107  Bkz. Öztürk, Mustafa, Kur’ân’ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara 2015, s. 40. 
108 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 130. 
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Allah’ın kelâmı olarak görmeyen- Hıristiyanların görüşüne benzer bir görüşü 

benimsemeleri gerekir.109 Hâlbuki Müslümanlar Kur’ân’ın sahibinin Allah olduğuna 

inanır ve O’nun niyetini olumsuz bir yorumlamaya tabi tutmazlar.110 Schleiermacher’da 

olduğu gibi yazarın, yorumcuların çağına yabancı bir düşünce dünyasına sahip olması 

sebebiyle niyetinin ortaya çıkarılma çabası111 da Kur’ân hakkında söz konusu olamaz. 

Zira Kur’ân muharref bir kitap değildir. Allah’ın niyeti (muradı), Allah’tan daha iyi 

anlaşılamaz. Kur’ân’daki âyetlerin maksadını en iyi bilen Allah’tır.112 

Kur’ân yeni düşünme ve anlama tarzları getirerek insanlara yeni imkanlar alanını 

göstermiştir. Bu alanı tecrübe eden insanların sayısı arttıkça sadece kendi tarihsel 

ortamının değil, daha önce ortaya çıkmış ve daha sonra ortaya çıkacak bağlamların 

anlamını dahi değiştirmeye başlamıştır.113 Sahabe için bile Kur’ân’ın indiği tarihsel 

ortamın anlamını belli mefhumlar içinde açığa çıkarmak imkânsız olmalıdır. Zira bu 

ortam bir süs eşyası gibi sabit olmayıp, içindekilerle birlikte hareket etmektedir. Şu an 

“İslâmî düşünce ve hayat geleneği” diye bir şeyin varlığı tecrübe ediliyorsa, bu söz 

konusu ortamın hareketinin sona ermediğini, değişime uğrayarak devam etmekte 

olduğunu gösterir.114 İndirildiği zamandaki şekliyle aslı muhafaza edilerek bugüne gelen 

Kur’ân’ın, Tevrat veya İncil gibi metinsel orijinalliğinin kanıtlanmasına ihtiyacı olmadığı 

malumdur. Metin açısından tarihsellik problemi bulunmayan Kur’ân’ı muhteva açısından 

da tarihsellik ile nitelendirmek mümkün değildir.115 Netice itibarıyla hermeneutik 

yönteme göre Kur’ân değerlendirildiği takdirde, bu yöntemi uygulayan kimsenin 

Kur’ân’ı Allah’tan daha iyi anlaması gerekmektedir, fakat Kur’ân hakkında böyle bir 

ihtimal dahi söz konusu değildir. 

                                      
109 Gezgin, “Kur’ân’ı Anlamak İçin Hermenötik mi? Semantik mi?”, s. 137. 
110 Jansen, J.J.G., Kur’ân’a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklaşımlar, (çev. Halilrahman Açar), Ankara 1999, 

s. 175. 
111 Tatar, 3 Derste Hermenötik, s. 34. 
112 Gezgin, “Kur’ân’ı Anlamak İçin Hermenötik mi? Semantik mi?”, s. 138. 
113 Tatar, Burhanettin, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, s. 27. 
114 Tatar, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, s. 28. 
115 Ulukütük, Mehmet, “Çağdaş İslâm Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel 

Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği”, Bilimname, 2016, XXX/248; 

Gencer, Bedri, İslâm’da Modernleşme 1839-1939, Ankara 2008, s. 500-501. 
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Kutsal kitaplara uygulanan tarihsel hermeneutik yöntemin Kur’ân’a da tatbiki ilk 

olarak oryantalistler tarafından dile getirilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Oryantalisler 

Kur’ân’ın tarihselleştirilmesi hususunda önemli çalışmalarda bulunmuşlardır.  

 

1.6. Oryantalizm (Şarkiyatçılık/İstişrak) ve Tarihselcilik 

 

Kur’ân’ın tarihsel olduğu düşüncesi İslâm toplumlarında modernistlerden daha 

önce oryantalistler tarafından dile getirilmiştir. Kur’ân’ın tarihselliği düşüncesinin 

temellerinin ortaya çıkması için Oryantalizmin bilinmesi önemlidir. “Antropoloji, 

sosyoloji, tarih, filoloji ya da bunlardan başka herhangi bir alanda Şark/Doğu hakkında 

yazan, ders veren veya Doğu’yu araştıran kişiye Şarkiyatçı/Müsteşrik/Oryantalist, yaptığı 

işe de Şarkiyatçılık/İstişrak/Oryantalizm denir.”116 

Şarkiyat genel anlamda “Şark ile Garp arasındaki ontolojik ve epistemolojik ayrıma 

dayanan bir düşünme biçemidir.”117 Şarkiyatçılığın 1312’de Viyana’da bir araya gelen  

Kilise Konseyinin Paris, Oxford, Bologna, Avignon ve Salamanca üniversitelerinde; 

Arapça, Yunanca, İbranice ve Süryanice kürsülerinin kurulmasını kararlaştırmasıyla 

birlikte başladığı kabul edilmiş118 ve ilk olarak rahipler tarafından başlatılmıştır.119 

Uygulamada ise onsekizinci yüzyılın sonlarında başlamış olup, Doğu hakkında 

saptamalarda bulunarak, ona ilişkin görüşlerini meşrulaştırarak ve onu betimleyerek 

Doğu’ya egemen olmakta, Doğu’yu yeniden yapılandırmakta kullanılan bir Batı tarzı 

olarak çözümlenebilir.120  

Onsekizinci yüzyılın ortalarına değin Oryantalistler genellikle ya Kutsal Kitap 

araştırmacısı ya Sami diller araştırmacısı ya İslâm dini alanında uzman ya da Sinologtu. 

Bu çalışmalar sonucu ondokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde Oryantalizm, 

“düşlenebilecek en zengin bilgi hazinesi” haline gelmişti. 1829’da Victor Hugo: “XIV. 

                                      
116 Said, Edward, Şarkiyatçılık, (çev. Berna Ülner), İstanbul 2010, s. 12. 
117 Said, Şarkiyatçılık, s. 12. 
118 Said, Şarkiyatçılık, s. 59; Turner, Bryan S., Oryantalizm Postmodernizm ve Globalizm, (çev. İbrahim 

Kapaklıkaya), İstanbul 2003, s. 67. 
119 Sibâî, Mustafa, Oryantalizm ve Oryantalistler, (çev. Mücteba Uğur), İstanbul 1993, s. 38. 
120 Said, Şarkiyatçılık, s. 13. 
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Louis çağı Helenizm çağıydı, bu çağ ise Oryantalizm çağı”121 ifadeleriyle araştırmacıların 

kibrinden bir Doğu türediğini dile getirmiştir.122 

Oryantalizmden bahsederken oryantalistlerin yaptıkları çalışmaların tamamının 

İslâm’ın aleyhine olup, bütün çalışmalarını Doğu’ya ve Müslümanlara zarar vermek 

maksadıyla gerçekleştirdiklerini söylemek hakkaniyete uygun değildir. Zira 

oryantalistler, İslâmî kaynaklar üzerinde yapmış oldukları çalışmalar esnasında takdire 

şayan birçok eser de vermişlerdir. İslâmî eserleri tahkik edip neşretmeleri, el yazması 

eserleri tasnif ederek fihristler hazırlamaları ve bu çalışmaları sonucunda araştırma 

yapanlara kolaylık sağlamış olmaları da göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.123  

Oryantalizm, Batı tecrübesinin bir inşası değil; Batı’nın önceden mevcut fikirlerinin 

Doğu üzerinde uygulanmış demetidir. Ancak bu hareket Batı’nın, Doğu’yu anlamak veya 

ihtiva etmek için giriştiği bir hikâye değil; Doğu’yu kendi çağdaş kaygılarıyla açıkladığı, 

objeleştirdiği ve gösterdiği sunî yapıdır.124 Psikoloji açısından Oryantalizm, bir paranoya 

biçimidir ve normal tarih bilgisinden farklı türden bir bilgidir;125 Doğu’yu, varlığı zaman 

ve mekânda sabitlenmiş olan bir şey gibi görür.126 Böylece Doğu, hem tarihin şafağına 

uzandığı için “tarihsel”dir hem de Oryantalizmin onu kendi özgüllüğünde dondurup 

tarihten kopardığı için “tarihdışı”dır.127 

 Oryantalizm, Doğu’ya müteallik, hakikati yansıtan bir söylem olmasından ziyade, 

Doğu üzerindeki Avrupa-Atlantik iktidarının bir göstergesidir.128 Ondokuzuncu yüzyılın 

başından İkinci Dünya Savaşının sonuna değin, Oryantalizmde Fransa ile İngiltere 

egemendi; İkinci Dünya Savaşından sonra Doğu’ya Amerika egemen olmuştur.129 

  Doğu, Batı’nın bilgisine, bilincine ve egemenliğine Oryantalizm tarafından 

taşınıp şekillendirilmiş bir temsil biçimi haline getirilmiş ve farklılığı görmezden 

                                      
121 Said, Şarkiyatçılık, s. 60-61. 
122 Said, Şarkiyatçılık, s. 62. 
123 Türkmen, Sabri, “Oryantalizmin Doğu Algısı”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (2), 

Güz 2018, s. 153; Cemile, Meryem, İslâm ve Oryantalizm, (çev. Faruk Yılmaz, Ahmet Deniz), 

Ankara 2011, s. 25; Sibâî, Oryantalizm ve Oryantalistler, s. 35. 
124 Sardar, Ziauddin, Orientalism, Open University Press, 1999, s. 9’dan aktaran; Türer, Celal, “Ralph 

Waldo Emerson’un Oryantalizmi”, Doğu Batı, Ankara 2002, s. 157. 
125 Said, Şarkiyatçılık, s. 82. 
126 Said, Şarkiyatçılık, s. 119. 
127 Said, Şarkiyatçılık, s. 107. 
128 Said, Şarkiyatçılık, s. 16. 
129 Said, Şarkiyatçılık, s. 14. 
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gelinmiştir.130 Oryantalizmi ticaret, rekabet ve askerî etkenler teşvik etmiştir. Vasco de 

Gama (ö. 1524) tarafından 1498 yılında Ümit Burnu’ndan Asya’ya gidiş yolunun 

keşfedilmesi, oryantalizmin alanını büyük oranda genişletmiştir.131 Sömürgeci güçlerin 

bariz bir şekilde topraklarına göz dikmesiyle birlikte Doğu; yönetimleri üstlenilecek birer 

sorun olarak görülüp incelenmiş, yeniden kurulmak, kurtarılmak ve hüküm altına alınmak 

üzere değerlendirilmiştir.132 Bu süreçte, Doğu karşısında siyaset geliştirmeye çalışan 

Batılı iktidarın özel ajanlığı görevini Oryantalistler üstlenmiştir.133 İlk oryantalistler, 

İslâm topraklarında görev yapan Hıristiyan misyonerlerdir.134 Oryantalizmin, 

sömürgeciliğin emrine girmesi, bunca gayretin sırf ilim adına sarfedilmediğini 

göstermektedir.135  

Oryantalist sözcüğü, 1970’li yıllara kadar Doğu’yu araştıran uzmanlara iltifat 

etmek amacıyla verilen bir ünvandı. Bu şahıslar bu sıfatı gururla taşırdı. Bu durum 

Edward Said’in Şarkiyatçılık isimli kitabını yayınlayıncaya kadar değişmedi. Said’in 

çalışmasında oryantalist bilgi ile emperyalist güçler arasında bağlantı kurarak, Batı’yı 

sömürgeciliğin suç ortağı şeklinde çözümlemesinden ve bundan başka bazı etkenlerden 

sonra oryantalistler, oryantalist sıfatını kullanmakta çekingen ve isteksiz 

davranmışlardır.136 Ayrıca 1973’te Paris’te yapılan Yirmi Dokuzuncu Uluslararası 

Şarkiyatçılar Kongresi’nde, “Şarkiyatçılık” teriminin kurtarılamayacak oranda 

kirletildiği ve değerini kaybettiği gerekçesiyle terk edilmesi kararı da alınmıştır.137 

 Şark, Doğu’nun Şarklı hakkında verilen yargıya boyun eğmesi için 

Şarklaştırılmıştır.138 Batılılara göre, Şarklılar kendilerini temsil edemezler, temsil 

edilmeleri gerekir. Bu temsil tamamen Şark’ın dışında kalır. Şarkiyatçılığın taşıdığı 

anlam, Şarktan değil tümüyle Batı’dan kaynaklanır.139 Batı kendisini akılcı, barışçı, 

özgürlükçü, mantıklı gibi gösterirken, Doğu’da bunların hiçbirinin olmadığı iddiasını 

                                      
130 Said, Şarkiyatçılık, s. 215-216. 
131 Turner, Bryan S., Oryantalizm Postmodernizm ve Globalizm, s. 67. 
132 Said, Şarkiyatçılık, s. 218-219. 
133 Said, Şarkiyatçılık, s. 235. 
134 Kutub, Muhammed, Oryantalistler ve İslâm, (çev. M. Beşir Eryarsoy), İstanbul 2016, s. 17. 
135 Uğur, Mücteba, Oryantalizm ve Oryantalistler’in önsözünde, İstanbul 1993, s. 13-14. 
136 Bulut, Yücel, 1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 

İstanbul 2000, s. 4. 
137 Lewis, Bernard, İslâm ve Batı, (çev. Çağdaş Sümer), Ankara 2017, s. 187. 
138 Daha geniş bilgi için bkz. Said, Şarkiyatçılık, s. 15. 
139 Said, Şarkiyatçılık, s. 30-31. 
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genelleyip, bunları yüce doğrular şeklinde temsil eder.140 Oryantalizm; emperyalizmin, 

pozitivizmin, ütopyacılığın, tarihselciliğin, Darvinciliğin, ırkçılığın, Freudculuğun, 

Marksizmin ve Spengerciliğin yörüngesindedir.141 

 Doğu’yu baştan başa aşağılayan oryantalist T. E. Lawrence’in (ö. 1935) Doğu’ya 

ölü bir İngiliz çocuğu kadar bile değer vermediğini ifade ettiği halde142 asıl hedefi; Doğu 

ve İslâm’ı Beyaz Adamın denetimi altında tutmaktı.143 İngilizlerin Mısır’ı işgallerinden 

sonra 1882 yılında da İngiliz genel meclisinde bir İngiliz başbakanı olan William Ewart 

Gladston bir konuşmasında Kur’ân’ı elinde tutarak şunları söylemişti: “Mısırlılar bu 

kitaba bağlı bulundukları sürece bizim o topraklarda rahat ve huzurlu kalmamıza asla 

imkan olmayacaktır.”144 Sömürgeci yöneticilerin de ifade ettiği gibi Avrupa’nın İslâm’a 

yönelik ilgisinin kaynağı asla merak değildir, bilakis Hıristiyanlığın karşısındaki 

tektanrıcı, kültürel ve askeri bakımdan zorlu bir rakipten duyulan korkudur.145 

Oryantalizmin Doğu’da özellikle İslâm üzerine yoğunlaşmasının asıl sebebi de 

Müslümanların daha önce yaptıkları gibi yeniden dünyayı ele geçirecekleri korkusudur. 

Zira Doğu’da Müslüman olmayan ülkeleri sömürgeleştişmekte pek zorluk çekmeyen 

Batı,146 Müslüman ülkelerde cihad tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır.147 Bugün Batı 

Müslümanların aktüel gücünden değil, potansiyel gücünden korkmaktadır. Beklenmedik 

bir anda Müslümanların özüne dönerek birleşmeleri ihtimali Batılı güçleri derin endişeye 

sevketmektedir. Bu endişe onları köklü tedbirler almak üzere harekete geçirmiş, bu 

harekette İslâm ve kaynakları hakkında menfi propogandalar, gerçek dışı yorumlar, 

yakışıksız ithamlar ve daha başka birçok yöntemle Müslümanları etkisiz hale getirme 

çabalarını yürütmektedirler.148 

Oryantalistler, Müslümanların inancını, inanç esaslarını, dinin kaynaklarını 

eleştirme ve neyin doğru neyin de yanlış olduğu hususunda karar verme yetkisini daima 

kendilerinde görmüşlerdir.149 İslâm’ı -ilâhî bir din olarak görmedikleri halde- 

                                      
140 Said, Şarkiyatçılık, s. 58. 
141 Said, Şarkiyatçılık, s. 52. 
142 Said, Şarkiyatçılık, s. 253. 
143 Said, Şarkiyatçılık, s. 250. 
144 Kutub, Oryantalistler ve İslâm, s. 20. 
145 Said, Şarkiyatçılık, s. 358. 
146 Said, Şarkiyatçılık, s. 85. 
147 Said, Şarkiyatçılık, s. 300. 
148 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 111. 
149 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 46. 
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yorumlamaya çalışan Hıristiyan düşünürler benzeştirmeye dayanarak, büyük bir 

aymazlıkla, Hıristiyanlığa göre Hz. İsa neyse, İslâm’a göre de Hz. Muhammed’in aynı 

mesabede olduğunu varsayıp İslâm’a “Muhammetçilik” (Muhammed’in dini) adını 

vermiş ve Hz. Muhammed için de yakışıksız sıfatlar kullanmışlardır.150 

“Muhammetçilik”, Avrupanın İslâm’a reva gördüğü küçültücü addır. Bundan sonra da 

ansiklopedilerinde dahi İslâm’ı, İslâm ismiyle değil kendi verdikleri isimle tanımlayıp, 

“Hıristiyanlığın taklidi bir sapkınlık” şeklinde tarif etmişlerdir.151 Oryantalistlerin İslâm’ı 

ve Hz. Peygamber’i tahkir amaçlı verdikleri “Muhammedî Din” isminin bir benzeri olan 

“Muhammedî Şeriat”152 isminin tarihselciler tarafından kullanılması ise oryantalizm ve 

tarihselciliğin irtibatı hakkında bir kanaat oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

Oryantalistlere göre İslâmiyet Yahudilik ve Hıristiyanlıktan derleme bir dindir.153 

Kur’ân onlara göre Hz. Muhammed’e ait bir kitaptır,154 hadisler de ebedî âleme göç 

edişinin ardından gelen ilk üç asırda Müslümanların yaptıkları işlerin Hz. Peygamber’e 

izafesidir.155 Yine onların iddialarına göre İslâm medeniyeti Roma kültüründen alınma 

bir derlemedir.156 Tertemiz olan İslâm düşüncesini ise Yahudilik, Hıristiyanlık ve Arap 

putperestliği karışımı gibi sunmayı amaçlamaktadırlar. Yine onlar Hz. Peygamber’i, 

öğretilerini ve pratik yaşantısını ilâhî bir kaynaktan alıyormuş gibi gösteren biri olarak 

tanımlanmaktadırlar.157 Gustave Edmund von Grunebaum’a (ö. 1972) göre, Kur’ân’daki 

düşünceler, Hz. Muhammed’in kendi fikirleridir ve Hz. Muhammed Kur’ân’ın yazarıdır. 

Onun uğraşı bu düşüncelerin nereden kaynaklandığını ve Hz. Muhammed’in bunlara 

nasıl ulaştığını bulmak üzerinedir.158  

 Oryantalizmin İslâm hakkındaki düşüncelerini William Muir (ö. 1905) açıkça 

şöyle dile getirmiştir: “Uygarlığın, özgürlüğün ve hakikatin dünyada şimdiye kadar 

                                      
150 Said, Şarkiyatçılık, s. 70. 
151 Said, Şarkiyatçılık, s. 75. 
152 Bkz. Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 194. 
153 Sibâî, Oryantalizm ve Oryantalistler, s. 45; Kur’ânda yer alan neredeyse bütün materyallerin Yahudi 

ve Hıristiyan kaynaklardan kopya edildiğini, Hıristiyanlara ait ilk devir dua usüllerinin ve bazı 

bilgilerin Hıristiyanlar aracılığıyla İslâm’a geçtiği iddiaları hakkında bkz. Goitein, Solomon 

David, Jews and Arabs: Their Conlacs Through the Ages, Schocken Books, New York, 1955, s. 

52-58. 
154 Cemile, Meryem, İslâm ve Oryantalizm, (çev. Faruk Yılmaz, Ahmet Deniz), Ankara 2011, s. 20. 
155 Sibâî, Oryantalizm ve Oryantalistler, s. 48. 
156 Sibâî, Oryantalizm ve Oryantalistler, s. 50. 
157 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 35. 
158 Bulut, 1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi, s. 116. 
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karşılaşmış olduğu en çetin düşmanları Muhammed’in kılıcı ile Kur’ân’dır.”159 Yahudi 

asıllı Amerikalı Papaz Samuel Marinus Zwemer (ö. 1952) ise 1906 yılında Kahire’de 

gerçekleştirilen misyonerler kongresinde: “…Bizim birinci görevimiz Müslümanları 

Hıristiyan yapmak değildir. Bizim birinci görevimiz ancak Müslümanları İslâm’a sıkı 

sıkıya sarılmaktan alıkoymaktır. Biz bu alanda göz kamaştırıcı bir başarı elde etmiş 

bulunuyoruz.”160 ifadeleriyle oryantalizmin Müslümanlara dair planlarını dile getirmiştir.  

1936 yılında Cambridge Üniversitesi akademisyenlerinin, üniversitelerinde Arapça 

kürsüsü kurulmasına dair aldıkları kararda oryantalizmin amacını ortaya çıkaran şu 

ifadeler yazılıdır: “Bu çalışmalarımızla, Arapça yazılmış birçok bilgiyi gün ışığına 

çıkarmak gibi bir hedefimiz yoktur. Hedefimiz yeni edebiyata yaklaşmak ve şark 

ülkeleriyle yapılacak ticaret yolu ile devlete ve krallığa yararlı bir hizmet yapmak, 

kilisenin sınırlarını genişleterek Tanrı’yı yüceltmek ve hâlâ karanlıklar içinde yaşayan bu 

insanları Hıristiyanlığa çağırmaktır.”161 

 İkinci Dünya Savaşından sonra Oryantalistler taktik değiştirmiş, Müslümanları 

bireysel olarak etkilemek yerine bütün olarak İslâm’ın değiştirilmesini önermeye 

başlamışlardır. İslâm’ın sistem olarak bu çağın ihtiyaçlarını karşılayamadığını, 

çağdaşlaşabilmek için onun yeniden organize edilmesinin gerekli olduğunu 

vurgulamışlardır. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için; İslâm’dan nefret etseler dahi bir 

taraftan İslâm’ı benimsemiş gibi kendilerini takdim ederken diğer yandan Kur’ân’ın 

hükümlerini değiştirmenin gerekliliği üzerinde çalışmalar yapmışlardır.162 Bu konuda bir 

Anglikan piskoposu olan oryantalist Kenneth Cragg (ö. 2012) şöyle demiştir: “Gelişen 

zaman içinde İslâm’ın da değişmesi kaçınılmaz olmaktadır… İslâm ister istemez 

akılcılığa geçmek, modern yaşayış tarzını benimsemek veya en azından vahiyci geleneği 

bırakmak zorundadır.”163 Cragg İslâm’ın terkedilmesini değil reforme edilmesini 

önerirken, İslâm’ın eskiden olduğu gibi aynı biçimde kalmasına müsaade 

etmeyeceklerini, İslâm’ın değişmek zorunda olduğunu ve bu değişimin Hıristiyanlar 

                                      
159 Said, Şarkiyatçılık, s. 162. 
160 Bu açıklama 1906 yılında Kahire’de gerçekleştirilen misyonerler kongresinde yapılmıştır. Bkz. Kutub, 

Oryantalistler ve İslâm, s. 19. 
161 Arberry, Arthur John, The Cambridge Sahooe of Arabic, Cambridge 1948, s. 8’den aktaran; el-Behiy, 

Muhammed, İslâmî Düşüncede Oryantalist Etki, (çev. İbrahim Sarmış), İstanbul 1996, s. 238. 
162 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 22-23. 
163 Cragg, Kenneth, The Call of the Minaret, Oxford University Press, New York 1956, s. 17’den aktaran; 

Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 49. 
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tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini de ileri sürmüştür.164 Çoğu Batılı oryantalist 

yaklaşık iki asırdan beri İslâm’a saldırmış ve Müslümanların kendi dinlerini nasıl 

anlamaları gerektiğini onlara öğretmeye çalışmıştır. Oryantalistler, kendi uygarlıkları 

daha iyi durumda olduğu için Kur’ân’ın ne söyleyip söylemediğini, Kur’ân’ın Allah’ın 

kelamı mı, Hz. Peygamber’in ifadeleri mi yoksa önceki peygamberlerin sözlerinin bir 

karışımı mı olduğunu da Müslümanlardan daha iyi anladıklarını dile getirmişlerdir.165 

Yahudi ve Hıristiyan modernistler tarihsel araştırma yöntemlerini kullanarak kendi 

mukaddes kitaplarını, ilkel düşünce ürünü saydıkları emir ve yasaklardan arındırdıkları 

gibi, Kur’ân’ı da aynı kadere mahkûm etmek için ona da tarihsel eleştiri yöntemlerini 

ısrarla önermektedirler.166 Bu tarz öneride bulunanlardan biri de James Guillaume’dır. (ö. 

1916) Ona göre İslâm, inanç ve uygulamalarını modern tarihsel eleştiri yoluyla, Batı 

felsefe ve bilimiyle uyumlu hale getirmek zorundadır.167 Bu görüşlerin etkisi altında kalan 

bir kısım İslâm modernisti168 de İslâm medeniyetinin çöküşünün ve Müslümanların Batı 

karşısında gerilemesinin sebebinin “bugüne İslâm diye gelen din” olduğunu ileri sürerek 

dinin referanslarını, dinin anlaşılma usullerini ve sürüp gelen dinî geleneği derin bir 

sorgulamaya tabi tutmaktadırlar.169 

Oryantalistler, İslâm inancını ve öğretilerini hor gören, bağlı bulunduğu Batı 

uygarlığının prensiplerini ise kesinlikle yanılmaz olarak telakki eden bakış açısıyla 

İslâm’a dilediği muameleyi yapma hakkını kendilerinde görmektedirler.170 Gerektiğinde 

İslâm’ın temel ilkelerinin yeniden formüle edilmesini ve İslâm için yasalar koyma 

görevini de onlar üstlenmelidir.171 İslâm’ı Müslümanlardan daha iyi anladığını iddia 

ederek, Müslümanlara herşeylerinin yanlış olduğunu söyleme ve onlara akıl verme 

yetkisini kendinde gören bir başka oryantalist ise Wilfred Cantwell Smith’dir. (ö. 2000)172 

Kendisi, zamanın değiştiği gerekçesiyle İslâm’ın da değişmesini önerenlerdendir. Ona 

göre; insanların idealleri ve kültürleri tamamen fizikî çevrenin etkisindedir, o halde bütün 

                                      
164 Cragg, The Call of the Minaret, s.208. 
165 Bkz. Nasr, Seyyid Hüseyin, Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi, (çev. Şahabeddin Yalçın), 

İstanbul 1995, s. 326. 
166 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 121. 
167 Bulut, 1945 Sonrasında Oryantalizme Yöneltilmiş Eleştirilerin Değerlendirilmesi, s. 118. 
168 Fazlur Rahman, Seyyid Ahmet Han, Muhammed Arkoun vd. Bu düşünürlerden Fazlur Rahman’ın 

görüşlerine ileride yer verilecektir. 
169 Büyükkara, Mehmet Ali, Çağdaş İslâmî Akımlar, İstanbul 2016, s. 211. 
170 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 54. 
171 Said, Şarkiyatçılık, s. 294-295. 
172 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 108. 
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dinî ve felsefî hareketler kendi zamanlarının ve çevrelerinin bir ürünüdür, bunun ötesinde 

hiçbir değer taşımazlar.173 Yani Smith’e göre İslâm tarihseldir ve değişmelidir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra oryantalistler tarafından telif edilen eserlerin dörtte 

üçü ve verilen seminerlerin büyük bir kısmı, değişik ülkelerde Müslümanların 

modernleşmesini ele almıştır.174 Bu durumda Batı modernitesi, farklılıkları ötekileştirme 

girişimini niteleyen oryantalizmle ilişkilidir175 ve modernleşme de gerçekte bir 

batılılaşma değil, oryantalistleşme hareketidir.176 

 

1.7. Bir Düşünce Biçimi Olarak Modernizm 

 

 Modernizm, modernite, modernlik ve modernleşme gibi kavramlar temelleri 

Rönesans, Reformasyon, pozitif bilim paradigması ve Kartezyen felsefe gibi Avrupa 

aydınlanmasının başat aktörleri tarafından atılan felsefî, sosyal, ahlakî ve politik 

içerimlere sahip bir düşünme ve yaşama tarzına gönderme yapar.177 Modernizmin 

dayandığı temel düşünce, geleneğe ait olanın miadını doldurduğu, bu nedenle bunu terk 

ederek  çağdaş değerlere uygun, bilimsel verileri esas alan, akıl merkezli yeni bir evrensel 

anlayışın geliştirilmesi gerektiğidir.178 

 Modernleşme, Batılı sosyal bilimciler tarafından, “gelişmekte olan toplumların”, 

Batı toplumlarının katettiği merhale ve süreçleri takip etmeleri gerektiği anlayışından 

hareketle meydana getirilmiş bir kavramdır.179 Modern olmayan her şeyin 

                                      
173 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 109. 
174 Cemile, İslâm ve Oryantalizm, s. 112. 
175 Keyman, Fuat, “Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, 

Kalkınma ve Öteki Sorunsalı”, Doğu Batı, sy. 18, Ankara 2002, s. 57. 
176 Yavuz, Hilmi, “Modernleşme: Parça mı, Bütün mü? Batılılaşma: Simge mi, Kavram mı?”, Modern 

Türkiye’de Siyasî Düşünce, c. 3, İstanbul 2012, s. 213. 
177 Coşkun, Muhammed, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, İstanbul 2018, s. 31; Bkz. Küçükalp, Kasım, 

“Fazlurrahman ve İslâm Modernizmi”, Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, 2010, XVII/56-63; 

Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul 2010, s. 1114. 
178 Büyükkara, Mehmet Ali, Çağdaş İslâmî Akımlar, İstanbul 2016, s. 207. 
179 Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul 1995, s. 227. 
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sorgulanmasının gerekliliğini vurgulayan modernizm180 doğruya ulaşmak için değil, 

Batılı değerlerin ve çağdaşlığın gereklerini sağlamak için uğraş vermektedir.181  

Modernite bir projeye, modernleşme ise bu projeyi uygulamaya koyan kurumsal 

gelişmeye işaret eder. Bu durumda batı dışı toplumlar, sadece modernleşebilirler fakat 

modern olamazlar. Bir anlamda moderniteye eklemlenebilirler. Batılı olmayan 

toplumların maruz kaldıkları modern pratikler hiçbir zaman çağdaş pratikler 

olmamıştır.182  

“Modern” sözcüğünün kelime anlamı; çağcıl, çağdaş, yeni, asrî olup; “Modernizm” 

de “yenilikçilik, çağcıllık” demektir.183 Sözlük anlamına baktığımızda modernite; “Bir 

uygarlığın kendi gelişim çizgisi içinde görece en son dönemde geliştirdiği, özel olarak da 

Batı’nın Rönesans ve aydınlanma dönüşümünden sonra kazandığı kültürel değer ve 

sosyal ilişkilerin özümsenmesi ile ortaya çıkan yaşam tarzıdır.”184 Tarihsel olarak 

modernleşme, on yedinci yüzyıldan ondokuzuncu yüzyıla kadar Batı Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da gelişen, daha sonra diğer Avrupa ülkelerine, ardından da ondokuzuncu ve 

yirminci yüzyıllarda Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarına yayılan bir süreçtir.185 

Tarihselcilikte olduğu gibi nihai aşamada nihilizme vardığı düşünülen186 

modernizmi diğer düşünce sistemlerinden ayırt eden belli başlı parametreler arasında 

hümanizm, ilerlemeci tarih anlayışı ve özne-nesne ayrımı sıralanabilir.187 Hümanizm; 

hakikatin bilinmesinde referans noktası olarak insan aklının merkeze alınmasına 

gönderme yaparken özne-nesne düalizmi; bağımsız iki varlık alanının (bilen özne-bilinen 

nesne) bulunduğu inancı üzerinden düşünen öznenin, evreni ve gerçekliği teorileştirmeye 

muktedir bir varlık olduğu, insanın dışında kalan diğer varlık alanlarının ise sebep sonuç 

ilişkisi doğrultusunda açıklanabilir olduğu düşüncesini ihtiva eder. Bu şekilde evrenin 

efendisi kılınan insanın hakikatin merkezinde görülmesi, hiçbir harici otoriteye 

                                      
180 Büyükkara, Çağdaş İslâmî Akımlar, s. 207. 
181 Büyükkara, Çağdaş İslâmî Akımlar, s. 241. 
182 Çiğdem, Ahmet, “Batılılaşma, Modernite ve Modernizasyon”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, 

İstanbul 2012, III/68. 
183 Kale, Nesrin, “Modernizmden Postmosernist Söylemlere Doğru”, Doğu Batı, Ankara 2002, XIX/31. 
184 Demir, Ö. ve M. Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul 1992, s. 251. 
185 Eisenstadt, Shmuel Noah, Modernleşme Başkaldırı ve Değişim, (çev. Ufuk Coşkun), Ankara 2007, s. 

11. 
186 Vattimo, Gianni, Modernliğin sonu, (çev. Şehabettin Yalçın), İstanbul 1999, s. 66-67. 
187 Bkz. Küçükalp, “Fazlurrahman ve İslâm Modernizmi”, s. 53. 
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başvurmaksızın hakikati keşfedebileceği düşüncesine vücut vermiş ve özellikle dini ve 

geleneksel metinlerin anlaşılıp yorumlanmasında insan aklını yegâne ölçüt haline 

getirmiştir. İlerleme düşüncesi de evrensel bir tarih kurgusuna gönderme yapmakta olup, 

bütün insanî düşünüm ve kazanımların doğa bilimlerindeki gelişmelere bağlı olarak 

ilerleyeceği inancına işaret eder. Buna göre tarihteki her dönem daha önceki dönemlerin 

kurumlarını ortadan kaldırıp neden oldukları eksiklikleri gidermekte, insanlığı geri 

bırakan etkilerini yok etmekte ve daha önceki dönemlerin birikimlerini de içererek 

tekâmül etmektedir.188 İlerleme ve tekâmül düşüncesini esas alan modernleşmeci 

yaklaşım, evrimci teorilerin yenilenmiş ve olgunlaştırılmış bir formudur.189 

 Modernizmin temel dayanaklarından biri olan hümanizm insanın, dünyanın 

efendisi olması, onun gidişatını belirlemesi, hiç kimseden -bu tanrı bile olsa- herhangi bir 

emir/talimat almaması ve gaybe dayanan dini yorumu reddetmesidir.190 Yani hümanizm, 

ontoloji ve epistemoloji alanında insanı merkeze alarak insanüstü bir kudret ve otoriteyi 

dışlamak anlamına gelmektedir. İlerlemeci tarih anlayışı, modernizm öncesindeki 

inançların insanlığın tekâmül öncesi evreleri olduğunu öngörmüştür. ‘Geçmiş’in ‘şimdi’ 

karşısında zayıf, geri ve eksik bir konumda olduğunu, insanlığın her geçen gün ‘hakikate’ 

daha da yakınlaştığını ileri süren modernizm, modern Batı düşüncesini insanlığın ulaştığı 

zirve olarak değerlendirmiş ve Batı dışı dünyaya sunmuştur. Batı dışı gelenek ve 

kültürlerde de bu gelişmelerden etkilenen kendilerini Batı standartlarına göre 

değerlendirip eleştiren, hatta kendi gelenekleri ile bağlarını koparan aydınlar 

yetişmiştir.191 Bu aydınlar ise modernleşmenin beraberinde getireceği riskleri 

düşünmeden modernleşmeye karşı aşırı bir güven sergilemişlerdir.192 

 Aydınlanma çağının getirdiği düşünsel değişimin ortaya çıkarmış olduğu ideoloji 

ve yaşam tarzını simgeleyen modernizm; egemenliği insana has kılan, kurtuluşu dinde 

değil bilimde gören insan merkezli bir anlayış biçimidir.193 Batı, Orta Çağ’ın egemen 

                                      
188 Küçükalp, “Fazlurrahman ve İslâm Modernizmi”, s. 54; Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, s. 

32. 
189 Okumuş, Ejder, “Modern Dünyada Dindarlığın Direnişi”, Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, 

(edt. Şamil Öçal, Cevat Özyurt), Ankara 2013, s. 366. 
190 Muhammed, Din, Dünya Dinlerinde Modernizm Krizi ve İslâm, (çev. Muhammet Uysal), İstanbul 2013, 

s. 81-82. 
191 Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, s. 33. 
192 Ulukütük, Mehmet, “Çağdaş İslâm Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel 

Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği”, Bilimname, 2016, XXX/259. 
193 Nar, Ali, Dinde Yenilikçiler ve Buluşma Noktaları, İstanbul 2006, s. 33. 
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anlayışı olan Tanrı odaklı düşünsel çerçeveyi yavaş yavaş saf dışı ederek, insan merkezli, 

seküler bir düşünsel çerçevçeye yönelmiştir.194  Aydınlanma düşünürleri de dinî inancın 

salt dogmaya değil, rasyonel kanıta dayanması gerektiğinde ısrar etmişlerdir. Bu yaklaşım 

giderek bütün dinî kabullerin ve metinlerin rasyonel eleştiri süzgecinden geçirilmesine 

yönelik bir eğilimi beslemiştir.195 Aydınlanma ile belirginleşen modern batı düşüncesi, 

insan aklının tarihsel, toplumsal koşullardan sıyrılıp zaman ve mekân üstü bir konuma 

yerleşmesinin mümkün olduğu düşüncesindedir. Rasyonalizm gibi modern akımlar da 

sadece aklın kullanılmasını değil, vahiyden bağımsız aklın kullanılmasını 

öngörmektedir.196 Aydınlanmanın akılcı ve deneyci döneminin sonuna doğru, modernlik 

fikri tarafsızlığının büyük kısmını kaybetmiştir. Dinle olan çatışması açığa çıktığında 

modern olmak neredeyse “serbest düşünür” olmakla eşdeğer bir şey halini almıştır.197  

Modernizm, dinî olana açıkça savaş açmış, dinlerin geçerliliğini kaybettiğini 

vurgulamış ve bunu da dinin gerçek dışı olması görüşüne bağlamıştır. Modernizm denilen 

paradigmanın insanlığın büyük bir kısmını esaslı bir biçimde etkisi altına alması 

neticesinde, metafizik ve tabiatüstü nitelikler barındıran din, maddî ve somut 

paradigmaya sahip modernistler tarafından bariz bir şekilde dışlanmıştır.198 Buna örnek 

olarak on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren başta Auguste Comte (ö. 1857) olmak 

üzere Karl Marx (ö. 1883), Ludwig Feuerbach (ö. 1872) gibi Batılı birçok bilim adamı ve 

yazar, pozitivizme, bilime ve teknolojiye dayanarak; dinlerin dönemlerinin kapandığını 

vurgulamışlardır.199 Bu çabaların sonucunda modernizm, eşyanın  egemenliğine 

yönelmekle manayı ikinci plana atmış, kutsal olandan olabildiğince uzaklaşmış bir dünya 

tesisine yönelmiştir. Bu şekilde modernizm, Orta Çağ’da (Hıristiyan aleminde) mana 

lehine madde aleyhine bozulan dengeyi, madde lehine mana aleyhine bozmuştur yani var 

olan bir dengeyi tahrip etmekten ziyade, bir dengesizliği başka bir dengesizliğe tahvil 

etmiştir.200 

                                      
194 Aydın, Hasan, Hz. Muhammed ve Kur’ân, İstanbul 2014, s. 232. 
195 Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, s. 41. 
196 Nasr, Seyyid Hüseyin, Tabiat Düzeni ve Din, (çev. Latif Boyacı), İstanbul 2002, s. 174-175. 
197 Calinescu, Matei, Modernliğin Beş Yüzü, (çev. Sabri Gürses), İstanbul 2017, s. 65. 
198 Zengin, Celil, Seyyid Hüseyin Nasr ve Geleneğin Gözüyle Modern Dünyayı Anlamak, İstanbul 2017, s. 

151-152. 
199 Zengin, Seyyid Hüseyin Nasr ve Geleneğin Gözüyle Modern Dünyayı Anlamak, s. 151-152. 
200 Hocaoğlu, Durmuş, “İslâm Dünyasının ve Düşüncesinin Öncelikli Problemleri”, İslâm Düşüncesinde 

Yeni Arayışlar I, İstanbul 1998, s. 288. 
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İnsana vahiy yoluyla bildirilen ebedî prensiplerden ve Aşkın olandan koparılarak 

ayrılan şeyi simgeleyen modernizm,201 insanların artık maneviyata ihtiyacı olmadığını 

vurgular.202 Modernizm önüne çıkan herşeyi tahrip eden sel gibi, karşısında duran en 

büyük güç olan dini dönüştürmek, hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırmak 

istemiştir. Sonuçta dinin dönüştürülmesiyle başlayan süreç, onun bazı durumlarda 

bertaraf edilmesine kadar devam etmiştir.203  

Modernizm, Avrupalı olmayan unsurlara medeniyet adı altında empoze edilmiş204 

ve Avrupalı olmayan bütün milletler modernleşmek zorunda kalmıştır. Bunu 

gerçekleştirmek için de önce kendi dinlerine karşı mücadele etmeleri gerekmiştir. Çünkü 

din bir millete kendine has bir karakter kazandırır. Din bütün inananların bağlandığı yüce 

bir sistemdir. Şayet bu sistem yıkılır ve horlanırsa, bu dinle kendini özdeşleştiren kişi de 

aynı şekilde yıkılır ve horlanır.205 Modernizmin tesisi için toplumun kişiliğini belirleyen 

bütün değerler yıkılmak durumundadır. Zira modernlik, dinin dışında kalan değil, 

karşısında duran bir anlayıştır. Rene Guenon (ö. 1951) modern düşüncenin dine karşı 

beslediği düşmanlığın bitmeyeceğini çünkü modernliğin insan üstü gerçekliklerin yıkımı 

için çalıştığını206 kaydeder.207 Yahudi oryantalist Solomon David Goitein’e (ö. 1985) 

göre, “Orta Çağ karakterindeki bir Müslümanın ya da benzer kişilerin yapacakları en iyi 

şey Yahudi veya Hıristiyan devletlere tabi olmaktır. Bin yıldan fazla bir zaman önce 

teşekkül etmiş İslâm hukuku modern toplumun sorunlarını asla çözemez.”208  

Modern dünya, dinî ve ilâhî olan her şeyi tahrip etme çabası içinde olup onu ortadan 

kaldırmak istemektedir.   Özellikle dinî hayata dair görüşlerini ve -insanî etkinliklerin her 

alanını kapsayan- ilâhî kanunlarını terk etmeyen İslâm dinine karşıdır.  

 Modernleşme, bize ait olanın geçersiz kılınması sürecidir. Bu süreç bütün hayata 

yansımış, mâzimiz bile bu süreçte varlığını koruyamamıştır. Mâzimizin yanlışlar 

                                      
201 Sungur, Erol, Gelenek ve Modernlik, Konya 2014, s. 95; Nasr, Seyyid Hüseyin, Modern Dünyada 

Geleneksel İslâm, (çev. Savaş Şafak Barçın, Hüsamettin Arslan), İstanbul 1989, s. 108. 
202 Zengin, Seyyid Hüseyin Nasr ve Geleneğin Gözüyle Modern Dünyayı Anlamak s. 152. 
203 Zengin, Seyyid Hüseyin Nasr ve Geleneğin Gözüyle Modern Dünyayı Anlamak s. 157. 
204 Şeriati, Ali, Medeniyet ve Modernizm, (çev. Ahmet Yüksek), İstanbul 1993, s. 11. 
205 Şeriati, Medeniyet ve Modernizm, s. 35. 
206 Guenon, Rene, Modern Dünyanın Bunalımı, (çev. Mahmut Kanık), İstanbul 1986, s. 154. 
207 Yıldız, İsmail, Dine Karşı Modernizm, İstanbul 2016, s. 20. 
208 Goitein, Solomon David, Jews and Arabs: Their Conlacs Through the Ages, Schocken Books, New 

York, 1955, s. 52-58’den aktaran; Cemile, Meryem, İslâm ve Oryantalizm, (çev. Faruk Yılmaz, 

Ahmet Deniz), Ankara 2011, s. 82. 
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toplamından ibaret olduğu düşüncesi; İslâm’ın geçmişte hiçbir dönemde doğru 

anlaşılamadığı, İslâm’ın doğru anlaşılıp yaşanması için modernleşmenin zarurî olduğu 

söylemlerini yaygınlaştırmıştır.209 Modern İslâm düşüncesi tepkisel yaklaşımıyla geçmiş 

ulemanın söylediklerini ve yazdıklarını yanlışlama gayreti içerisindedir.210 

 Felsefî bir pozisyondan yola çıkan İslâm modernizmi, Kur’ân’ın ahkâmını sorun 

olarak görmekte211 ve bu sorunu tarihselciliği Kur’an’a uygulama yoluyla çözmeyi 

amaçlamaktadır. Modern dönemde zuhur eden tarihselcilik tartışmaları tarihsel olana 

vurgu yapıyor görünse de nihayetinde tarihsel olanı aşma çabasıyla zuhur etmiştir. 

İlerlemeci tarih anlayışını merkeze alan tarihselcilik, evrensel bir söylem inşa etme 

amacıyla yola çıkmış; tarihsel olduğu düşünülen bir takım düşünce, değer, ideal ve 

pratikleri aşma çabası içine girmiş, modernizmin ve modernleşme sürecinin ayrılmaz bir 

parçası olarak açığa çıkmıştır.212 

 Modern düşünce, toplumun merkeze aldığı Tanrı’nın yerine bilimi yerleştirmekte 

ve dinî inançların uygulanmasına sadece özel alanlarda müsaade etmektedir.213 Modern 

İslâm düşüncesi için aslolan ise modernizmin taleplerini mümkün mertebe yerine getiren 

bir hayat tarzına ulaşabilmek için dinden ne ölçüde yararlanılabileceğidir.214 İslâm 

modernistleri, dini mümkün olan minimum inanç ve kurala indirgemek istemektedirler. 

Bu minimum ise çoğunlukla Kur’ân ve ahlaktır.215 Protestan Batı’da Kutsal Kitap’a 

yapılanın bir benzeri modernistler tarafından Kur’ân’a uygulandığında “sadece Kur’ân” 

şeklinde bir anlayış ortaya çıkmıştır.216 Bu durum bir anlamda farkına varmadan Hz. 

Muhammed’in dışlandığı bir İslâm anlayışına kaymak suretiyle İslâm modernistlerinin 

içine girdikleri paradoksu göstermektedir.217 Başkasının yorumuna ve dinini 

yenileştirmesine gerek kalmadan insanın dinini ve inancını kendisinin kurabileceğini 

                                      
209 Görgün, Tahsin, “Bir Problem Olarak Modernite”, İslâm ve Modernleşme (II. Kutlu Doğum İlmî 

Toplantısı), İstanbul 1997, s. 35. 
210 Sifil, Ebubekir, Çağdaş Dünyada İslâmî Duruş, İstanbul 2014, s. 19. 
211 Kotan, Şevket, Kur’ân ve Tarihselcilik, İstanbul 2015, s. 337. 
212 Bkz. Küçükalp, “Fazlurrahman ve İslâm Modernizmi”, s. 54. 
213 Touraine, Alain, Modernliğin eleştirisi, (çev. Hülya Tufan), İstanbul 1994, s. 23-24. 
214 Sifil, Çağdaş Dünyada İslâmî Duruş, s. 21. 
215 Sıddıkî, Mazharuddin, İslâm Dünyasında Modernist Düşünce, (çev. Murat Fırat-Göksel korkmaz) 

İstanbul 1990, s. 57. 
216 Paçacı, “Çağdaş Dönemde Kur’ân’a Ne Oldu?”, Kur’ân’ı Anlama Yolunda Kuramer Konferansları-1, 

İstanbul 2017, s. 13. 
217 Aydın, Hz. Muhammed ve Kur’ân, s. 247. 
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öngören bu paradoks, bir anlamda modern değerleri dikkate alarak Kur’ân’ı yeniden 

yazmak ve tahrif etmek demektir.218 

 Modern dönemde yapılan Kur’an okuma faaliyetlerinin en temel eksiği, geçmişle 

bağı olmayan, aslından kopmuş bir yenilikçilik anlayışıyla gerçekleştirilmesidir. Bu 

anlayış yenilenme ruhuna sahip olmadığı halde, kendinden önceki bir yenilikçi 

uygulamanın olduğu gibi taklidinden ibarettir. Zira modernizmin kurucuları, geçmişle ve 

geçmişe ait eserlerle ilişkinin tamamen sonlandırılmasını planlamışlardır. Modernitenin 

Kutsal Kitaba yönelişi daha önce de değindiğimiz üzere, tarihsel eleştirel bir yapıya 

sahiptir. Modernist bir okuma ise Kur’ân âyetlerinin tarihsel eleştiriye tabi tutulması ile 

gerçekleşecektir. Mağribli düşünür Tâhâ Abdurrahman, özgün olmadığı ve modernizmin 

taklidi olduğu için buna “taklitçi modernist okumalar” ismini vermiştir. Bu şekilde 

Kur’ân’a yaklaşanlara Muhammed Arkoun, Nasr Hâmid Ebu Zeyd ve Tayyib Tizînî’yi 

örnek göstermiştir.219 Abdurrahman’a göre taklitçi-modernist okuma, “Kur’ân âyetlerini 

ilâhî düzlemden beşerî düzleme indirgemek” suretiyle Kur’ân’ı kutsallıktan arındırarak 

beşerîleştirmektedir.220 Kur’ân’ın beşerîleştirilmesi için ise; Kur’ân hakkında saygı içeren 

sıfatları kullanmamak, Allah kelâmı ile insan kelâmını eşit seviyede değerlendirmek gibi 

yöntemler geliştirilmiştir.221 Taklitçi modernist okumanın ikinci yöntemi Kur’ân’ın 

aklîleştirilmesidir. Bunun için Kur’ân ilimlerinin tenkidi, Kur’ân’ın âyet ve sûrelerinin 

tertibinin tenkidi, ibadet ve ahlâk alanına girmeyen âyetlerin tarihselleştirilmesi, 

Kur’ân’ın mecazı esas alarak efsane ve mitoloji içerdiği ithamları ile Kur’ân’ın ancak 

aklın hakemliğinde anlaşılabileceği vurgulanmaktadır.222 Kur’ân’da akla aykırı görünen 

bir âyetle karşılaşıldığında ise ilgili âyet, nâzil olduğu ortam ve sebeplere hasredilmeli, 

ona tarihî bir belge muamelesi yapılmalı ve daha sonraki dönemleri kapsamadığına işaret 

edilmek suretiyle tarihselleştirilmelidir.223 Batı taklidini esas alan modernistler hakkında 

                                      
218 Aydın, Hz. Muhammed ve Kur’ân, s. 252, 258. 
219 Abdurrahman, Tâhâ, Rûhu’l-hadâse: el-Medhal ilâ te’sîsi’l-hadâseti’l-İslâmiyye, Beyrut 2006, s. 
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27. 
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Arnold Tonybee de   bir konuşmasında şöyle söylemiştir: “…Bizi taklit edene niçin saygı 

duyalım? Ben ancak medeniyetime katkıda bulunabilecek olana saygı duyarım.”224 

 Moderniteyi en doğru ve vazgeçilemez olarak gören özne, modern bakış açısını 

merkeze alarak Kur’ân’ı anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu durum, içtihat alanı denilen 

bütünü dikkate alan bir yorumlama tarzı değil, anlamı metin ile özne arasında dil ile 

kurgulama düzeyine indirgemektir. Metinle iletişime giren okur adedince bir anlam ve 

gerçeklik olabileceğine işaret eden bu okuma,225 insanı aşan hakikat anlayışı ve metnin 

bağlayıcılığıyla ilgilenmemektedir. Modernite merkeze alınarak dinî metinlerin te’vil 

edilmesi; ilâhî mesajı anlamaya çaba sarfetmeden, modern düşünce yapısında Kur’ân’ın 

anlamının ortaya konulması,226 dinin buharlaşarak tamamen işlevsiz bir hale gelmesi ve 

bu şekilde hayatın dışına itilmesiyle sonuçlanmaktadır.227 Dinin problem haline gelerek 

hayatın dışına itilme süreci, Batı’da sekülerleşme veya dünyevileşme şeklinde ifade 

edilir. Bu süreç esas itibariyle insanın nihai merci olarak görülmesi anlamına gelen 

hümanizmin bir neticesidir.228 Dinin problem haline gelmesi bir sekülerleşme alametidir. 

İslam dünyasında hem sekülerleşme hem de buna bağlı olarak İslâm’ın problem haline 

gelmesi ise sömürgeciliğin bir neticesi olmuştur.229 

 Modernist yaklaşım, dinî kültürün yeniden inşasında esas kabul ettiği zeminle 

çelişen her türlü geleneksel bilgi ve tedeyyun biçimini şiddetle tenkit etmiştir. Bu 

yaklaşım, “evrensel” ölçülere sığdırılamayan, bilimle bağdaştırılamayan her nakli de 

peşinen eleştirmiş; hatta Hz. Peygamber’in sünnetinin bağlayıcı olup olmadığını tartışma 

konusu edinmiştir.230  

Sömürgeciliğe maruz kalan bölgelerde modernizm, bazı Müslüman düşünürlerin 

tarihselci yönelişlerinde etkili olmuştur. Batılı insanın felsefî ve dinî sorunlarını çözmek 

amacıyla geliştirilen tarihselcilik -beklenen yankıyı bulamasa da- daha sonra diğer 

Müslüman ülkelerde de ortaya çıkmıştır. 

  

                                      
224 Yavuz, Hilmi, Modernleşme Oryantalizm ve İslâm, İstanbul 2000, s. 67. 
225 Büyükkara, Çağdaş İslâmî Akımlar, s. 238. 
226 Tekin, Mustafa, vd., Kur’ân’ı Anlama Çabaları, İstanbul 2010, s. 142-143. 
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228 Görgün, Anlam ve Yorum, s. 45. 
229 Görgün, Anlam ve Yorum, s. 36. 
230 Türcan, Neshin Problematik Tarihi, s. 204-205. 
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TARİHSELCİLİĞİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 

 

İlk dönemlerden itibaren Batı-Hıristiyan düşüncesi Kutsal Kitapları dogmatik bir 

perspektifle değerlendirmekteydi. Yorumlama salahiyeti de sadece Kilise otoritesine 

tanınmaktaydı.    Hıristiyanlığın bu dogmatik çerçevesinin kırılmaya başlaması, XVI. 

yüzyılda tezahür eden Reform hareketleriyle birlikte görülmeye başlandı.  Önce 

Kilise’nin yorum üzerindeki yetkisi elinden alındı. Kartezyen düşüncenin231 Hıristinyan 

ilâhiyatında etkinliğini artırmasıyla bazı teolojik düşünce hareketleri başlamıştı. 

Rasyonalizmin gelişmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan diğer disiplinler, Kutsal 

Kitapların içeriğinin sorgulanmasına sebep olmuştu.232 Tarihselcilik ise aydınlanma 

döneminde Hıristiyanlığın kutsal metinlerine yönelik tarihsel eleştiri sürecinin neticeleri 

olarak, yani felsefî zeminden çok teolojik tartışmalar zemininde ortaya çıkmıştır.233 

Rudolf Bultmann (ö. 1976), Tanrı’nın özel fiilinin nesnel olarak tesis edebilecek biçimde 

mutlak anlamda belli bir tarihsel hadise içinde görülmesinin Hıristiyan inancına özgü bir 

şey olduğunu belirterek, artık kilisenin nesnelleştirici bakışın emrindeki bir fenomen 

olduğunu itiraf etmiştir.234 Dolayısıyla tarihsellik fikri Batı düşüncesine Hıristiyan 

teolojisinin bir armağanıdır.235  

On sekizinci yüzyıl yeni bir tarih anlayışı olan tarihselcilik çağı haline gelirken 

modern bilimlerin sağladığı imkanlarla tarih yeniden okunmaya başlanır ve tarihsel 

vakıaların kendi koşulları içinde araştırılıp yorumlanmaları gerektiği görüşü zamanla 

geçerlilik kazanır.236 

 Protestan yorumun aklî kriterlerini geliştiren aydınlanma düşüncesinin 

temsilcilerinden biri olan Salomo Semler (ö. 1791), Protestan teoloji içerisinde yeni bir 

dönemin başlamasına yol açmıştır. Semler’a göre, tefsir/yorum ilmi, doktrinleri onaylama 

                                      
231 Kartezyen felsefe: Deskartes’ın fikirlerine ait anlamında olup, akıl ve din temelinde varlığın fizik ve 

metafizik olmak üzere iki kesin alana ayrılması yani çifte gerçeklik tasarımından hareketle fizik 

dünyayı ve bedeni laikliğe ayırırken, metafizik ve ruhun dünyasını Kilise’ye bırakmak anlamına 

gelmektedir. Bkz. Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul 2005, s. 611; Bulaç, Ali, İslâm 

Düşüncesinde Din-Felsefe Vahiy Akıl İlişkisi, İstanbul 2003, s. 346, 378. 
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Sempozyumu, (8-10 Kasım 1996), Bursa 2000, s. 17. 
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İstanbul 2015, s.67. 
236 Arslan, Modern Dünyada Müslümanlar, s. 66. 
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aracı olmaktan çıkarılmalı ve artık kutsal metinlerin tenkitçi bir gözle okunmasına 

başlanması gerekmekteydi. Semler, metin yazarlarının onu anladıkları anlama ulaşmayı 

gaye edinmişti. Bu ifadeler şu anlama gelmektedir: “Her ne kadar metinlerin farklı 

karakterlerine ve muhtevalarına dikkat edilmesi gerekirse de tefsir sırasında dinî ve 

dogmatik bir okuma ile metne dogmatik anlamlar yüklemek yerine, tarihselci-tenkitçi bir 

okuma gerçekleştirilmelidir.” Semler’e göre kutsal metinler Allah’ın kelâmı değildir.237 

Ona göre Hıristiyan teologlar kendi doktrinlerini metne aktarmak suretiyle metni 

susturmakta ve onun yerine kendileri konuşmaktadırlar.238 Fakat bir metin hakkında saf 

tarihsel-eleştirel bir okuma, asla metne hakkaniyetle davrandığını iddia edemez. Kitab-ı 

Mukaddes hakkındaki tarihsel-eleştirel araştırmaların sonuçları hakkında Albert 

Schweitzer (ö. 1965): “Ne kadar araştırmacı varsa, o kadar İsa’nın hayatı vardır” 

sözleriyle, tarihselci düşünürlerin kendilerini saf ve nesnel araştırma yanılsamasına 

dayandırdıklarını ifade etmektedir.239  

Tarihselciliğin (felsefi alanda) ortaya çıkışı, Fransız ihtilali ile dünyanın her yerinde 

‘tek tip’ bir yaşam biçimini (Paris’in temsil ettiği medeniyeti), hâkim kılmak için 

Avrupa’nın tamamını işgal eden Fransız yayılmacılığına -evrenselciliğine- karşı 

Almanların kendi hayat tarzlarını ve kültürlerini koruma çabasıdır.240 Fransız 

evrenselciliği Batı’da geçerli olanın, dünyanın her yerinde geçerli olması gerektiğini 

savunmaktadır.241 Fransız evrenselciliğine karşı bir tavır olarak ortaya çıkan  

Tarihselcilik, 19. Yüzyılın ilk çeyreğinde, Fransa ve İngiltere’ye karşı Alman varlığını 

muhafaza etme ve onlara karşı bir varoluş mücadelesi için panteist bir ideoloji olarak 

kendini göstermiş,242 Alman birliğinin gerçekleşmesinden sonra, 19. Yüzyılın son 

çeyreğinde bir emperyalizm ideolojisine dönüşmüştür.243 Tarih felsefesi adıyla anılan 

tarihselcilik, özel bir Alman disiplini olarak görülebilir ve Alman etiketi taşımaktadır.244 

Dolayısıyla tarihselcilik, Batı (onu inşa eden millete özgü, o milletin zihniyetini ve 

                                      
237 Paçacı, Mehmet, “Kur’ân ve Ben Ne Kadar Tarihseliz”, İslâmi Araştırmalar, Ankara 1996, IX/120; 
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242 Kotan, Kur’ân ve tarihselcilik, s. 114. 
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damgasını taşıyan) kültürüne ait bir kavramdır.245 Batı düşüncesinin yaşamış olduğu 

tinsel devrimler yine Batıya özgü bir kavram olan tarihselcilik sayesinde anlaşılmıştır.246 

Alman tarihselcilerinden Hegel ve Marx’a göre; “İnsan, tarihi tümüyle görebileceği tarih-

üstü bir noktaya çıkabilir.” Tarihi tümüyle bilme savı da tarih felsefesine Hıristiyan 

teolojisinden geçmiştir.247     

Batı’da ilerlemeye engel olarak görülen Hıristiyanlıktı; İslâm dünyasında ise İslâm 

Hıristiyanlığın konumuna oturtulmuş, Batı’da Hıristiyanlığa yöneltilen eleştiriler olduğu 

gibi İslâm’a yöneltilmiştir. Denilebilir ki, bu karşılaştırmada en garip ve en haksız olan 

şey, İslâm’ın Hıristiyanlıkla karşılaştırılmasıdır. Zira bu kadar zamandır dual -yazma ve 

ezberleme şeklinde ikili- bir sistemle koruma altına alınan bir kitaba ve dünyanın hiçbir 

kültüründe yer almayan, insanlığa yüzyıllarca ışık tutan sünnet geleneğine sahip olan 

İslâm dinini, orijinal bir kutsal metne dahi sahip olmayan ve birçok öğretisini kilise 

adamlarına borçlu olan Hıristyanlık gibi bir dinle mukayese etmek çok yanlıştır.248  

 

1.2.1. İslâm Dünyasında Tarihselcilik  

 

Kur’ân vahyinin, sadece Hz. Peygamber döneminde Kur’ân’a inanan arapları 

ilgilendirdiği şeklindeki anlayışı -bir anlamda vahyi yerel ve tarihsel bir olguya 

indirgeyen yaklaşımı- geçmişte ilk defa seslendirenler Ehl-i Kitap mensuplarıdır. Hz. 

Muhammed’in sadece belirli bir kavme gönderilmiş bir peygamber olduğu iddiasında 

olan Ehl-i Kitap din bilginlerine göre, O’nun son peygamber sıfatını taşıması ve 

Kur’ân’ın evrensel özelliğe sahip olması mümkün değildi.249 Ehl-i Kitap mensuplarınca 

benimsenen bu tarihselci yaklaşım bazı oryantalisler tarafından Kur’ân’a da 

uygulanmıştır.250 Kutsal metinlerin Allah’ın kelamı değil de insanların eserleri olduğunu 

kabul eden oryantalistlerin Kur’ân’a, Kutsal Kitaplara olan yaklaşıma benzer bir tavır 

sergilemelerinin sebebi, onun Hz. Peygamber’in sözü olduğunu kabul etmeleridir. Bu 

                                      
245 Serinsu, Ahmet Nedim, Kur’ân ve Bağlam, İstanbul 2012, s. 331-332. 
246 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 227. 
247 Özlem, Tarih Felsefesi, s. 219. 
248 Yılmaz, Musa K., “Tarihsellik Bağlamında Tefsir Geleneğinde Değişim”, s. 12. 
249 Polat, Fethi Ahmet, Tefsir El Kitabı, (edt. Mehmet Akif Koç), Ankara 2012, s. 249. 
250 Paçacı, “Kur’ân ve Tarihsellik Tartışması”, s. 19. 
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yüzden oryantalistler, Kur’ân’ı tarihsel, yani belli bir tarihin ürünü olduğu varsayımıyla 

ele almışlardır.251  

Çağdaş oryantalistlerden W. Montgomery Watt (ö. 2006), 19. Yüzyılda Avrupa’da 

icra edilen edebî-tarihsel tenkit çalışmalarının Kitâb-ı Mukaddes’in metnine 

uygulanmasının dinin lehine sonuçlandığını söylerken, Müslümanlara da aynı şeyi 

tavsiye etmiş, aynı zamanda Batılı oryantalistlerin bu yöntemleri Kur’ân’a ve ilk devir 

İslâm tarihine uygulayarak başlangıç oluşturduklarına da işaret etmiştir.252 Vahyin beşerî 

kaynaklı olduğunda ısrarlı olan Watt,253 o günkü Hicaz Araplarının Yahudilik ve 

Hıristiyanlık hakkında yanlış bilgilere sahip olmaları nedeniyle, Kur’ân’ın da Yahudilik 

ve Hıristiyanlık hakkında yanlış bilgiler aktardığı  kanaatindedir.254 Netice itibariyle 

Watt, tarihselci bakışın İslâm’da bir eksiklik olduğunu söyleyerek Hıristiyanlıkta 

uygulandığı gibi tarihsel yöntemler izlenmesi gerektiği düşüncesindedir.255 

Kur’ân’ın tarihselliği meselesinde ilginç iddiaları olan Rudi Paret (ö. 1983) ise 

“Kur’ân’ın lafız olarak vahyedildiği ve vahyin mutlak değişmezliği ilkesinden vazgeçip 

Kur’ân’ın önerdiği yaşama düzeninin Hz. Peygamber’in çağına hitap ettiği, yani zamana 

bağlı olduğu ve sonraki gelişmeler tarafından aşıldığı kabul edilmelidir”256 ifadeleriyle 

Kur’ân’ın tarihsel bir hitap kabul edilmesini önermiştir. Paret, “Kur’ân’a giden en 

kestirme yol, en azından bizler için tarihsel bakış açısından geçmektedir. Bu yolu 

izlerken, Kur’ânî tebliğleri hemen genel-geçer mutlak ifadeler olarak kabullenmiyoruz… 

Muhammed’in somut durumlar karşısında Arap hemşehrilerine yönelttiği veciz sözlerin 

bir mecmuası olması itibarıyla Kur’ân bizim için evvel emirde tarihî bir kaynak olarak 

ilgi çekici ve anlaşılabilir bir mahiyet arzetmektedir”257 ifadeleriyle ‘insan sözü’ 

                                      
251 Paçacı, Mehmet, Kur’ân ve Ben Ne Kadar Tarihseliz?, Ankara 2000, s. 55-56. 
252 Watt, Montgomery, “Western Approaches to the Understanding of the Qur’ân”, Uluslararası Birinci 

İslâm Araştırmaları Sempozyumu, İzmir 1985, s. 26’dan aktaran, Reçber, Mehmet Sait, “Watt ve 

İslâm Vahyinin Kaynağı”, Oryantalizmi Yeniden Okumak Batı’da İslam Çalışmaları 

Sempozyumu, (11-12 Mayıs Adapazarı 2002), Ankara 2003, s. 200. 
253 Watt, Montgomery, Muhammed’in Mekkesi, (çev. M. Akif Ersin), Ankara 1988, s. 12,118. 
254 Watt, Muhammed’in Mekkesi, s. 13. 
255 Watt, W. Montgomery, “İslâm’ın Geleneksel Olarak Kendini Görüşü”, Bilgi ve Hikmet Dergisi, (çev. 

Turan Koç), 1995, IX/87; Özdalga, Elisabeth, “Modern Bir Haçlının Kusurları: W. Montgomery 

Watt ve İslâm’ı Entellektüelizmle Fethetmenin Zorlukları”, Tezkire, 1997, XI-XII/25. 
256 Paret, Rudi, Kur’ân Üzerine Makaleler, (çev. Ömer Özsoy), Ankara 1995, s. 18, 114-115. 
257 Paret, Kur’ân Üzerine Makaleler, s. 100. 
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mesabesinde ele aldığı Kur’ân’ı ‘ilgi çekici tarihî bir kaynak’ şeklinde nitelemiş ve onu 

anlamanın yolunun da tarihsel bakış açısından geçtiğini ileri sürmüştür. 

 Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da Müslümanlara, tarihsel yöntemi 

Kur’ân’a uygulamaları hakkında şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Bizim kutsal 

metinlerimiz için yaptığımız gibi onların (Müslümanların) da Kur’ân üzerine eleştirel bir 

çalışma yapmaları onlar için iyi olur diye düşünüyorum. Tarihsel-eleştirel bir yorumlama 

yöntemi, gelişmelerini sağlayacaktır”258 sözleriyle Papa, Müslümanların gelişmelerinin 

Kur’ân üzerine tarihsel-eleştirel yorum yapmaları ile mümkün olacağını düşündüğünü 

belirtmektedir. 

 Batı dünyası ile entelektüel temas sonrasında İslâm düşüncesi, modern Batı 

düşüncesinin geliştirmeye çalıştığı tarihsel eleştiri (historical criticism) gibi farklı şiddet 

politikalarına da kendi içinde yer vermeye başlamıştır. Tarihsel eleştiri, metinlerin ön 

planındaki anlam dünyasını, metinlerin içinde ortaya çıktığı tarihsel bağlamlara 

indirgeme çabasıdır. Bu çaba sonucunda, metinlerin dinamik anlam dünyasına şiddet 

uygulanarak onların artık asla tekrarlanmayacak orijinal bağlamlarına geri dönmesine 

zorlanır.259 

Kur’ân’a dair üretilen tarihselci söylem, Kur’ân eleştirisine yol açmıştır. Buna göre 

Kur’ân’ın çağdaş dünyada güncellenebilmesi için onun tarihselci bir perspektifle ele 

alınması gerekir.260 Kur’ân’ı, tarihe ait edebî bir metin olarak niteleyen tarihselcilik bu 

metnin sadece, içinde meydana geldiği tarihî dönem ve bölgeye ait olması gerektiği 

şeklinde bir anlayış eğilimi ortaya koyar.261 Ayrıca tarihselcilik tezinin İslâmî 

kaynaklardan beslendiğini söylemek mümkün görünmemektedir.262 Batılı disiplinlerden 

ve bilim adamlarının bakış açılarından etkilenen Müslüman tarihselciler263 Kur’ân’ın 

tarihselliği üzerine çalışmalar yapmışlardır. Kur’ân-ı Kerim ile tarihsellik arasında bir 

irtibat kurulması ve Kur’ân’ın tarihselliği düşüncesi İslâm dünyasına ilk olarak Fazlur 

                                      
258 Francesco, Jorge Mario Bergoglio, “Papa’dan Skandal Kur’ân’ı Kerîm Açıklaması: Eleştirel Çalışma 

Yapmaları İyi Olur”, Akşam, 02.09.2017. 
259 Tatar, Burhanettin, “Kur’ân’ı Yorumlama Sorunu”, Kur’ân ve Dil: Dilbilim ve Hermenötik 

Sempozyumu, Van, 17-18 Mayıs 2001, s. 505. 
260 Kotan, Şevket, “Kur’ân ve Tarihsellik Üzerine”, İslâmî İlimler Dergisi, Çorum 2006, II/12. 
261 Karamanlı, Tarihsellik ve Evrensellik Bağlamında Kur’ân Hitabının Tabiatı, s.23. 
262 Öğüt, Salim, Modern Düşüncenin Kur’ân Anlayışı, İstanbul 2013, s. 22. 
263 Paçacı, “Kur’ân ve Tarihsellik Tartışması”, s. 19. 
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Rahman (ö. 1988)’ın önerdiği yorum yöntemiyle girmiş, Muhammed Arkoun (ö. 2010), 

Roger Garaudy (ö. 2012), Nasr Hamid Ebû Zeyd (ö. 2010) ve Hasan Hanefi gibi 

modernist düşünürler tarafından da savunulmuştur.  

Modernist düşünürlerden biri olan Garaudy Kur’ân’ın tarihsel olduğu düşüncesini; 

“Mesajın vahyedildiği tarihin belirli bir anında, onun anlaşılmasına imkân veren bir dilde 

belirli bir topluma hitap etmesi” şeklinde ifade etmiş, İslâm Peygamberine gönderilen 

kitabın da belirli bir devir için söz konusu olduğunu belirtmiştir.264 Garaudy’e göre 

Kur’ân’ın örfe dayalı olan hükümleri, arada zaman ve coğrafya farkı olduğunda pekâlâ 

değişebilir mahiyettedir. Çünkü bu mevzularla ilgili Kur’ân âyetlerinin bir kısmı 

tarihseldir.265 Kur’ân’ı tarihselci bir anlayışla okumanın zorunlu olduğu düşüncesinde 

olan Hasan Hanefî’ye göre ise, “İlâhî sıfatlar dahil Kur’ân’daki her şey tarihsel bir 

olgunun kesin izlerini taşıyan ifadelerden başka bir şey değildir.”266 Hanefi’nin 

düşüncelerinde de görüldüğü gibi yorumlamadaki subjektiflik, tarihselcileri Kur’ân’a 

yaklaşımda İslâm’ın özünden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.267 

Türkiye’de Kur’ân’ın tarihselliği düşüncesi Fazlur Rahman’ın kitaplarının tercüme 

edilmesiyle tezahür etmeye başlamıştır. Fazlur Rahman’ın görüşlerini benimseyerek eser 

vermiş Türk ilâhiyatçı akademisyenler: M. Sait Hatipoğlu, İlhami Güler, Adil Çiftçi, 

Ömer Özsoy, Mustafa Öztürk, Hayri Kırbaşoğlu’dur.268 Türk tarihselciliğinin 

temsilcilerinden olan İlhami Güler, vahyin mahiyeti konusunda Türk tarihselcilerini ikiye 

ayırmıştır. Birinci kısmın Fazlur Rahman’ın görüşünü benimseyen kimseler olup, 

yukarıda ismi zikredilen akademisyenlerin bu yaklaşımda olduklarını, bu isimlerden 

sadece Mustafa Öztürk’ün ikinci kısımda olduğunu ifade etmiştir. İkinci kısımdaki 

tarihselcilerin ise A. Süruş, Şebusterî ve Ali Mebrûk’ün görüşlerine yakın durduğunu 

belirtmiştir.269 Bu görüşte olanların vahyin bir yeti veya mana olarak Hz. Muhammed’e 

verildiğini, Kur’ân cümlelerini Hz. Muhammed’in kendisinin oluşturduğunu 

                                      
264 Garaudy, Roger, Yaşayan İslâm, (çev. Mehmet Bayrakdar), İstanbul 1995, s. 106. 
265 Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, 46. 
266 Polat, Fethi Ahmet, “Modern ve Postmodern Düşüncede Kur’ân’a yaklaşımlar Arkoun, Hanefî ve Ebû 

Zeyd Örneği”, s. 16. 
267 Karaman, Hayrettin, “Modernist Proje ve İçtihad”, İslâm ve Modernizm, (Fazlurrahman Tecrübesi), 

İstanbul 1997, s. 164. 
268 Güler, İlhami, “Tarihselciliğe Dair Yanılgı”, Karar, 08.01.2019. 
269 Öztürk, Mustafa, Kur’ân, Vahiy, Nüzûl, Ankara 2016, s. 140-147. 
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benimsediklerini ifade eden Güler, bu yaklaşımın “Deist”lerin vahiy konusundaki 

yaklaşımlarından az bir farkı olduğunu da belirtmiştir.270  

 Türkiye’de gelişen tarihselci düşüncede, Kur’ân’ın arapça indirilmiş olması 

“Araplık olgusu” ile ifade edilmiş, Kur’ân’da ortaya çıkan zihniyet de “Arabî karaktere 

sahip olmak” biçiminde tarif edilmiştir. Araplaştırılan Kur’ân’ın “muhteva itibarıyla 

beşerî” olduğunun ileri sürülmesinden sonra ise; “İlahî Kelâm’ın Kur’ân şeklindeki 

tezahürüne İlâhîlik vasfı atfetmek, ondaki beşerîlik ve Arabîlik vasıflarını Allah’a ve 

O’nun ezelî kelâmına izafe etmek sonucunu doğuracaktır” neticesine ulaşılmaktadır.271 

Ayrıca tarihselci düşünce; Kur’ân’ın bütünüyle verili durumu baz aldığını, bugünün 

insanına hitap etmediğini, sadece karşısındaki canlı muhataplara hitap eden bir söz 

olduğunu, müstakbel okurlarını da hesaba katarak kurgulanmış bir metin gibi okunma 

hakkı olmadığını da iddia etmektedir.272  

 “Kur’ân’ın tarihselliği” ile “Kur’ân âyetlerinin muhtevasında tarihsel unsurlara yer 

verilmiş olması” ifadeleri arasında önemli ölçüde fark vardır. Tarihselcilik açısından 

“Kur’ân’ın tarihselliği” ifadesi, Kur’ân’ın bir bütün olarak tamamen belli bir tarihe ait, 

bu tarihin şart ve ortamları için geçerli olması gibi bir iddiayı öne sürer.273 Bu iddiaların 

neticesinde Kur’ân’ın tarihselliği, “Dinî Muhtevaların tarihin herhangi bir zaman dilimi 

içerisinde varlık biçimini ortaya koymak suretiyle, gerçekten tarihsel bir olgu olarak 

varlığını ispat edip sonra da tarihteki yolculuğuna son vermesi” demektir. Bir başka 

deyişle Kur’ân’ı tarihsel kabul etmek, “Onun hükümlerini kendilerine indirildiği ilk 

muhatap kitle için bağlayıcı kabul edip sonraki zamanlarda yaşayanlara doğrudan hitap 

etmeyen, bunun için de zorunluluk anlamında bağlayıcılığı bulunmayan bir kitap olarak 

algılanması” anlamına gelmektedir.274 

Tarihselci anlayışla Kur’ân’a bakmak, beşerî olanla ilâhî olanı mahiyet ve mukteza 

açısından bir tutmak, kendini yaratıcının yerine koyarak hüküm vermektir. Kur’ân’ın 

yorumlanmasında tarihsellik esas alındığı takdirde İslâm’da değiştirilemeyecek sabite 

                                      
270 Güler, “Tarihselciliğe Dair Yanılgı”. 
271 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 194-195.  
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kalmaz.275 Zira Kur’ân’ın tarihselleştirilme planı, onun hükümlerinin ezelî olmadığı, hatta 

bu çağda hüküm koyma yetkisinin de olmadığı düşüncesini yaygınlaştırmaktadır.276 

Kur’ân tarihselciliği; Kur’ân’ın neredeyse herşeyi din sahasına çekip ona dinî bir 

anlam yüklemesi, tabiat olaylarının Allah’a izafe edilip fiziksel oluşumun yok 

sayılması,277 sosyal olaylarda izah edilemeyen durumların ilâhî unsurlarla 

doldurulması,278 Kur’ân’ı anlamak için herhangi bir yönteme başvurulması,279 Kur’ân’ın 

mevcut haliyle “gökten zembille inmiş bir kitap” biçiminde takdim edilmesi ve Kur’ân’ın 

bir referans metni olarak algılanması280 kabilinden mevzuları problem addetmektedir. Bu 

tarz problemlerden hareketle, “doğrudan doğruya karşısındaki canlı muhataplara hitap 

eden bir sözü, müstakbel okurlarını da hesaba katarak kurgulanmış bir metin gibi okuma 

hakkımız olmasa gerektir”281 çıkarsamasına, bir sonraki aşamada ise Kur’ân’ın, “tarihin 

içinde, tarihe yönelik, tarihsel bir hitap”282 olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.283 

İslâm ilâhiyatı alanında kullanıldığı şekliyle tarihsellik mefhumu; ekseriyetle İslam 

hakkındaki oryantalistik söylemin atmosferinde oluşmuştur. Bu mefhum, mevcut 

şartların sürüklemesi sonucu oluşan modern taleplerin meşruiyetinin dayanağı olmaya 

elverişli bir muhtevaya sahiptir. Metinle ilgili yorumların yerine metnin kendisi tarihsel 

olarak konumlandırılmış ve insan ürünü bir metin düzeyine indirgenmiştir. Metinde 

geçen ifadeler nüzul dönemine tahsis edilerek o tarihin içine gömülmüş ve ifadelerin arka 

planları, başka bir ifade ile Allah’ın niyeti esas alınmıştır. Bu ise sonuç itibarıyla felsefi 

bir tartışmanın ideolojik bir tartışmaya dönüşmesiyle neticelenmiştir. Artık tarihselci 

tartışma bir talebe dönüşmüş ve talep edilen şey kimi zaman “Kur’ân ahkâmının 

değişmesi” biçiminde284  kimi zaman da “Kur’ân’ın ilk muhataplarından istediklerinin 

                                      
275 Soysaldı, Mehmet, Kur’ân’ı Anlama Metodolojisi, Ankara 2001, s. 180-182. 
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277 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 38. 
278 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 40. 
279 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 189. 
280 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 186. 
281 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 100. 
282 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 118. 
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yine Kur’ân’dan hareketle sonraki nesiller tarafından üretilmesi”285 şeklinde ortaya 

çıkmaktadır.  

Tarihselci yaklaşım her ne kadar ibadetlerin konu dışında tutulmasını öneriyorsa da 

bu noktada kendi söyleminin sonuçlarını öngörmüyor olabilir.286 Kutsal ve kutsala ilişkin 

alanı sorgulayan tarihselci yaklaşım -Kur’ân açısından- bir kez kabul edildikten sonra, 

durması gereken sınırları belirlenemeyecek ve Hasan Hanefî’de olduğu gibi inanç 

esaslarını da ele alacaktır.287 Kur’ân’ın kesin hükümlerinin, heva ve heveslerine tâbi 

olanlar eliyle tarihsel addedilerek reddedilmesi Allah’a karşı cüretkârlık288 ve Kur’ân’ın 

hükümlerini mensûh, modern düşünceyi nâsih kabul etmek demektir.289 Kur’ân’ın 

(mutlak anlamda) tarihselliği iddiası, onun son kitap olmaması ve kendinden önceki 

kitapları da neshetmemesi290 sonucunu gerektirir.291 

 Tarihselciliğin ortaya çıktığı şartların tarihselliğini göz ardı ederek aynı metodu 

tamamen farklı bir yapı arzeden Kur’ân-ı Kerîm’e uygulamak ilmi olmaktan uzaktır. 

Çünkü tarihselcilik başka bir kültür dünyasının problemlerini çözmek üzere geliştirilmiş 

bir yöntemdir.292 Nitekim Kur’ân’ın kullanmış olduğu dilin bazı ifade özelliklerini 

gerekçe göstererek, Kur’ân’ın koyduğu hükümlerin tarihsel olduklarını ileri sürmek de 

bilimsel bir değer ifade etmez.293 Kur’ân’ın hükümlerinin tarihte kalabileceğini söylemek 

siyasetteki meşhur “dün dündür, bugün bugündür” söylemiyle benzerlik arzetmektedir.294 

Zira Kur’ân hakkında tarihselcilik düşüncesinin içine düştüğü en büyük çıkmaz, Kur’ân’ı 

sadece bir durumu haber veren ihbârî karakterli bir metin gibi düşünmesi, bununla 
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294 Aydemir, Halis, “Dine Yapılan Operasyonlar! Tarihsellik Anlayışı Dün Dündür Bugün Bugündür!”, 

13.01.2018 Buharî 2494-2496, https://youtu.be/mBdU_Hc-Vtc, (17 Ocak 2018). 

https://youtu.be/mBdU_Hc-Vtc
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beraber Kur’ân’ın çok büyük bir kısmını meydana getiren, emir ve talep bildiren inşâî 

karakterini göz ardı etmesidir.295 

 Bir şeyin tarihsel olması, onun tamamen tarihin ürünü olduğu anlamına gelir. 

Çünkü tarih bütünüyle insan zihnine dayanır ve insan zihni ise tarihsel olarak oluşur ve 

tarihin ürünüdür.296 Tarihselci düşüncenin tutarsızlığı, tarihsel olan insanın eserleri ile 

içinde insan ürünü barındırmayan Kur’ân’ı aynı muameleye tabi tutmasıdır. Batının 

tarihsellik tecrübesi, toplumun dine karşıtlığını izale eden inançsal bir reform arz ederken, 

Kur’ân’ı tarihsel okuma çabaları ahkâm âyetlerine yönelik olmuş ve adeta İslâm’ı Batıya 

entegre etme faaliyetine dönüşmüştür.297 Batı’da bile pozitivizmin çoktan aşıldığı ve 

tarihselciliğin kıyasıya tartışıldığı bir zaman diliminde, bazı Müslümanlar tarafından 

tarihselciliğin kutsanması hem sığlığın hem de eziklik psikolojisinin bir işaretidir.298 

Kur’ân’ın tarihselliği hakkında söylenen şeyler hiçbir delile dayanmamakla 

birlikte, Kur’ân’ın ifadesiyle ancak “zan” üretmeye yatkındır.299 Tarihsellik zanna istinat 

edilerek kesin olan ilkeler hakkında şüphe oluşturur. Hâlbuki Kur’ân’daki somut 

çözümler kesindir. Bunlar sübut ve delalet açısından kat’i olan hükümlerdir. Tarihselcilik 

ise zannî ve izafî sonuçların ötesine geçemez ve bu yöntemle çıkarılan sonuçların Allah’ın 

muradına uygun olduğu söylenemez.300 Tarihselci yaklaşımla yapılan yorumlarda çağdaş 

düzeye ve konjonktüre mutabakat esastır. Vahiyde ise, Hz. Peygamber’in Hz. Zeynep’le 

evliliğinde şahit olunduğu gibi, toplumun hâkim normlarına ters düşse de toplumu 

doğruya yöneltme vardır.301 Kur’ân’ın nâzil olduğu zaman, mekân ve koşulların arz ettiği 

ihtiyaca cevaplar vermiş olmasını,302 “daha sonra gelen veya farklı coğrafyalarda yaşayan 

insanların ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi” şeklinde yorumlamak büyük bir haksızlıktır. 

                                      
295 Karamanlı, Tarihsellik ve Evrensellik Bağlamında Kur’ân Hitabının Tabiatı, s. 23. 
296 Kotan, Kur’ân ve Tarihselcilik, s. 145. 
297 Yazıcı, Türkçe Tefsir Çalışmalarında Klasik-Modern algısı, s. 58. 
298 Kaplan, Yusuf, “Çağdaş Hurafeler Çöplüğüne Dönüşen Bir Zihinle İslâm’ı Tarumar Ederiz Sadece!”, 

Yeni Şafak, 14 Ekim 2018. 
299 Kotan, Kur’ân ve Tarihselcilik, s. 205. 
300 Soysaldı, Kur’ân’ı Anlama Metodolojisi, s. 181. 
301 Soysaldı, Kur’ân’ı Anlama Metodolojisi, s. 183. 
302 Duman, Zeki, “Kur’ân’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Değerlendirilmesi”, 

Bilimname, 2009, XVII/19. 
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Kur’ân-ı Kerîm’in bütün insanlığa hitabının, bir dönemde, bütün zaman ve mekânlar için 

kavranıp ifade edildiğini düşünmek Kelâmullah’ı tanımamak anlamına gelir.303  

Kur’ân’ın tarihselliği fikri, İslâm toplumlarında ilk olarak sömürgeye maruz kalmış 

bölgelerde yaşayan bazı Müslüman düşünürler tarafından ortaya atılmıştır. Bu düşünce 

öncelikle İngiliz sömürgesi olan Hint alt kıtasında, daha sonra da sömürgeleştirilmiş 

Mısır’da yayılmaya başlamıştır.  Kur’ân’ın hükümlerinin tarihsel olduğu düşüncesini ilk 

olarak ileri süren Müslüman düşünür Fazlur Rahman bu konuda bir teori geliştirmiş ve 

birçok eser vermiştir. Bundan sonra Fazlur Rahman’ın ismi tarihselcilikle özdeşleşmiştir. 

Kendisinden sonra bu düşüncede mühim fark teşkil edecek bir teori geliştirilmemiş fakat 

benzer söylemlerde bulunulmuştur. Bundan dolayı bu çalışma kapsamında sadece Fazlur 

Rahman’ın görüşleri değerlendirilmekle yetinilecektir. 

 

1.2.2. Tarihselciliğin Temsilcilerine Örnek: Fazlur Rahman 

 

 Kur’ân’ın tarihsel okumaya tabi tutulmasını İslâm toplumunda dile getiren ilk 

isim Fazlur Rahman’dır. (ö. 1988)304 Fazlur Rahman Kur’ân’ı; “Hz. Peygamber 

zamanındaki ahlâkî ve toplumsal durumlara ve özellikle onun zamanında ticaretle 

uğraşan Mekke toplumunun sorunlarına Peygamberin zihni aracılığıyla gönderilen ilâhî 

bir cevap” olarak tanımlar.305 Bu tanımda, Kur’ân’ın özellikle sadece indiği dönemin 

sorunlarına cevap olarak gönderildiği vurgulanmaktadır. Halbuki Kur’ân hitabını, hangi 

                                      
303 Görgün, Tahsin, “Klâsik Anlama Yöntemlerinin (Fıkıh ve Tefsir Usûlü) İmkân ve Sınırları”, Güncel 

Dinî Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, (2-6 Ekim 2002), Ankara 2004, s. 11. 
304 Fazlur Rahman, 1919’da Pakistan’ın Hazara şehrinde doğdu. İlk öğrenimini Pakistanda geleneksel 

medrese eğitimi şeklinde aldı. 1940’da Pencap Üniversitesi Arapça bölümünü bitirdi. 1942’de aynı 

üniversitede yüksek lisansını tamamladı ve araştırma görevlisi oldu. 1949’da Oxford 

Üniversite’sinde doktora çalışmasını tamamladı. 1950’de Durham Üniversitesi’nde öğretim üyesi 

olarak görev aldı. 1961’de Eyüp Han tarafından Pakistan Karaçi’de İslâmî Araştırmalar 

Enstitüsüne profesör olarak atandı. 1962’de bu enstitünün müdürlüğüne getirildi. Adı geçen 

enstitü, Eyüp Han tarafından, İslâmî konularda Müslümanların güncel sorunlarına cevap verilmesi 

için kurulmuştu. Fazlur Rahman, 1967’de İslâm isimli eserini yazdı. Bu eserde ifade ettiği İslâm 

düşünce tarihine dair görüşleri Pakistan toplumu tarafından infialle karşılandı. Bu sebeple Fazlur 

Rahman, önce enstitüden daha sonra da Pakistan’dan ayrılmak zorunda kaldı. Amerika’da kısa bir 

süre Los Angeles’da Kaliforniya Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliğinden sonra, 1969’da 

Chicago Üniversitesi’nde “İslâm Düşüncesi” bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 26 Temmuz 

1988’deki vefatına kadar aynı üniversitede çalışmalarını sürdürdü.  
305 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, (Çev. Alparslan Açıkgenç, Hayri Kırbaşoğlu), Ankara 2014, s. 

62. 
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tarihte ve hangi bölgede yaşarsa yaşasın bütün Müslümanların ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek bir üslup ile Müslümanlara yöneltmektedir. Yukarıdaki tanımda, Kur’ân’ın 

“Peygamber’in zihni aracılığıyla gönderilen ilâhî bir cevap” ifadesi -Hz. Peygamber’e 

Cebrail (as) vasıtasıyla indirilen- vahyi, zihniyle bizzat kendisinin şekillendirdiği 

izlenimini vermektedir. Kur’ân’ın bildirdiğine göre ise Kur’ân, vahiy meleği Cebrail (as) 

tarafından Hz. Peygamber’in kalbine indirilmiş,306 o da bunu kalbiyle tasdik ederek hiçbir 

değişikliğe uğratmadan, hiçbir müdahalede bulunmadan307 insanlara tebliğ etmiş ve 

yaşayarak temsil etmiştir.308 Fazlur Rahman’ın bu tanımındaki “Hz. Peygamberin zihni 

aracılığıyla” kaydı, Montgomery Watt’ın, “Tanrı’nın vahyini bir şahsın bilinçaltı yoluyla 

göndermesi ihtimalini de göz ardı etmiyorum”309 ifadesiyle paralellik arzetmektedir. 

Fazlur Rahman fikrî arka planı itibariyle yaşadığı ve içinde bulunduğu şartlardan büyük 

ölçüde etkilenmiş, genel anlamda Batı oryantalist düşüncesinin bazı fikirlerinin tesirinde 

kalmıştır.310 Fazlur Rahman’ın vahiy anlayışı temellerini Platoncu metafizik gelenekten 

alarak, Jung’un (ö. 1961) kolektif şuuraltı kavramı ile ilişkilendirmiştir.311 Watt’ın, 

‘Allah’ın mesajını insanoğlunun bireysel veya kolektif bilinçaltı vasıtasıyla da 

iletebileceği’312 düşüncesi; Jung’la başlayıp Fazlur Rahman’da açık bir şekilde görülen 

Vahiy-Ruh/Cebrail ilişkisine dair açıklamalarla örtüşmektedir.313 Fazlur Rahman sadece 

vahiy meselesinde değil daha başka hususlarda da Watt ve Paret’in314 söylemlerine 

paralel açıklamalarda bulunmuş ve asılsız-uydurma olup Kur’ân’a aykırı olan Garanik315 

                                      
306 Şuara, 26/192-195, Bakara, 97. 
307 Hakka, 69/44-47. 
308 Karamanlı, Tarihsellik ve Evrensellik Bağlamında Kur’ân Hitabının Tabiatı, s. 374. 
309 Watt, Montgomery, Hz. Muhammed’in Mekkesi, (çev. Mehmet Akif Ersin), İstanbul 2017, s. 12. 
310 Hatiboğlu, İbrahim, “Fazlurrahman”, Çağdaş İslâm Düşünürleri, (edt. Cağfer Karadaş), İstanbul 2007, 

s. 129. 
311 Bkz. Küçükalp, “Fazlurrahman ve İslâm Modernizmi”, s. 56, 58. Jung’a göre Tanrı, insanî özden 

bağımsız müstakil bir varlık alanına tekabül etmemektedir. Vahiy de insan ruhunun derinliklerinin 

açığa çıkmasından başka bir şey değildir. Kolektif şuuraltına paralel bir işleyişe sahip olan bu 

değerlendirmelerle, Fazlur Rahman’ın vahiy ve aşkın ahlakî alan hakkındaki söylemleri arasında 

büyük bir paralellik mevcuttur. Küçükalp, “Fazlurrahman ve İslâm Modernizmi”, s. 59. 
312 Watt, Hz. Muhammed’in Mekkesi, s. 107. 
313 Bkz. Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 140. 
314 Paret de aşağıda açıklanacak garanik hadisesindeki lafızlar üzerine; “Necm 21 ve 22. Âyetlerde yer alan 

pasaja uygun bir ifade, onun (peygamber) tarafından vahiy olarak takdim edilmiştir”, “Peygamberî 

vahiyler geçici de olsa, şeytanî telkinler tarafından tahrif edilmektedir” sözleriyle Hz. Muhammed 

(s.a.s) hakkında ağır ithamlarda bulunmuştur. Bkz. Paret, Kur’ân Üzerine Makaleler, s. 136. 
315 Garanik hadisesi: “Rasulullah (a.s.) bir gün Kabe’nin etrafında Kureyşliler’le birarada oturduğu esnada 

Necm sûresini okumaya başlamış, 19-20. Ayetlerine gelince şeytan 20. Âyetin devamı gibi, “İşte 

onlar ulu kuğulardır (garanik), şüphesiz ki şefaatleri umulmaktadır.” Anlamında bir metni Rasûl-

i Ekrem’e okutmuş, Rasûl-i Ekrem okumaya devam edip sûreyi bitirince sonundaki secde 

âyetinden dolayı secde etmiş, kavmi de kendisine uyarak secdeye kapanmış; yaşlı olduğu için 
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metninde316 de onların söylemlerine benzer ifadelerle Hz. Muhammed’i tutarlı 

olmamakla itham etmiştir.317 

Fazlur Rahman’a göre Kur’ân’ın evrenselliğinin mânası; “kendi çağında cereyan 

eden hadiselere cevap olarak gelen kanunlar ve bildirimlerden oluşan formları aynen 

oldukları şekilde tarihin herhangi bir diliminde yaşanılan bir hayatın sorunlarına çözümler 

olarak görmek yerine, söz konusu evrensel mânanın her çağda farklı formlarda yeniden 

üretilmesi”dir. Kur’ân’ın tarihselliğini esas alan yaklaşım Kur’ân’ı, Orta Çağ 

Arabistanı’nda meydana gelen aktüel tarihsel meselelere Hz. Peygamber vasıtasıyla 

verilen cevaplardan oluşan formlar ve bu formların arkasında gizlenmiş olan ilâhî niyeti 

meydana getiren evrensel mânalardan oluşan bir kitap318 olarak konumlandırmaktadır.319 

Bu düşüncede Kur’ân’ın bütününün evrensel yani her zaman için geçerli kabul 

edilmemesi, aksine sadece ondan çıkarılacak ana ilkelerin evrensel kabul edilmesi, bu 

ilkeler dışında kalan hususların ise yedinci yüzyıl Arabistan yarımadasının tarihsel ve 

bölgesel koşullarındaki somut birer uygulaması olarak değerlendirilmesi 

önerilmektedir.320 Bu ise 1400 yıldır Kur’ân’a dair Müslüman paradigmanın altüst 

                                      
eğilemeyen Velid b. Muğıre de bir avuç toprağı alnına getirip secdeyi yerine getirmiş… 

Müşriklerin secde ettiği haberi Habeşistan’a ulaşınca oradaki Müslümanlar Mekkeliler’in 

İslâmiyet’i kabul ettiğini zannetmiş ve bir kısmı geri dönmüş. Mekke’ye yaklaştıkları sırada 

karşılaştıkları bir kervana Kureyşliler’in durumunu sormuşlar, kervandakiler de Muhammed’in 

önce ilahlarını hayırla andığını ve Kureyş’in ona uyduğunu, ancak daha sonra bu fikrinden 

vazgeçip ilahlarını kötülediğini, Kureyş’in de ona tekrar kötülük yaptığını söylemişler.” İbn 

Sa’d’ın naklettiği bu olay hakkında âlimlerin çoğu, rivayetlerin tamamının güvenilmez, asılsız, 

uydurma ve birçok bakımdan Kur’an’a aykırı olduğunu söylerken (Cerrahoğlu, 1996: 363), Fazlur 

Rahman “…Pekâlâ mümkün de olabilir.” açıklamasını yapmıştır. Bkz. Fazlur Rahman, İslâmî 

Yenilenme Makaleler I, (çev. Adil Çiftçi), Ankara 2015, s. 52. 
316 Cerrahoğlu, İsmail, “Garanik”, DİA, c. 13, İstanbul 1996, s. 363; Fahruddin er-Râzî de garanik 

rivayetlerinin kesinlikle yalan ve uydurma olduğunu, buna inanmanın insanı dinden çıkaran bir 

husus olduğunu kaydetmiştir. Bkz. er-Râzî, Fahruddin, et-Tefsîru’l-Kebîr Mefâtîhu’l-Gayb, 

Beyrut 2004, XXIII-XXIV/47. 
317 “Kur’ân açısından bir insan olarak peygamber’in her zaman tutarlı olmaması ne garip birşeydir ne 

uyumsuzluk arzeden birşeydir ne de ayıptır.” Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, (çev. 

Alparslan Açıkgenç), Ankara 2014, s. 146-147; Krş. Watt, Hz. Muhammed’in Mekkesi, s. 107. 

(Ana Konularıyla Kur’ân kitabındaki yukarıdaki ifadelerin dipnotunda mütercim, “genelde 

Müslüman alimler böyle bir olayın vuku bulmadığını savunmaktadır” şeklinde bir açıklama 

yapmıştır.)  Kur’ân’ın toplanması hakkında da tarihi verilere aykırı şu iddiaları da ileri sürmüştür: 

“…Herkesçe kabul edilen metin halife Osman zamanına aittir. Hz. Osman, bu amaçla tayin edilen 

ve başkanlığını Hz. Peygamber’in sadık bendesi Zeyd b. Sâbit’in yaptığı heyetin tavsiyesi üzerine, 

Kur’ân’ın bugünkü tertibinin yapılmasını da sağlamıştır. Bu tertip, Kur’ân’ın kronolojik düzen 

yerine, bir ölçüde surelerin uzunluğuna dayanmaktadır.” Fazlur Rahman, İslam, s. 95. 
318 Bkz: Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s. 73, 78. 
319 Kotan, Şevket, “Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları”, Dinî 

Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı 

(18-19 Aralık 2009), İstanbul 2010, s. 410. 
320 Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, s.44. 
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edilerek temellerinin sarsılması anlamına gelmektedir. Çünkü Müslüman paradigma ilâhî 

bildirimlerin kıyamate kadar geçerli olduğu inancına dayanmaktadır.321 

 Kur’ân ve hadis naslarının hayattaki hadiseler karşısında kifayetsiz kalacaklarını 

ifade eden Fazlur Rahman’a göre, İslâm düşüncesinin donmasının en büyük 

sebeplerinden biri de kıyasın bir istinbat yöntemi olarak kullanılmasıdır. Müslümanların 

1400 yıldan bu yana kıyas ile problemlerini halletme tecrübesinin beyhude bir çaba 

olduğunu ileri sürerek, kendisinin yeni ictihad teorisi için bir zemin hazırlama faaliyetine 

girişmiştir.322 Fazlur Rahman, kendi vazettiği bu sistemin tutarlılığı adına ilgili hadis 

rivayetlerini mevzû kabul etmiştir.323 

Fazlur Rahman, tarihselcilik kavramıyla kendisinin tecdit projesinin felsefi 

dayanaklarını ve buna bağlı olarak modern dünyada yaşanabilir makul bir İslâm(!) 

üretmeye çalışmıştır. Makul bir İslâm’ın ilk şartı ise Orta Çağ yaşam tarzına aidiyetleri 

tartışmasız olan İslâmî literatürde muamelat şeklinde ifade edilen alana ait Kur’ân 

ahkâmının modern gelişme ve ihtiyaçlar muktezasınca yeniden gözden geçirilerek 

değiştirilmesidir. Bu değişimin gerçekleştirilebilmesi için Kur’ân’ın indiği dönemi ve 

Kur’ân’ı, o dönemde yaşayan insanların anladığı şekilde anlamak ve anlamlandırmak 

üzere hermeneutik proje de teklif eden Fazlur Rahman’a göre, anlayan öznenin, yaşadığı 

dönemin şartları ve önyargılarından uzaklaşarak, tarih ve zamandan yalıtılmış bir şekilde 

o çağa giderek zihinsel olarak o çağı algılaması gerekmektedir. Söz konusu çağı bu 

şekilde anlayan özne artık, Allah’ın tarihe dair niyetini (makâsıd) ve bu çağın ruhunu 

kavramış olarak Kur’ân’ın kendi nüzûl çağında insana teklifinin bir benzerini bu modern 

çağda yeniden üretebilir. Nüzûl çağını anlayan öznenin ürettiği bu yeni proje, Kur’ân’ın 

ruhunu yansıtacağı için meşrudur. Allah’ın insandan istediği de budur.324 Bu ütopik 

öneride Kur’ân araştırmacısının nüzul dünyasına gitmesi, kendi yaşadığı çağı büsbütün 

aşıp “geleneksel uygulama” olmaksızın Kur’ân’ın nüzul dünyasına nüfuz edebileceğinin 

                                      
321 Kotan, “Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları”, s. 410. 
322 Kotan, Şevket, “Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları”, s. 414; Fazlur 

Rahman ‘Müslümanların gelişimine engel’ olarak nitelediği birçok Müslüman düşünürü şu 

‘hata’dan sorumlu tutmuştur: “İçtihat üzerine o kadar vurguya rağmen, içtihadın yeni problem ve 

durumlara şamil olup Kur’ân ve sünnetin ihtiva ettiklerine şamil olmadığı şeklindeki hukuk kaidesi 

son derece yanlış anlaşılarak ve yorumlanarak Kur’ân’ın ‘kapsamış olduğu’ hiçbir meselede, 

mesela bir kadının şahitliğinin değeri meselesinde, daha fazla bir şey yapılamayacağı anlamına 

alınmıştır.” Fazlur Rahman, İslâmî Yenilenme Makaleler I, s. 110. 
323 Türcan, Neshin Problematik Tarihi, s. 215. 
324 Kotan, “Kur’an ve Tarihsellik Üzerine”, s. 12; Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 62,80. 
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öngörülmesi, ancak insanın kendi tarihselliğini unutması durumunda söz konusu 

olabilir.325  Fazlur Rahman, ürettiği bu ikili projede ilk hareketin tarihçiye düşen bir 

görev; ikinci hareketin ise sosyal bilimcinin ve ahlâkçının vazifesi olduğunu ifade eder.326 

Fazlur Rahman’ın projesi hakkında aşağıdaki yorum meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır: 

Bu düşünce modernist zihniyetin “özne-nesne ayrımı”nı öngörmekte, yani insanın, içinde 

yaşadığı koşulları aşabileceğini, zaman ve mekân koşullarından münezzeh olabileceğini 

varsaymaktadır. Tarihselliğin zamana bağlılık düşüncesine dayalı olduğu göz önüne alındığında 

Fazlur Rahman’ın bu önerisinin sistematik tutarlılıktan uzak olduğu açıktır. Çünkü eğer Kur’ân 

metni tarihsel karaktere sahip ise ve bu tarihsel karakterin ardındaki tarih üstü öz, maksat 

aranıyorsa bu durumda Kur’ân yorumcusunun bizzat kendisi de tarih içinde yaşayan bir özne 

olarak koşullanmış, sınırlanmış olmalıdır. Dolayısıyla Fazlur Rahman’ın yorumcudan Kur’ân’ın 

nüzul tarihine gitmesini beklemesi, tarihselci bir perspektiften yapılmış bir öneri olsa da bizzat 

tarihselcilik düşüncesinin felsefi zemini ile çelişmektedir. Diğer değişle Kur’ân metninin tarihsel 

niteliklerini tespit etmeye koyulan yorumcunun kendisinin tarih üstü bir donanıma sahip olduğu 

varsayılmaktadır… Bu anlamda Kur’ân’ın tarihselliğinden söz etmek “onun hükümlerini sadece 

bu hükümlerin kendilerine indirildiği ilk muhatap kitle için bağlayıcı kabul edip sonraki 

zamanlarda yaşayanlara doğrudan hitap etmeyen, bunun için de zorunluluk anlamında bir 

bağlayıcılığı bulunmayan bir kitap olarak algılanması” anlamına gelmektedir… Nitekim teorinin 

Fazlurrahman tarafından önerilen türünün herhangi bir felsefî derinliği bulunmamakta, basitçe 

Kur’ân’ın tikel uygulamalarının günümüz insanını bağlamadığı söylenmektedir.327 

 Fazlur Rahman’ın, mutlak özne olan insanın bir nesne olan tarihe mutlak 

hakimiyetini var sayan tezinin, aydınlanmacı insan tasarımıyla malul olduğu ve naif 

kartezyenist imalar içerdiği açıktır.328 Ona göre, Kur’ân evrensel ahlâkî birtakım 

prensipler içermiş olsa da bazı emir ve yasakları özellikle de had cezaları tamamen o 

çağın ve Kur’ân’ın indiği bölgenin insanlarına uygundur. O halde hüküm bildiren 

âyetlerin evrenselliğinden ve kıyamete kadar kalıcı oluşundan söz edilemez.329 Kur’ân’ı 

Kerîm’in hukukla ilgili kısımları, indiği çevrenin özelliklerini yansıtır, savaş ve barışla 

ilgili hükümleri tamamen yöreseldir330 ve Kur’ân tarihsel bir metindir. Bu sebeple onun 

nesnel anlamı, ancak onun tarihselliğinin temel alındığı doğru bir metotla ortaya 

                                      
325 Bkz. Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, s. 49. 
326 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 64. 
327 Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, s. 45-46. 
328 Kotan, “Kur’an ve Tarihsellik Üzerine”, s. 13.  
329 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 117; Yılmaz, Musa K., “Tarihsellik Bağlamında Tefsir 

Geleneğinde Değişim”, s. 10. 
330 Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslâmî Metodoloji Sorunu, (çev. Salih Akdemir), Ankara 2014, s. 27. 
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çıkarılabilir.331 Bir anlamda Kur’ân’ın söylediği herşey tarihe aittir; bu bakımdan o, 

sadece indirildiği tarihte yaşayan insanların problemlerini çözmüştür.332 

 Kur’ân’ı “ahlâkî rehberlik belgesi”333 şeklinde tanımlayan  Fazlur Rahman’a göre, 

“Gayet belirli bir şekilde cereyan etmekte olan toplumsal değişmeyi, gözlerini kapayarak 

görmezlikten gelip, hâlâ Kur’ân’ın kurallarını lafzî (literal) mânası ile uygulamakta ısrar 

etmek, Kur’ân’ın toplumsal ve ahlakî gayelerini, hedeflerini kasden yok etmek 

demektir.”334 Kur’ân’ın temel hedefinin; “sosyo-ekonomik adalete ve insan eşitliğine 

dayalı bir  toplum kurmak”335 olduğunu kabul eden düşünür, Kur’ân’ın hükümlerini 

uygulamakta ısrar etmeyi, Kur’ân’ın hedeflerini yok etmek olarak nitelemiştir.  

 Fazlur Rahman, yaşadığı dönemin tarihsel sorunlarını evrenselleştirerek, 

Kur’ân’ın evrensel çözümlerini tarihsel kabul etme yolunu benimsemiştir.336 

Geçmişi/geleneği tarihsellikle nitelendirmek, bugünü mutlak/evrensel kabul etmek 

anlamına gelir ki bugünün yorumu da sonuç itibarıyla “tarihsel”dir.337 Fazlur Rahman’ın 

tarihsellik vurgusunda ulaşmak istediği nokta, medenî insanın vahye ihtiyacı olmadığı 

düşüncesini dile getirdiği şu ifadelerinde açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır: 

İslâm’ın tarihteki akılcı ve medenileştirici fonksiyonu ve insanın gelişmesinde oynadığı rol 

hakkında modernistlerin öne sürdükleri iddialar, oldukça farklı bir boyuta sahiptir. Bu, 

Müslümanların Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmalarına bağlı olan bu inancı 

takviye eden bir boyuttur. İlk şekliyle Muhammed Abduh tarafından ortaya atılan bu iddia, 

Muhammed İkbal tarafından felsefî bir terminoloji ile yeniden ifade edildi. Buna göre, Kur’ân’ın 

son vahiy ve Hz. Muhammed’in son peygamber olduğu gerçeği, insanlığın gelişmesi açısından 

oldukça anlamlıdır. Bu demektir ki; insan öyle bir olgunluk seviyesine çıkmıştır ki, artık onun 

hazır vahyin yardımına ihtiyacı yoktur. İnsan, kendi ahlâkî ve fikrî kurtuluş kaderini kendisi 

çizebilir… Böylece dile getirilen bu iddiada büyük gerçek payı olup, bu gerçeği, tarafsız ve açık 

kalpli her medeniyet tarihçisi kabul etmek zorundadır.338     

   Fazlur Rahman Kur’ân’ın tarihsel olduğu düşüncesini, vahiy ve vahiy meleği 

konusunda farklı değerlendirmelerde bulunarak desteklemeye çalışmıştır.  Kur’ân’ın, Hz. 

Peygamber’e vahyi getiren için melek tabirini kullanmadığı339, onun Hz. Meryem’e gelen 

                                      
331 Kotan, Şevket, “Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Tarihselci Yaklaşımlar ve Sorunları”, s. 414. 
332 Demirci, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 31. 
333 Fazlur Rahman, İslâmî Yenilenme Makaleler I, s. 65. 
334 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 78. 
335 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 78; Fazlur Rahman, İslâmî Yenilenme Makaleler I, s. 75. 
336 Bkz: Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 79. 
337 Ulukütük, “Çağdaş İslâm Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel 

Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği”, s. 262. 
338 Fazlur Rahman, İslam, (çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın), Ankara 2016, s. 326. 
339 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, (çev. Alparslan Açıkgenç), Ankara 2014, s. 156. 
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Ruh olduğu, Ruh ile vahiy meleğinin aynı olmadığı, Peygamberimize vahiy için melek 

gönderilmediğinin kesin olduğu340, Ruh ile meleklerin tamamen farklı varlık olmadığı, 

Ruh’un melekler tarafından Peygamberlerin kalplerine iletilen bir şey olduğu341, bu 

Ruh’un Cebrail (as) olduğu342 gibi birçok çelişki343 içeren açıklamalarda bulunmuştur.344 

Yine kendisi, Cebrail (as)’ın bir insan olarak tasvir edilip, Hz. Peygamber’le 

konuştuğunun görüldüğünü bildiren rivayetlerin sonradan uydurulmuş hikayeler olduğu 

kanaatindedir.345 Fazlur Rahman Ruh ile meleklerin tamamen farklı varlıklar olmadığını 

ve Ruh’un meleklerin en üstün derecesi ve Allah’a en yakını olduğunu ifade ettikten sonra 

aynı paragrafta Ruh’un meleklerden ayrı bir şey olmayıp, onlar tarafından iletilen bir şey 

olduğunu kaydetmiştir.346 Bu ifadelerde meleğin meleği indirmesi gibi bir garabet347 ve 

içinden çıkılmaz paradokslar görünmektedir.348 

 Kur’ân’da vahiy getiren elçi (Cibril) hakkında Ruh/Ruhu’l-Kudus kelimesi 

kullanılmıştır. Ancak Fazlur Rahman birçok sahih hadise ve ümmetin genel kabulüne 

aykırı davranarak bu Ruh’un bir melek olmadığını söylemekte,349 vahyi Hz. Peygamber’e 

getiren bir melek olarak Cebrail’i (as) dışlamakta ve vahyi tamamıyla Hz. Peygamber’in 

şuur hallerine referansla izah etmektedir.350 Fazlur Rahman, meleklerle Ruhu’l-Kudüs’ün 

arasını müphem bir şekilde ayırmakla bu Ruh’un, Hz. Peygamberin şuurunda beliren bir 

ses olduğu yorumuna şu sözleriyle kapı aralamaktadır:351 “Herhalde Ruh, Peygamberin 

                                      
340 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 157. 
341 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 160. 
342 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 158. 
343 Kuzudişli Ali, “Fazlur Rahman’ın Vahiyle İlgili Görüşleri ve Bu Görüşlerin Tenkidi”, İslâmî 

Araştırmalar Dergisi, sy. 1-2, Ankara 1998, XI/141; Ulukütük, “Çağdaş İslâm Düşüncesinde 

Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman 

ve Câbirî Örneği”, s. 262; Bkz. Öztürk, Kur’ân, Vahiy, Nüzûl, s. 138. 
344 Yazarın ifadelerindeki çelişkiye mütercim de dipnotta şu açıklamasıyla dikkat çekmiştir: “Fazlur 

Rahman, Ruh ile vahyin aynı olduğu sonucunu çıkarmıştır. Fakat diğer bazı âyetler bu sonucun 

doğru olmadığını göstermektedir.” Bundan hemen sonra da Fazlur Rahman’ın Ruh’un diğer 

yönlerden vahiyden ayrı olması gerektiğini kabul ettiğini belirterek çelişkiyi ortaya koymuştur. 

Bkz. Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 158. 
345 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 158. 
346 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 157. 
347 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 156. 
348 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 151. 
349 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 157; Yiğit, Metin, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl-i Fıkhın 

Kat’î-Zannî Diyalektiği”, Kur’ân ve Dil -Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu, (17-18 Mayıs), 

Van 2001, s. 151. 
350 Küçükalp, “Fazlurrahman ve İslâm Modernizmi”, s. 59. 
351 Kuzudişli Ali, “Fazlur Rahman’ın Vahiyle İlgili Görüşleri ve Bu Görüşlerin Tenkidi”, s. 141. 



52 

 

kalbinde oluşan ve ihtiyaç olduğu zaman vahiy şekline dönüşen bir kuvve, bir duyu veya 

bir araç olarak yorumlanabilir. Fakat bu Ruh, Allah tarafından indirilmektedir.”352  

Fazlur Rahman’ın vahiy anlayışı Hıristiyanlıktaki İsa’nın çifte tabiatına 

benzemektedir.353 Hıristiyan vahiy telakkisinde Kitab-ı Mukaddes, beşerî ve ilahî iki 

yönü olması itibariyle çifte tabiatlıdır. Yukarıda hermeneutik başlığı altında değindiğimiz 

gibi bu kitapların sadece özü Tanrı’ya ait olup Tanrı, bu kitapları insan vasıtasıyla 

oluşturmuştur. Hıristiyanlıkta Kutsal Kitap yazarları tanrısal mesajı kendi üslupları ile 

dile getirmekte serbesttirler.354 Hıristiyan telakki perspektifinden bakıldığında Fazlur 

Rahman’ın görüşleri açıklığa kavuşmaktadır. Aynı ruh bazen kitabın muhtevası, bazen 

Peygamber’deki somut vahiy ve çözümler için kuvve ve duygu, bazen Hz. Meryem’le 

konuşan insan, bazen de Hz. İsa olabilmektedir. Bu, açıkça Hıristiyan vahiy algısının 

İslâm’a da tatbik edilmesidir. Çünkü Hıristiyanlıkta Hz. İsa hem Tanrı hem Peygamber 

hem de vahyin ta kendisidir ve böyle farklı varlıksal düzeylerde bulunabilmektedir.355 

Watt da Hıristiyanlıktaki vahiy mefhumu hakkında söylenenlerin, İslâmî vahiy mefhumu 

için hiçbir değişiklik yapmaksızın söylenebileceğini belirtmiştir.356 

 Naturalist yaklaşımıyla357 peygamberliği yorumlayan modernist Seyyid Ahmed 

Han (ö. 1898) da Allah’ın gönderdiği mesajları peygambere ileterek, Allah ile peygamber 

arasında bir vasıta görevi yapan meleği kabul etmemektedir. Ona göre, ilâhî sözleri duyan 

melek değil peygamberlik melekesidir. Bu meleke, peygamberin kalbine yerleştirilmiş, 

tabiatının bir parçası haline gelmiş olduğundan peygamberin dışında bir şey olamaz.358 

Fazlur Rahman da Ahmed Han gibi vahiy elçisinin peygamberin dışında bir şey 

                                      
352 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 159. 
353 Manzur, Perviz, “Fazlur Rahman’ın Gelenek ve Modernizm Arasında Kitabı Koruyarak Tarihi 

Lanetlemesi”, İslam ve Modernizm, (Fazlur Rahman Sempozyumu), 1997, s. 248.  
354 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 153; Krş. Michel, Thomas, 

Hıristiyan Tanrı Bilimine Giriş, Dinler Tarihine Katkı, İstanbul 1992, s. 33,40’dan aktaran, Kılıç, 

Recep, “Vahiy: Mahiyeti, İmkânı ve Doğrulanması Üzerine”, Milel ve Nihal, sy. 1, 2011, VIII/35. 
355 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 154. 
356 Watt, W. M., Modern Dünyada İslâm Vahyi, (çev. Mehmet S. Aydın), Ankara 1982, s. 24-25. 
357 Naturalizm: Tabiatı tek gerçeklik ve değer kaynağı kabul eden öğretilerin genel adıdır. Naturalizm; 

felsefe, din, ilim, ahlak ve sanata ilişkin açıklamaları tabiat yasalarına dayandırarak yapan, çeşitli 

fizik ve metafizik hakikatleri tabiata, maddeye indirgemeye çalışan öğretilerdir. Naturalizm; 

metafizik olgularda tabiata indirgeme tarzını ortaya koymuş, bazı durumlarda da inkârcı bir tavır 

sergilemiştir. Naturalistlere göre akıl, iyi ile kötüyü, Allah’a ait şeyleri bilmek ve dünya işlerini 

düzenlemek için yeterlidir; bu nedenle peygamberlere, vahye ve kitap gibi başka rehberlere ihtiyaç 

yoktur. Bkz. Erdem, Hüsamettin, “Naturalizm”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, İstanbul 1990, s. 

98-99. 
358 Sıddıkî, İslâm Dünyasında Modernist Düşünce, s. 74-75. 
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olmadığını şu sözleriyle ifade etmiştir: “Hiç şüphesiz, vahiy Allah’tan sudûr etmiştir ama 

diğer taraftan Muhammed’in şahsiyeti ile derinden ilgilidir. Bu durumda vahiy elçisinin 

tamamen harici olduğunu ileri süren görüş doğru olarak kabul edilemez. O halde Kur’ân 

salt ilâhî kelamdır, fakat aynı ölçüde Hz. Muhammed’in iç kişiliği ile yakından 

münasebettedir. İlâhî kelam, Hz. Muhammed’in kalbinden süzülerek dışarı çıkmıştır.”359 

Bu ifadeler, bir geleneğe aidiyet duyulmadığı halde ironik olarak zahiren geleneği ihmal 

etmeme durumunun tezahürleridir.360 “Allah’ın tarih içinde cereyan eden olaylara 

Peygamber’in zihniyle cevap vermesi”361 ve “vahiy meselesinde Peygamber’in rolünün 

küçümsenmemesi gerektiği”362 sözleri bundan önce de değindiğimiz gibi Hıristiyan 

geleneğindeki vahiy anlayışını anımsatmaktadır. Hıristiyanlıkta vahiy havarisi vahyin 

özünü Tanrı’dan alır. Fakat o tamamen ilâhî bir süreçten geçerek somut şekline sahip 

olmamıştır. Havarinin yaşadığı tarihin, çevrenin ve kültürün izlerini taşır. Yani lafız 

havariye aittir.363 Fazlur Rahman Kur’ân hakkında Hıristiyan vahiy anlayışıyla bağdaşan 

şu sözleri söylemiştir: “Kur’ân hem tamamıyla Allah kelamıdır hem de tamamen Hz. 

Muhammed’in kelamıdır. Kur’ân açık bir şekilde her iki hususu da kabul etmektedir.”364 

Yani Kur’ân metni ya sarahaten Hz. Peygamber tarafından yazılmıştır; ya da kalbinde 

vuku bulan ilham ve yansımalar onun tarafından yazıya geçirilmiştir. İlhamların kaynağı 

kendisi olmasa bile, lafız Peygambere aittir ve onun dilbilgisi ve ifade gücünün bir 

ürünüdür. Kültüre ait olan dil ve içinde yaşadığı sosyal çevrenin şartlarının yani tarihsel 

durumun etkisiyle Kur’ân metnini meydana getirmiştir.365 

 Fazlur Rahman’ın bu tarz yorumlarının Kur’ân’a dayanmadığını ve Kurân 

lafızlarının Hz. Peygamber’e ait olmadığını aşağıdaki âyetler şüpheye mahal vermeyecek 

şekilde göstermektedir: 

                                      
359 Fazlur Rahman, İslam, (çev. Mehmet S. Aydın, Mehmet Dağ), Ankara 1992, s. 85; Fazlur Rahman, 

Ana Konularıyla Kur’ân, s. 162. 
360 Ulukütük, “Çağdaş İslâm Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel 

Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği”, s. 261. 
361 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 66. 
362 Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, s. 66. 
363 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 160. 
364 Fazlur Rahman, İslam, s. 82. 
365 Demirci, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 31; Çapan, Ergün, “Kur’ân’ın Evrenselliği ve Tarihselci 

Yaklaşım”, Yeni Ümit Dergisi, 2002, LVIII/36-37. 
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 “Aceleden dolayı Kur’ân’ı ezberlemek için dilini hareket ettirme! Kuşkusuz onu 

toplamak ve okumak bize aittir. Biz onu okuduğumuzda sen onun okunuşunu takip et. 

Sonra onu açıklamak da bize aittir.”366 

 Hz. Peygamber, vahiy geldiği esnada, onu ezberlemek ve unutmamak için, 

Cebrail’le (as) beraber kendisi de tilavet ederdi. Rabbi ona kalbini, kulağını vahye vererek 

susmasını ve vahyi alabilmesi için dinlemesini emretti. Hz. Peygamber’in ezberleme 

çabası ve unutma endişesinin âyette zikredilmesi, Kur’ân’ın nazmının kendisine ait 

olmadığı hususunda hiçbir şüpheye mahal bırakmamaktadır. O Peygamber (as)’ın kalbine 

mana olarak indirildi denilemez. Kur’ân’ı Kerîm, mana, nazım, Arapça ve lâfızla birlikte 

inzal edilmiş ilâhî bir kitaptır. Bu dört unsurdan biri noksan kaldığı durumda söz, ilâhîlik 

niteliğini koruyamayacağı için “Kur’ân” olamaz. Vahiy elçisi olan son derece güvenilir 

Cebrail (as), Kur’ân’ın her pasajını Rasulullah’a, kelime kelime okuyarak Arapça, lafız, 

nazım ve mana olarak inzal etmiştir.367 Kur’ân’ın sadece mana bakımından ilâhî olduğu 

görüşünden bahseden Zerkânî bu görüşün Müslümanlara ait olduğuna inanmadığını, olsa 

olsa bunun bir iftira sonucu Müslümanlara izafe edilmiş olabileceğini ifade etmektedir.368 

 Konuyla ilgili bir diğer âyet-i kerîme şöyledir: 

 “İnkâr edenler, ‘Kur’ân ona bir defada toptan indirilseydi ya!’ dediler. Biz, 

Kur’ân’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır 

okuduk.”369 

 İddia edildiği gibi vahiy, potansiyel ve kuvve olarak Hz. Peygamber’in gönlünde 

mevcut bulunsaydı âyet-i kerîme, tekrar indirilen somut vahyin bölümleriyle onun 

gönlünün takviye edilmesinden söz etmezdi.370 Bu âyet de gösteriyor ki, Vahy’in bütünü 

Allah’a ait, O’nun katından indirilmiş;371 vahy olayı da tamamen O’nun izni ve iradesi 

dahilinde gerçekleştirilmiştir. Çünkü Kur’ân -her ne kadar Cibril vasıtası ile Rasulüllah’a 

sözlü olarak okunmuş olsa da- Allah’ın kelamı,372 “Alemlerin Rabbinden gelen Kitab’ın 

                                      
366 Kıyâme, 75/16-19. 
367 Duman, Zeki, Beyânu’l-Hak, İstanbul 2014, I/232-233. 
368 Zerkanî, Menahil, I/53; Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 

162. 
369 Furkan, 25/32. 
370 Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 159. 
371 Fussilet 41/42. 
372 Bakara 2/75. 
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bir yansımasıdır.”373 O sebeple Kur’ân, Cibril’in sözü addedilemeyeceği gibi Hz. 

Peygamber’in sözü veya düzenlemesi de değildir.374 Vahiy de tamamen Allah’ın izni ve 

iradesi ile meydana gelmiştir.375 

 Vahyin gelişinde Hz. Peygamber’in hiçbir müdahalesi yoktur. Vahyin gecikmesi 

nedeniyle bazı zamanlar zorda kalmasından bu durum anlaşılmaktadır. Örneğin vahyin 

kesilmesi olayında Hz. Peygamber çaresizlik içinde kalmıştı. Eğer Fazlur Rahman’ın 

iddia ettiği gibi vahiy, Hz. Peygamber’in şuuruna yerleştirilmiş olsaydı, böyle durumlarla 

karşılaşılmaması gerekirdi. Zira onun içinde bir kuvve olarak mevcut bulunan vahiy, 

hayatının en meşakkatli anlarını yaşadığı o günlerde mutlaka şuur üstüne çıkardı.376 

Vahiy Hz. Peygamber’in şuurunda hazır bulunsaydı; Hz. Aişe ithama maruz kaldığı 

sırada Hz. Peygamber’in bir ay beklemesi, Ehl-i kitaptan bazı kişilerin sorusuna bir gün 

sonra cevap vereceğini söylediği halde beklenen vakitte cevap vermemesi, Hz. 

Peygamber’in bazı hususlarda ikaz edilmesi vb. olayların gerçekleşmesi anlamsız olurdu. 

Zira iddiaya göre bir bütün halinde Hz. Peygamber’in gönlüne yerleştirilmiş olan vahiy, 

ihtiyaç anında Hz. Peygamber’in şuuruna çıkmalı377 ve yukarıda zikredilenler 

yaşanmamalıydı. 

Fazlur Rahman Kur’ân’ın hükümlerinin tarihsel olduğu düşüncesini Hz. Ömer’in 

yaptığı bazı uygulamalara da dayandırmıştır. Hz. Ömer’in aldığı bazı kararların 

tarihselciliğe dayanak olabileceği fikrini ondan başka tarihselciler de dile getirmişlerdir. 

Bu nedenle öncelikle Hz. Ömer’in bahsi geçen uygulamalarının mahiyetinin ve 

tarihselcilikle irtibatının belirginleşmesi gerekmektedir. 

 

 

 

                                      
373 “Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar Kitab’ın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, fakat insanların 

çoğu inanmazlar.” Ra’d 13/1. 
374 Şuara 42/24. 
375 Duman, Zeki, Vahiy Gerçeği, Ankara 1997, s. 65. 
376 Kuzudişli Ali, “Fazlur Rahman’ın Vahiyle İlgili Görüşleri ve Bu Görüşlerin Tenkidi”, s. 145. 
377 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s. 159; Bkz. Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın 

Kat’î-Zannî Diyalektiği”, s. 160. 
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1.2.3. Tarihselciliğe Referans Gösterilen Hz. Ömer Uygulamaları  

 

Vahyin kendisine mutabakat ettiği, İslâm siyasî tarihinin önde gelen isimlerinden 

biri olan Hz. Ömer’in birtakım içtihat ve uygulamaları, tarihselcilik tartışmalarında 

kendisine atıfta bulunulan önemli bir mercidir. Kur’ân ahkâmının değişmesi hususunda 

sosyolojik ve antropolojik yaklaşım sergileyen modernist/tarihselci hareketin temel 

iddiası; Kur’ân hükümlerinin dönemin toplumunun koşullarına göre belirlendiği, bu 

şartlar ve ortamın değişmesiyle hükümlerin de değişmesinin zorunlu olduğudur. Bu 

akımın en temel çıkış noktası Hz. Ömer’in bazı uygulamalarıdır.378  Bu uygulamalardan 

biri müellefe-i kulûbla ilgili Hz. Ömer’in şu içtihadıdır: “Hz. Peygamber’in zekâttan 

kendilerine hisse verdiği müellefe-i kulûbdan Uyeyne b. El-Hısn ile Akra’ b. Habis, 

Halife Hz. Ebubekir’e gelerek, boş bir arazinin kendilerine tahsis edilmesini talep ettiler. 

Hz. Ebubekir de uygun görüp istedikleri yeri kendilerine verdi. Kendilerine buna dair bir 

de belge verdi ve Ömer’i de buna şahit yaptı. Onlar, o sırada mecliste bulunmayan Ömer’e 

başvurdular. Hz. Ömer belgeyi ellerinden alıp imha etti ve: Hz. Peygamber zamanında 

Müslümanlar az olduğu için kalplerinizi kazanmak amacıyla size veriyordu. Bugün ise 

Allah, İslâm’ı sizin gibilere muhtaç olmayan bir duruma getirdi. Gidin, elinizden geleni 

yapın. Allah sizi korumayacaktır, dedi. Onlar da gidip, Ebubekir’e Ömer’i şikâyet 

ettilerse de Hz. Ebubekir, Hz. Ömer’in yaptığını uygun bularak ona ses çıkarmadı. Buna 

sahabîlerden itiraz eden de olmadı.”379 Bu ifadelerde dikkati çeken bir husus; bu hadise 

her ne kadar Hz. Ömer’e nispet edilse de karar merciinde olan Hz. Ebu Bekir’dir. O Hz. 

Ömer’in tavrını isabetli bulmuş, verdiği hükmü uygulamış ve sahabeden de bu konuda 

hiçbir itiraz nakledilmemiştir.380 Yukarıdaki ifadelerde dikkati çeken bir diğer husus ise, 

istenen şeyin zekât değil de toprak parçası ile ilgili olmasıdır.381  

                                      
378 Köse, Saffet, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir 

Bakış”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya 2006, VII/49. 
379 Cessâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali, Ahkâmu’l Kur’ân, Beyrut 1985, III/124; Hz. Peygamber tarafından 

müellefe-i kulûbtan bu kimselere verilen yardımların zekâttan verildiği hakkında sarih ve kesin bir 

rivayet bulunmamakta olup, nakiller verilenlerin ganimetlerden olduğunu göstermektedir. Bkz. 

Atmaca, Hz. Ömer’in Kur’ân Anlayışı, s. 299.  
380 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, s. 

24. 
381 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, s. 

18. 
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 Hz. Ömer’i bu ve benzeri içtihatlarından dolayı Allah ve Rasûlünden sonra ilk 

teşri ameliyesinde bulunan kişi olarak gösterenlerin yanında382 sarih Kur’ân nassına 

rağmen onun müellefe-i kulûbun payını ilga ettiğini; bir illete dayanan nassın hükmünün, 

o illetin ortadan kalkmasıyla bu hükmü neshettiğini ileri sürenler de olmuştur.383 

 Hz. Ömer’in yukarıda naklettiğimiz Akra b. Habis ve Uyeyne b. Hısn’a bir pay 

vermemesi olayı da “kişiye özel” uygulama cinsinden olabilir. Çünkü Hz. Peygamber bu 

insanlara sağlığında ganimet mallarından yardım etmişti.384 Bunlar daha sonra tekrar 

yardım istemişlerdir. Hâlbuki önceleri müellefe-i kulûb sınıfına giren bu kimselerin daha 

sonra bu sınıfa dâhil olmamaları söz konusu olabilir. Yani bir insanın mütemadiyen 

müellefe-i kulûb sınıfında görülmesi doğru değildir.385 Bu durum, önceden zekât alma 

konumunda olan bir fakirin daha sonra zenginleşmesi sebebiyle fakirlik kapsamı dışına 

çıkmasından dolayı zekât alabilecek özelliğinin ortadan kalkması durumuna 

benzemektedir. Böyle bir durumda fakirlerin zekât hissesinin neshedildiği iddiası ne 

kadar mümkünse, müellefe-i kulübün hissesinin neshedildiği iddiası da aynı şekilde 

mümkündür.386 Buna rağmen, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in onlara -zekât fonundan değil de- 

ganimet gelirinden pay verdiği bu mesele tarihsellik tartışmalarına taşınarak, zekât 

verilecek kimselerden bir sınıfın Hz. Ömer tarafından iptal/nesh edilmesi şeklinde 

yorumlanmıştır. Hz. Ömer’in müellefe-i kulûba zekât ödeneğini kestiği iddiası, konuyu 

bambaşka bir alana çekmek suretiyle hükmün değişeceği alanın genişletilmesi 

düşüncesine bir basamak teşkil etmiş, sabit nassa rağmen maslahat gereği ahkâmın 

değişebileceği düşüncesine mesned gösterilmiştir.387 

 Müellefe-i kulûbun payı sabit olduğu halde onların kim olduğunun tespiti 

tamamen içtihadîdir. Hz. Ömer, müellefe-i kulûba zekâtı kaldırmış değildir. Sadece, bu 

husustaki istismarları önlemek amacıyla müdahalede bulunmuştur. İddia edilenin aksine 

                                      
382 Câbirî, M. Abid, Çağdaş Arap-İslâm Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, Beyrut 1996, s. 63. 
383 Mahmasanî, Suphî, “Hükümlerin Değişmesi İlkesi”, Kur’ân’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, (ed. 

Mevlüt Uyanık), (çev. Mevlüt Uyanık-Kâşif Hamdi Okur), Ankara 1997, s. 111-112. 
384 Atmaca, Gökhan, Hz. Ömer’in Kur’ân Anlayışı, İstanbul 2011, s. 303. 
385 Demir, Kur’ân Tefsirinde Tarihselci Yöntem, s. 139. 
386 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, s. 

24. 
387 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, s. 

22. 
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Hz. Ömer’in tavrı âyetin tatbiki388 istikametinde gerçekleşmiştir. Çünkü artık onlar 

Müslümanların güçlenmesi nedeniyle zarar verebilme vasıflarını kaybetmişler, 

dolayısıyla Tevbe 9/60. âyetin kapsamı dışına çıkmışlardır. Şayet bu vasfı yitirmelerine 

rağmen onlara zekât verilmeye devam edilseydi âyetin hükmüne aykırı davranılmış 

olurdu.389 Aynı zamanda bu kimselerin “şerlerinin ortadan kalkmış olmasına rağmen 

önceden olduğu gibi hâlâ kendilerine zekât verilmeye devam edilseydi bu, Müslümanlar 

açısından zillet ve İslâm’ı küçük düşürme anlamını taşırdı.”390 

Yukarıda naklettiğimiz olaydaki kişiler, Hz. Ömer’in müellefe-i kulûb tanımı 

çerçevesine girmemektedirler. O, yıllarca bu fondan yararlandığı halde durumunda hiçbir 

ilerleme olmayan, adeta bedavadan geçinmeye alışmış olan kimseleri, talep ettikleri 

şeyden mahrum etmiş391 ve bunlara zekâttan bir hisse verilmesine karşı çıkmıştır. Bu 

kimseleri müellefe-i kulûb kategorisinden çıkarmış, müellefe-i kulûbu zekât verilecekler 

sınıfından çıkarmamıştır. Şayet çıkarmış olsaydı Uyeyne b. Hısn hilafeti döneminde Hz. 

Ömer’in yanına gelip392 hissesinin artırılması talebinde bulunmazdı. Yine Hz. Ömer 

Hürmüzan’a ve Suslulara da aynı fondan maaş bağlamıştır.393 Nitekim tâbiûndan Ömer 

b. Abdilaziz (ö.101/720), kendi döneminde müellefe-i kulûba zekâttan hisse vermiştir.394  

 Kevserî (ö. 1952),395 Hz. Ömer’in uygulamalarının kat’i bir nas karşısında 

maslahatı tercih etmek olmadığını, onun yaptığının sahabeyi toplayarak onlarla yaptığı 

istişareyle diğer şer’î delillerin ortaya koyduğu hükümleri uygulamaktan ibaret olduğunu 

kaydeder.396 Hz. Ömer’in bu uygulaması, Kur’ân hükümlerini değiştirmek değil, ya başka 

                                      
388 “Sadakalar(zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, 

kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlar, (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah 

yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.”  Tevbe 9/60.  
389 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, s. 

23. 
390 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, s. 

23. 
391 Sifil, Ebubekir, Hz. Ömer’in Sünnet Anlayışı, (Basılmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Temel 

İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Konya 2006, s. 189. 
392 Buhârî, et-Târîhu’s-Sağîr, (thk. Mahmûd İbrahim Zayed), Beyrut 1405/1985, I/143. 
393 Sifil, Hz. Ömer’in Sünnet Anlayışı, s. 190; et- Taberî, Tarîhu’r-Rusul ve’l-Mulûk, (Thk.Muhammed 

Ebu’l-Fadl İbrahim), Kahire, tsz., VI/88-90; İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İmâmuddîn İsmail b. Ömer 

(774/1372), el-Bidâye ve’n-Nihâye, (thk. Ahmed Abdulvehhab Fetih), Kahire 1414/1993, VII/89-

90. 
394 Karaman, Hayreddin, İslâm Hukukunda İctihad, Ankara 1974, s. 71.  
395 Son dönem Osmanlı âlimlerinden olan Muhammed Zahid Kevserî, önemli eserler vermiştir.  
396 el-Kevserî, Muhammed Zahid, Makâlatü’l Kevserî, tsz, s. 259. 
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bir nassı uygulamak397 veya illetin var olmasıyla hükmün uygulanması; illetin ortadan 

kalkmasıyla da hükmün uygulanmaması şeklinde anlaşılabilir. Bir başka açıdan buna 

durumsallık da denilebilir. Yani belirli bir durum ve koşul için konulmuş olan hükmün o 

koşulda uygulanma safhasına geçmesi, o durumun değişmesiyle de bu hükmün 

uygulanmamasıdır. Farklı zaman ve mekânlarda uygulanacak çözümlerin, zamanı gelince 

devreye girmesidir. Burada hükümler değil durumlar değişmektedir.398 

 Hz. Ömer’in kıtlık zamanında hırsızlık haddini uygulamaması öne sürülerek de 

tarihselliğe referans aranmaktadır.399 Bu konuda üzerinde durulan hâdise şudur: 

 “Hâtıb b. Ebî Belte’a’nın köleleri, Müzeyne kabilesinden bir adamın devesini 

çalıp kestiler. Olay Hz. Ömer’e intikal edip suç sabit görülünce had cezasına 

hükmedilmiştir. Daha sonra Hâtıb’ın onları aç bıraktığını tespit edince köleleri 

cezalandırmaktan vazgeçmiş ve: Allah’a yemin olsun ki eğer ben, sizin onları çok 

çalıştırdığınızı ve haram olan şeyleri tüketmenin mübah hale geldiği ölçüde onları aç 

bıraktığınızı bilmemiş olsaydım, kesinlikle onlara had cezası uygulardım, demiştir. 

Ardından bu suçu işlemeye sebebiyet veren Hâtıb’ı değeri 400 dirhem olan devenin 

karşılığı olarak 800 dirhem tazminat ödemeye mahkûm etmiştir.”400 Bu ve benzer 

hadiselerde cezanın uygulanmaması, suç unsurlarının teşekkül etmeyişi nedeniyledir. 

Mecburiyet durumu ve zorlayıcı sebepler suç unsurlarının oluşmasına mâni olan 

olağanüstü hallerdir. Bu olayda, hırsızlığın zorunluluk sebebiyle meydana geldiği ve Hz. 

Ömer’in de haddi icap eden şartların oluşmaması sebebiyle cezayı gerekli görmediği 

ortadadır.401 

 Hz. Ömer döneminden daha önce Hz. Peygamber zamanında da benzer olaylar 

yaşanmıştır. Abbâd b. Şurahbil şöyle aktarmıştır: “Açlık ve kıtlığın hüküm sürdüğü yıl 

Medine’ye gittim. Oradaki tarlalardan birisine girip bir miktar başak aldım ve tanelerini 

                                      
397 Koçak, Muhsin, İslâm Hukukunda Hükümlerin Değişmesi Açısından Hz. Ömer’in Bazı uygulamaları, 

Samsun 1997, s. 98; Demir, Kur’ân Tefsirinde Tarihselci Yöntem, s. 141. 
398 Kırca, Celal, “Tenzil Yönteminin Tarihselliği Problemi ve Kur’ân Yorumuna Olan Etkisi”, Kur’ân 

Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, Aralık 1997, II/55. 
399 Atmaca, Hz. Ömer’in Kur’ân Anlayışı, s. 305. 
400 Mâlik b. Enes, Ebû Abdullah el-Asbahi el-Himyerî, el-Muvatta, “Akdiye”, 39, İstanbul 1992; İbn 

Kayyim el-Cevziyye, Ebû Abdillah Şemseddin Muhammed, İ’lâmu’l-muvakkı’în an Rabbi’l-

âlemîn, (thk. Tâhâ Abdurraûf Sa’d), Kahire 1968, III/11; Maide 5/38. 
401 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, s. 

33. 
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çıkararak birazını yedim, kalanını da torbama koydum. Derken tarla sahibi çıkageldi. 

Beni bu şeklilde görünce dövdü ve beni soyarak elbiselerimi aldı. Ben de bu durumu 

şikâyet etmek üzere Rasûl-i Ekrem’e gittim ve olayı anlattım. Hz. Peygamber tarla 

sahibine: Onu aç idiyse doyurman, bilgisiz idiyse eğitmen gerekmez miydi? diye çıkıştı 

ve elbiselerimi derhal vermesini emretti. Akabinde de bana bir miktar yiyecek verilmesi 

için ilgililere talimat verdi.”402  

 Zaruret durumunda çaresiz kalmış kimseye bu hali giderecek oranda haramların 

mübah hale dönmesine işaret eden âyetler bulunmaktadır: 

“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram 

kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek 

zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.”403  

Hz. Ömer’in kuraklık ve kıtlığın hüküm sürdüğü yıl hırsızlık suçunun cezasını iptal 

ettiği ya da gerçekleştirmediği şeklindeki yorumlar isabetli değildir. Zorunluluk hali 

suçun oluşmasını engelleyen bir unsur olduğu için Hz. Ömer’in o insanları 

cezalandırmasını gerektiren bir eylem söz konusu değildir. Bütün bunlara rağmen Hz. 

Ömer bu tür fiil işleyenleri cezalandırsaydı o zaman da haksızlık yapmış olurdu. Bu 

durumda Hz. Ömer ne âyeti askıya almış ne de Kur’ân’ın öngördüğü bir hükmü kaldırmış 

veya neshetmiştir,404 bilakis tam da Kur’ân ve sünnet ekseninde hareket etmiştir. 

Dolayısıyla onun uygulamalarının hiçbiri Kur’ân’ın tarihselliğine örnek teşkil 

etmemektedir.405 Buna rağmen Fazlur Rahman’ın: “Hz. Ömer’in şiddetli kıtlık 

zamanında hırsızlar için öngörülen had cezasını kaldırdığı bilinmektedir”406 şeklindeki 

iddialarıyla, Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’in Sünnetinden ayrıldığını, farklı alanlarda çok 

önemli konularda onun Hz. Peygamber’in sünnetini değiştirdiğini ve bu değişiklikten 

dolayı sünnetin daha verimli olduğunu407 belirten yorumlarına rastlamaktayız. 

                                      
402 Ebû Dâvud, “Cihad”, 85; İbn Mâce, “Ticarat”, 67; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV/166-167. 
403 Bakara 2/173; Maide 5/3; En’am 6/145. 
404 Köse, “Hz. Ömer’in Bazı Uygulamaları Bağlamında Ahkâmın Değişmesi Tartışmalarına Bir Bakış”, s. 

35. 
405 Atmaca, Hz. Ömer’in Kur’ân Anlayışı, s. 308-309. 
406 Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslâmî Metodoloji Sorunu, s. 160. 
407 Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslâmî Metodoloji Sorunu, s. 167. 
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 Hz. Ömer zamanından tarihselciliğe mesnet olarak ele alınan bir diğer mesele de 

fethedilen Sevâd arazisinin taksimidir. Hz. Ömer Ashab ile üç gün boyunca yaptığı 

istişareden sonra özellikle Hz. Ali408 ve Muaz b. Cebel’in409 etkili olduğu görüşler 

doğrultusunda; bu arazinin orayı fetheden askerlere ganimet kapsamında taksim 

edilmemesine, -Fey410 kapsamında değerlendirilip- Sevâd halkının yerlerinde kalmasına, 

kişilerden cizye, arazilerden de vergi alınmasına karar vermiştir. İskenderiye ve Şam’ın 

fethinde de aynı kararlar alınmıştır.411 Ahmed b. Hanbel, Hz. Ömer’den sonra da 

fethedilen arazileri hiçbir halifenin dağıtmadığını, Müslümanlar için vakıf olarak 

terkedilmesini sahabenin de tasdik ettiğini ve bu hususta icmanın gerçekleştiğini 

belirtir.412 

 Hz. Ömer’in Sevâd arazisi meselesindeki uygulaması; haraç vergisinin getirilip 

tarımın devam etmesini amaçlamasından dolayı ekonomik; sular ve sulama kanalları 

konusunda muhtemel problemleri çözmesi açısından sosyal; cihad edecek kimselerin 

ihtiyaçlarının karşılanıp, kale ve sınırların muhafazasını amaçlaması açısından askerî; 

savaşla elde edilen toprakların statüsünü belirleme açısından hukukî; Haşr sûresi 6-10. 

âyetlerini delil getirmesi yönüyle de dinî içerikli bir karardır.413 

Fazlur Rahman ve bazı tarihselci düşünürler, Hz. Ömer’in bu uygulamaları ile 

Kur’ân ahkâmını değiştirdiğini, şahsi tasarruflarıyla nesh yoluna gittiğini, dolayısıyla 

ondan sonra da ahkâmın değiştirilmesinde bir mahzur olmayacağını dile getirmişlerdir.414 

Halbuki o bu uygulama ile ganimet âyetinin hükmünü yürürlükten kaldırmamış, aksine 

ümmetin geleceğini de düşünerek araziyi fey olarak kabul edip, fey âyetlerinin 

hükmünü415 uygulamıştır, dolayısıyla bu uygulama da Kur’ân’ın tarihsel olduğu 

                                      
408 İbn Asâkir, Ebu’l-Kasım Ali b. Hasan b. Hibetullah, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Beyrut 2001, II/132; 

Belâzurî, Ebu’l-Abbas Ahmed b. Yahya b. Cabir, Futûhu’l-Buldân, Beyrut 1987, II/371. 
409 İbn Asâkir, II/133; Belâzurî, II/206-207. 
410 Bkz. Haşr 59/6-10. 
411 Fayda, Mustafa, Hz. Ömer Devrinde Gayri Müslimler, İstanbul 1989, s.14; Çelik, Hüseyin, Kur’ân 

Ahâmının Değişmesi, Ankara 2017, s. 80-85. 
412 Makdisî, Muvaffakuddin Ebu Ahmed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme, el-Muğnî, yy., tsz. 
413 Çelik, Kur’ân Ahkâmının Değişmesi, s. 89. 
414 Bkz. Fazlur Rahman, Allah’ın Elçisi ve Mesajı, (çev. Adil Çiftçi), Ankara 1997, s. 109; Fazlur Rahman, 

İslâm Geleneğinde Sağlık ve Tıp, (çev. Adnan Bülent Baloğlu, Adil Çiftçi), Ankara 1997, s. 92; 

Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s. 84. 
415 Haşr, 59/6-10. 
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gerekçesiyle ahkâmın modern şartlara uygun bir şekilde değiştirilebileceği düşüncesine 

dayanak olabilecek özellikte değildir.416 

 Hz. Ömer’in birtakım ugulamaları, tarihselciliğe delil olarak gösterilmesine 

rağmen tarihselliği çağrıştıracak bir hususiyet arzetmemektedir.417 Hz. Ömer’in yukarıda 

da bahsi geçtiği gibi bazı içtihatlarını tarihselcilikle nitelemek, tarihselciliğin tekâbul 

ettiği felsefî anlamı ya bilmemek418 ya da görmezden gelmektir.419 

  

                                      
416 Bkz. Keskin, Zeki, Kur’ân’a Modern Yaklaşımların Eleştirisi, İstanbul 2017, s. 412. 
417 Gerek yukarıda zikredilen Hz. Ebubekir dönemindeki meselede, gerekse Hz. Ömer’in hilafeti 

dönemindeki bazı meselelerde onun bu tarz kararları tek başına verdiği intibası oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. Halbuki Hz. Ömer sahabilerden oluşan istişare heyetinin onayını almadan hiçbir 

kararını uygulamamıştır. Dolayısıyla tarihselciliğe mesned kabul edilen bu kararlar birer sahabe 

icmasıdır. Bkz. Medenî, Muhammed Muhammed, Nazârât fî İctihâdâti’l-Fâruk Ömer İbni’l-

Hattâb, Kahire 2002/1422, s. 86-87; İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebu Abdullah Şemseddin 

Muhammed, İ’lâmu’l-Muvakkîn ‘an Rabbi’l-Âlemîn, (thk. ve dirase: Tâhâ Abdurrauf Sa’d), 

Kahire 1968/1388, I/92, 250. 
418 Yiğit, Metin, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, Kur’ân ve Dil -Dilbilim 

ve Hermenötik- Sempozyumu, (17-18 Mayıs) 2001  Erzurum, s. 183. 
419 Atmaca, Hz. Ömer’in Kur’ân Anlayışı, s. 347. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TARİHSELCİLİĞİN KUR’ÂN’A UYGULANMASINDA DAYANAK 

GÖSTERİLEN KUR’ÂN İLİMLERİ 

 

Tarihselliğin Kur’ân’a uygulanmasında ahkâm âyetlerinin yanı sıra Kur’ân 

ilimlerinden de dayanak aranmıştır. Tarihselci düşünce bu arayışında Kur’ân ilimlerinin 

bir kısmından yararlanmış ve Kur’ân’ın tarihselliği iddialarını bunlara dayanarak 

temellendirmeye çalışmıştır. Biz bunlardan sadece nesh, nüzûl sebepleri ve Kur’ân 

kıssalarını ele alarak, Kur’ân’ın tarihselliği iddiasıyla irtibatları açısından inceleyeceğiz. 

 

2.1. Nâsih ve Mensûh 

 

Nesh lügatte: “yok etmek, izale etmek,420 bir şeyi bir yerden başka bir yere 

aktarmak,421 tahvil etmek”422 gibi anlamlara gelir.  

  Kur’ân’da nesh, Hac sûresinin 22/52. âyetinde “…Allah şeytanın vesvesesini 

giderir, sonra kendi âyetlerini sabit kılar…” gidermek anlamına; Casiye sûresinin 45/9. 

âyetinde “…Şüphesiz biz sizin yaptıklarınızı hep kaydediyorduk” yazmak, kopya etmek 

manalarına gelmektedir.423 

 Nesh ıstılahta: “Bir nassın hükmünün daha sonra gelen bir nass ile kaldırılması, 

şer’î bir hükmün başka bir şer’î delil ile kaldırılması, önce gelmiş olan bir âyetin 

hükmünün, ondan sonra gelen başka bir âyetin hükmü ile değiştirilmesi veya tamamen 

                                      
420 Halil b. Ahmed, Ebu Abdurrahman el-Ferahidî (ö. 175/791), Kitâbu’l-Ayn (nşr. Mehdî el-Mahzûmî-

İbrahim es-Sâmerrâî), Beyrut 1988, IV/201; Cevherî, Ebû Nasr İsmail b. Hammad (ö. 400/1009), 

es-Sıhah: Tâcu’l-Luğa (nşr. Ahmed Abdulğafûr Attar), Kahire 1956, I/433; Tehânevî, Muhammed 

b. Ali b. Ali (ö. 1158/1745), Keşfu Istılâhâti’l-Fünun, İstanbul 1984, II/1377; Şimşek, Kur’ân’ın 

Anlaşılmasında İki Mesele, s. 86. 
421 Askerî, Ebû Hilal Hasan b. Abdullah (ö. 395/1005), el-Furûku’l-Luğaviyye (nşr. Hüsameddin el-Kudsî), 

Beyrut 1981, s. 324. 
422 İbn Fâris, Ebû’l-Huseyn Ahmed b. Fâris el-Kazvînî el-Hemedânî (ö. 395/1004), Mu ‘cemu Mekâyisi’l-

Luğa (nşr. Abdusselam M. Harun), Kum 1353 h., V/423. 
423 Bkz. Râğıb el-İsfehanî, Müfredât, (çev. Abdülbaki Güneş, Mehmet yolcu), İstanbul 2010, s. 1051; 

Zerkeşî, el-Burhân, II/29. 
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yürürlükten kaldırılması” anlamlarına gelir.424 Neshin bu anlamı sonraki dönem 

usûlcülerine aittir. Onlar, istisna ve gaye edatıyla veya başka bir âyetle tahsis edilmiş 

birçok âyetin metin içerisindeki yerini göz ardı ederek, bu âyetlere nesh karakterini 

vermişlerdir.425 Sahabe ve tabiun neshi; “âyetteki hükmü fertlerinden bir kısmına tahsis 

etmek, mutlakı takyit etmek, mücmeli tafsil etmek, cahiliye âdetini yürürlükten 

kaldırmak,426 geçmiş şeriatleri izale etmek” gibi anlamlarda kullanmış olup427 istisnayı 

bile nesh olarak değerlendirmişlerdir.428 Bu durumda nesh, beyanın bir nev’idir.429 Onlar, 

mensûh addedilen âyetlerin hükmünün ebediyyen kaldırılması anlamına işaret 

etmemişlerdir.430 Mütekaddimun ulemâ, âyet ve hadisten zahirinin murad edilmediği 

durumları nesh kavramı ile ifade etmişlerdir. Bu ise daha sonraki alimlerin nassların 

tearuzu anında cem ve telif imkânı olan birçok konuyu nesh formülüyle açıklamalarına 

sebebiyet vermiştir.431 Bütün mesele ilk dönem müfessirleriyle sonraki müfessirlerin 

ıstılaha yükledikleri anlam farklılığından kaynaklanmaktadır.432 Aşağıdaki ifadeler ilk 

dönemde neshe yülenen anlam açısından önemlidir: 

Mekkî der ki, İbn Abbas (r.a) dan, Kur’ân-ı Kerîm’de içinde istisna harfi bulunan birçok âyetin 

mensûh olduğu rivayet olunmuştur. Bu mecazdır, hakikat değildir. Çünkü müstesnâ müstesnâ 

minh’e bağlıdır. İstisnâ harfi müstesnanın müstesnâ minh’in içine aldığı fertler içinde olduğunu 

açıklar. Halbuki nâsih mensûhdan ayrıdır, onun hükmünü herhangi bir harf olmadan -istisnâ harfi 

gibi- kaldırır. Esasında istisnâ kendinden önceki umumu tahsis eder. İşte buna İbn Abbas nesh 

demektedir, bu şekilde nesh hususi şekliyle değil en geniş anlamıyla düşünülmektedir.433 

                                      
424 Bkz. Cürcânî, Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Tarifat, İstanbul h. 1327, s. 163; Zürkânî, Muhammed 

Abdulazim, Menâhilu’l-İrfan fi Ulûmi’l-Kur’ân, Mısır h. 1372, II/176. 
425 es-Salih, Kur’ân İlimleri, s. 278. 
426 Türcan, Neshin Problematik Tarihi, s. 99. 
427 Bkz. Şatıbî, el-Muvafakat, III/97; Dihlevî, Şah Veliyyullah Ahmed b. Abdurrahim, (ö. 1176/1769), el-

Fevzü’l-Kebîr fi Usûli’t-Tefsir, (çev. Mehmet Sofuoğlu), İstanbul 1980, s. 34. 
428 İbnu’l-Cevzî, Ebû’l-Ferac Cemaluddin Abdurrahman b. Ali el-Bağdâdî (ö. 597/1201), Nevâsihu’l-

Kur’ân (nşr. M. Eşref Ali el-Milbârî), Medine 1984, s. 22; İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali b. 

Ahmed b. Said b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî (ö. 456/1064), el-İhkâm fi Usûli’l-Ahkâm, Beyrut 

1983, IV/66; Güllüce, Veysel, “Kur’ân’da Neshedilmiş Âyet Var mıdır?”, Ekev Akademi Dergisi, 

sy. 26, (Kış 2006), İstanbul 2006, s. 52; Türcan, Neshin Problematik Tarihi, s. 96-97. 
429 Neshi ‘beyanın bir nev’i’ şeklinde değerlendiren mütekaddimun ulema, Kitab’ı beyan etmekle vazifeli 

olan Sünnet’in içerisinde -kendisi de bir beyan olan- neshin mevcudiyetinde bir sakınca 

görmemiştir. Daha geniş açıklama için bkz. Koçyiğit, Talat, “Kitap ve Sünnette Nesh Meselesi”, 

AÜİFD., c. XI, 1963, s. 98. 
430 Türcan, Neshin Problematik Tarihi, s. 88, 99. 
431 Erdoğan, Mehmet, İslâm Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, İstanbul 2016, s. 138. 
432 Dihlevî, el-Fevzü’l-Kebîr, s. 53-54; Dereli, Muhammed Vehbi, Tefsirde Yanılgı sebepleri, Ankara 2009, 

s. 182; İbnu’l-Bârizî, Nâsihu’l-Kur’âni’l-Aziz ve Mensûhuhu, (thk. Hâtim Salih ed-Dâmin, 

Erbaatu Kutub fi’n-Nâsihi ve’l-Mensuh), Beyrut tsz., s. 61. 
433 Kâsımî, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, s. 31. 
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 Yukarıdaki ifadelerden; cahiliye toplumundan İslâm toplumuna intikal etme 

esnasında vahyin tedrîcîlik ve fıtrata uygunluk çerçevesinde yaptığı birtakım 

düzenlemelerle sosyal değişimi yönlendirmesinin; Hz. Peygamber’in ve Kur’ân’ın 

muhatabı olan toplumun yaşadığı şartları dikkate alan bazı hüküm ve yönlendirmelerinin 

de nesh teorisi içinde mütâlaa edildiği anlaşılmaktadır.434 Aynı çerçevede ele alındığında 

“Nesh tabirinden murat; şer’î bir hükmün ilelebet iptali söz konusu olmaksızın belli bir 

zaman için tecil edilerek yerine başka bir şer’î hüküm gelmesidir. Bu yönüyle de nesh 

değişik şart ve ortamlarda, farklı konjonktürde farklı şartlar doğrultusunda Müslümanlara 

hareket esnekliği kazandıran Kur’ân’ın teşriî icazına örnek, harikulade ve bir o kadar da 

evrensel olan disiplini konumundadır.”435 Usul ulemâsının neshi değerlendirmesi bu 

minvalde olup, hükmün tamamen kaldırılması anlamına gelmemektedir. Onlar neshi 

kabul hususunda tarihselcilerle aynı noktada buluşsalar da aslında   nesih kavramına 

yüklenen anlam açısından farklı konumdadırlar. Zira tarihselciler neshi, hükmün iptali 

anlamında değerlendirmektedir. 

İslam ilim adamlarının ittifaka yakın kanaatlerine göre, şeriatler arasında nesh 

caizdir ve gerçekleşmiştir.436 Musa’nın (a.s.) şeriati İbrahim’in (a.s.) şeriatinde bulunan 

bazı hükümleri, İsa’nın (a.s.) şeriati Tevrat’taki birtakım hükmü, Kur’ân’ın getirdiği 

şeriat de kendinden önceki bütün şeriatleri nesh etmiştir. Bu manada neshin sadece amelî 

hükümlere uygulanması mümkündür ve insanlığın faydasına olması nedeniyle de 

meşrudur. Fakat akideye, fedâile ve ahbâra ait âyetlerde nesh imkânı yoktur.437 İnsanların 

maslahatının farklı durumlara göre değişiklik göstermesi nedeniyle hikmet ve ilim sahibi 

Yüce Allah her döneme en uygun olanı meşru kılmıştır.438  Serahsî (ö. 1090) ve Pezdevî 

(ö. 1099) Müslüman olduğunu söyleyen bir kimse açısından, şeriatler arasında neshin 

inkârını tasavvur etmenin mümkün olmadığını belirtmişlerdir.439 Serahsî “Neshin hiçbir 

konuda caiz olmayacağını söyleyenler sözüne itibar edilmeyen kimselerdir. Eğer bir 

                                      
434 Özdeş, Talip, “Vahiy-Olgu İlişkisi Açısından Neshe Getirilen Yorumlara Eleştirel Bir Yaklaşım”, İslâmî 

Araştırmalar Dergisi, sy. I, 2001, XIV/48. 
435 Eren, Cüneyt, Ahkâm-ı Kur’ân, İstanbul 2016, 137. 
436 Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara 1991, s. 124. 
437 Duman, Zeki, “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ 

Yönünden Yeniden Değerlendirilmeleri”, s. 34. 
438 Kâsımî, Cemaleddin, Tefsir İlminin Temel Meseleleri (çev. Sezai Özel), İstanbul 1990, s. 29. 
439 Serahsî, Ebû Bekir Şemsüleimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed, (ö. 483/1090), Usûlu’s-Serahsî, 

Beyrut, tsz, II/54-55; Pezdevî, Ebu’l-Usr Fahru’l-İslâm Ali b. Muhammed b. El-Huseyn b. 

Abdilkerîm, (ö. 482/1089), Usûl (Keşfu’l-Esrâr şerhi içinde), Beyrut 1997, III/236. 
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kimse İslâm’a inanıyorsa bu görüşü hiçbir şekilde dillendiremez. Zira Hz. Muhammed’in 

şeriatı önceki şeriatları nesheder. Bu şeriata inanıp da söz konusu kişinin o görüşü 

dillendirmesi nasıl mümkün olur?” diyerek şeriatlar arası neshi kabul etmemeyi 

Yahudilerin tavrına benzetmiştir.440 Fahruddin er-Râzî ise neshin imkanını şöyle izah 

etmiştir: “Nesh bize göre aklen mümkün olduğu gibi naklen de vâkî olmuştur. Çünkü 

Yahudilerden bazıları neshin aklen caiz olduğunu inkâr ederler, bazıları ise aklen 

mümkün görürler ancak naklen bunun vâkî olmadığını söylerler. Müslümanların bir 

kısmının neshi inkâr ettikleri rivayet edilmiştir. Birçok Müslüman neshin aklen caiz 

olduğuna ve bilfiil vâkî olduğuna delil getirmiştir. Çünkü deliller Hz. Muhammed’in 

peygamber olduğunu gösterir. Onun peygamberliği ise kendinden önce geçenlerin 

şeriatının mensûh olduğuna hükmetmekle ancak doğru olur. Binaenaleyh neshin var 

olduğuna kesin hükmetmek gerekir.”441 Yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü gibi ilk 

dönemde neshin varlığını savunmak, peygamberi, ona gelmekte olan kitabı savunmak ve 

önceki kitapların hükmünün kaldırıldığını kabul etmek anlamına gelmekteydi. Neshi 

reddetmek ise Hz. Muhammed’in peygamberliği ve son kitap iddiasını boşa çıkarma 

çabasını ifade etmekteydi.442 Bir başka deyişle, neshi reddetmek önceki kitapların 

hükmünün yürürlükte olduğunu kabul etmek suretiyle Hz. Muhammed’e ve Kur’ân’a 

itibar etmemek anlamına gelmekteydi. 

İlâhî kanunlarda nesh vardır. İlâhî kanundaki neshin gerekçesi, bir önceki kanunun 

eksikliği değil zamanın icap ve gereklerinin sürekli değişmesidir.443 Kur’ân’ı Kerîm, 

önceki semavî kitapları neshetmiş yani onların hükümlerini iptal etmiştir. Nihaî hükmü 

bildiren Kur’ân var iken, önceki hükümlerle amel caiz değildir.444 Şu âyet bu durumu 

açıklamaktadır: “Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki 

Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, ‘sen ancak uyduruyorsun’ 

derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.”445 Mekke müşriklerinin iddialarına göre bu 

âyetleri Hz. Peygamber kendisi uydurmaktadır. Âyetteki “değiştirilen âyet” ifadesiyle 

kastedilen şey önceki semâvî kitaplar, onların “yerine getirilen âyet” ten kastedilen ise 

                                      
440 Serahsî, Usûlu’s-Serahsî, II/54-55. 
441 er-Râzî, Fahruddin, et-Tefsîru’l-Kebîr Mefâtîhu’l-Gayb, Beyrut 2004, III-IV/206. 
442 Türcan, Selim, Neshin Problematik Tarihi, Ankara 2017, s. 40. 
443 Mutahharî, Murtaza, İslâm ve Değişim, (çev. Burhadettin Dağ), Ankara 2000, s. 191. 
444 Eren, Şadi, Kur’ân’ı Anlamada Farklı Yaklaşımlar, İstanbul 1998, 49. 
445 Nahl, 16/101. 
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bütün halinde Kur’ân’dır.446 Neshe delil gösterilen diğer âyet “Allah dilediğini siler, 

dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanındadır.”447 Yüce 

Allah, bir zaman için geçerli kıldığı hükümlerin bir kısmını diğer bir zaman için nesheder. 

Kur’ân kendinden önceki ilâhî kitapların içerdikleri asıllardan bir kısmını desteklerken, 

birtakım hükümleri de ortadan kaldırır, nesheder. Kur’ân’dan önceki kitaplar yalnız 

nesihten değil, değiştirilmekten bile kurtulamamışken Kur’ân, bütün kitaplar üzerinde 

müheymin ve bütün zamanların farklılıklarına hâkim Arapça bir hüküm kitabıdır.448  

Kur’ân’da neshe delil gösterilen, yukarıdaki son iki âyetin bulundukları Ra’d ve 

Nahl sûreleri Mekkî sûrelerdendir. Mekke döneminde ahkâm âyetleri henüz inmediği için 

âyetlerin hükmünün kaldırılmasından da söz edilme ihtimali yoktur.449 Bu durumda bu 

âyetlerde bahsi geçen nesih ancak Kur’ân’dan önceki kitaplara işaret etmektedir.  

“Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, 

yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah’ın gücünün herşeye hakkıyla yettiğini 

bilmez misin?”450 âyetindeki nesh edilen şey Kur’ân’ın lafızları değil, yine önceki 

şeriatlerdir.451 Âyette geçen unutturma ise bir peygamberle diğeri arasında uzun zaman 

geçmesi sebebiyle insanların doğal olarak önceki şeriatin âyetlerini unutması ile 

ilgilidir.452 Bir de aynı âyette daha hayırlısının indirilmesinden bahsedilmiştir. Kur’ân 

âyetleri arasında ‘az hayırlı-çok hayırlı’ şeklinde bir tanımlama yapılamaz. Zira Allah’ın 

indirdiğinden daha hayırlısı yoktur.453  

Bakara sûresinin 106. âyeti, 40. âyetten 122. âyete kadar bütünlük içerisinde 

okunduğunda bu âyetlerin hüküm içermediği, özellikle Yahudilerin Hz. Peygamber’e ve 

Kur’ân’a itirazları ve onlara verilen cevapları ihtiva ettiği ortaya çıkmaktadır.454 Neshe 

                                      
446 Duman, “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ Yönünden 

Yeniden Değerlendirilmeleri”, s. 37. 
447 Ra’d 13/39. 
448 Elmalılı, Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, (sadeleştiren M. Nur Çetin vd.), tsz., IV/578. 
449 Duman, “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ Yönünden 

Yeniden Değerlendirilmeleri”, s. 39. 
450 Bakara 2/106. 
451 Câbirî, Fehmu’l-Kur’âni’l-hakîm, Beyrut 2007-2009, III/108. 
452 Bkz. Cebrî, Abdulmüteal, en-Nesh fi’ş-Şeriati’l-İslâmiyye Kemâ Efhemuhu (en-Nesh Beyne’l-İsbât ve’n-

Nefy), Kahire 1987, s. 162. 
453 Cebrî, en-Nesh, s. 180. 
454 Duman “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ Yönünden 

Yeniden Değerlendirilmeleri”, s. 39; Bkz. Şimşek, Kur’ân’ın Anlaşılmasında İki Mesele, s. 91. 
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delil gösterilen yukarıdaki âyetler bağlamlarından koparılmadan Kur’ân’ın içerisinde bir 

neshe işaret etme ihtimalinden yoksundur.455  

Nesh önceki şeriatlerde bilfiil gerçekleşmiştir. Nâsih sıfatıyla Kur’an’da nesh, 

muhakkak mevcuttur. Fakat zannedildiği gibi Kelâmullah’ta mensûh âyet veya âyetler 

mevcut değildir, olamaz da. Kur’ân sadece nâzil olduğu zamanın insanları için değil, 

gelecek tüm dönemlerin insanları için ilahî bir hidayet ve rehber olmak üzere 

indirilmiştir.456 Bir şeriat diğer bir şeriati nesh edebildiği halde aynı şeriat içerisinde bazı 

hükümlerin şeriatin diğer hükümleriyle nesh edilmesi hususunun Kur’ân’da varlığı 

tartışma konusudur.457 Ebû Müslim Muhammed b. Bahr el-İsfehânî (ö. 934), Kur’ân’da 

muteahhirûnun tanımladığı anlamda mensuh ayet bulunmadığını söylemiştir. Bu 

anlamdaki neshi kabul edenlerin bahsettikleri nesihleri, tahsis veya te’vil türünden 

mevzular olarak yorumlar.458 Kur’ân’da tamamen ortadan kaldırılma anlamında bir nesh 

yoktur. Bir âyetin diğerini neshettiğini söyleyen, âyetin bizzat kendisi değil onu anlamaya 

çalışan içtihattır. İçtihat ise zannîdir. Sübûtu kat’î Kur’ân âyetlerinin zannî delil olan 

ictihatla neshedilmesini söylemek, kat’î olanın zannî olanla neshi demektir.459 Zannî bir 

şeye dayanarak kat’i olan nassın hükmünün değiştirilmesi de mümkün değildir.460 

 Zamanın değişmesiyle durumların ve mekanların değişmesi sonucu, nesh edildiği 

iddia edilen âyetlerin şartlarına tekrar dönüldüğünde söz konusu âyetlerin hükmüne 

ihtiyaç duyulması Kur’ân içerisinde -ebediyyen iptal anlamında- neshin mümkün 

olmadığını gösterir. Zira durumların değişmesi hükümlerin değişmesini gerektirir. Farklı 

şartların hükümleri de birbirini ortadan kaldıramaz.461 

                                      
455 Duman “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ Yönünden 

Yeniden Değerlendirilmeleri”, s.41. 
456 Duman “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ Yönünden 

Yeniden Değerlendirilmeleri”, s. 49. 
457 Duman, Zeki, “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ 

Yönünden Yeniden Değerlendirilmeleri”, Bilimname, c. XVII, 2009, s. 31. 
458 Duman, Zeki, “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ 

Yönünden Yeniden Değerlendirilmeleri”, Tarihten Günümüze Kur’ân İlimleri ve Tefsir Usûlü, 

Ankara 2009, s. 83. 
459 Beşer, Faruk, “Sebep-İllet-Hikmet Açısından Kur’ân Hükümlerine Bir Bakış”, Kur’ân’ı Anlamada 

Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, (8-10 Kasım 1996 Bursa) İstanbul 2000, s. 82. 
460 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 248. 
461 Duman “Kur’ân’ı Kerim’de Neshe Delil Gösterilen ve Mensuh Addedilen Âyetlerin Manâ Yönünden 

Yeniden Değerlendirilmeleri”, s. 49-50. 
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 Kur’ân’ı Kerîm’de hükmü feshedilerek iptal edildiği söylenebilecek hiçbir âyet 

yoktur.462 Her âyet de kendi şartları içerisinde geçerlidir. Aralarında nesih bulunduğu 

söylenen âyetler, farklı şartlara hitap eden âyetlerdir. Aynı şartlar için birbiriyle farklılık 

arzeden hükümlerin bulunması bir çelişkidir. Allah’ın kitabı ise çelişkilerden 

münezzehtir.463 Örneğin kıblenin değişimi meselesinde bir nesh vardır fakat bu nesh 

Kur’ân’ın Kur’ân’la neshi değil, önceki şeriatlerin hükmünün Kur’ânla 

neshedilmesidir.464 Bu durumda da vahiy inzal sürecinin son halkası olan Kur’ân, nâsih 

bir pozisyonda durmaktadır.465 

 Hz. Peygamber’den nakledilen şu hadisten de Kur’ân içerisinde bir neshin 

bulunmadığı anlaşılmaktadır: Rasûlullah (s.a.s.) bir âyet hususunda tartışmaya giren bir 

topluluğun yanına gelmiş ve “Size ne oluyor! Sizden önceki milletler böyle davranmakla; 

peygamberlerine muhalefet etmekle ve Kitabın bir kısmını bir kısmıyla çarpıştırmakla 

helâk oldu. Muhakkak ki Kur’ân bir kısmı bir kısmını yalanlıyor olarak inmedi, aksine 

birbirini doğrular olarak indi. Ondan anladığınızla amel edin ve bilmediğinizi bilenine 

havale edin.”466 buyurmuştur. Kur’ân’ın bir âyetinin diğer bir âyetini nesh ettiğini iddia 

etmek, söz konusu âyetleri birbirleriyle çarpıştırmaktan başka bir şey değildir.467 

Kur’ân’da neshin olduğunu kabul etmek, bir anlamıyla çelişik bir durumu kabul etmek 

demektir. Çelişki kavramı, tenakuz içeren bir durumu ifade eder. Kur’ân, sıklıkla kendi 

bünyesinde şüphe ve çelişki barındırmadığını açıkça söylemektedir.468 Bu âyetlerden biri 

mealen şöyledir:  

 “Onlar, neden hala Kur’ân’ı samimiyetle anlayıp kavramaya yanaşmazlar? Şayet 

Kur’ân, Allah’tan başkasına ait bir kelam olsaydı onda mutlaka birçok çelişki ve 

tutarsızlık bulurlardı.”469 

 Kutsal bir metinde çelişkinin olmaması demek, aynı metin içerisinde birbirini 

nakzeden, ortadan kaldıran ifade ve hükmün olmaması demektir.470 Kendi bütünlüğüne 

                                      
462 Gazali, Muhammed, Kur’ân’ı Anlamada Yöntem, (çev. Emrullah İşler), İstanbul 2016, s. 141. 
463 Şimşek, Kur’ân’ın Anlaşılmasında İki Mesele, s. 100; Nisa, 4/82. 
464 Bkz. Kasımî, Tefsir İlminin Temel Meseleleri, s. 29. 
465 Okumuş, Namık Kemal, Tahrif Edilen Hakikat, Ankara 2016, s. 25. 
466 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/181. 
467 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, İstanbul 2016, s. 323. 
468 Okumuş, Namık Kemal, Tahrif Edilen Hakikat, Ankara 2016, s. 36. 
469 Nisa, 4/82; Bkz. Hac, 22/51; Sebe, 34/5, 38. 
470 Okumuş, Tahrif Edilen Hakikat, s. 36. 
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son derece önem veren Kur’ân’da birbirini nakzeden değil, birbirini destekleyen âyetler 

bulunmaktadır.471 

Kur’ân’a, sadece ilk muhataplarına nazil olmuş ve hükmü kaldırılmış nazarıyla 

bakılamaz. Onun her asırda ve bölgede İslâm’a ilgi duyan veya iman eden insanlara 

mutlaka sözü vardır.472 

Dinde hiçbir şey önemsiz, gereksiz ve fazla olmadığı gibi, eksik de bırakılmamıştır. 

Din ile birlikte Allah insanlık âlemine nimetini de tamamlamıştır.473 Artık hiç kimsenin 

dinde artırma ve eksiltme yapması söz konusu değildir.474 Allah’ın izni olmadan hiçbir 

peygamberin bir âyet getirme imkânı olmadığı475 gibi hiçbir âyetin hükmünün 

kaldırılması da mümkün değildir.476  Peygamberden sonra da hiçbir kuvvetin Allah’ın 

âyetlerini değiştirme ve hükmünü kaldırma salahiyeti yoktur. Kaldı ki herhangi bir âyetin 

geçerliliğini tamamen kaybettiği noktasında karar verme yetkisi de hiçbir fâniye 

verilmemiştir.477 Hz. Peygamber de hiçbir âyetin mensûh veya geçersiz olduğuna dair bir 

beyanda bulunmamıştır.478 Buna rağmen tarihselci düşünürler Kur’ân’da nesih 

gerçekleştiği varsayımıyla, bu çağda da bazı âyetlerin nesh edilmesini ve buna ahkâm 

âyetlerinden başlanmasını önermişlerdir. Yirmi küsur yıllık nüzul sürecinde nesih denilen 

bir olayla Kur’ân’ın bazı hükümlerin değiştiğinin kabul edilmesi, aynı hükümlerin asırlar 

sonra rahatlıkla değişebileceği düşüncesine kapı aralamaktadır.479 Böylece tarihsellik, 

nesih meselesi üzerinden kendine yeni bir taban bulmaya çalışmaktadır.480  

                                      
471 Okumuş, Tahrif Edilen Hakikat, s. 26. 
472 Bkz. Şimşek, Kur’ân’ın Anlaşılmasında İki Mesele, s. 111. 
473 “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı 

seçtim…” Maide 5/3. 
474 “Rabbinin kelimesi (Kur’ân) doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun kelimelerini 

değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” En’am 6/115. 
475 “…Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir âyet (mucize) getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazısı 

vardır.”   Ra’d 13/38.     
476 “Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, bize kavuşmayı ummayanlar; ya bize 

bundan başka bir Kur’ân getir veya onu değiştir, dediler. De ki: Onu kendiliğimden değiştirmem 

benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek 

olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki: Eğer Allah dileseydi, ben size onu 

okumazdım, Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan önce bir ömür yaşadım. Hiç 

düşünmüyor musunuz?” Yunus 10/15-16. 
477 Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 291. 
478 Bkz. Şimşek, Kur’ân’ın Anlaşılmasında İki Mesele, s. 79; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 125. 
479 Bkz. Yiğit, “Hermeneutik Yöntem ve Usûl’i Fıkhın Kat’î-Zannî Diyalektiği”, 138. 
480 Türcan, Neshin Problematik Tarihi, s. 228. 
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Tarihsellik perspektifinden nesh olgusu, Kitâb’ın tarihselliğine ilişkin delil teşkil 

eder. Bu görüş; âyetler nazil olurken hüküm değiştirilebildiğine göre, ihtiyaç olduğunda 

nassların hükümlerinin vahiy kesildikten sonra da benzer bir yöntemle değiştirilebileceği 

iddiasındadır.481 Bu durumda başka bir problem daha ortaya çıkmaktadır. O ise, neshi 

gerçekleştiren Allah iken, günümüzde Kur’ân’ın hükümlerini kimin değiştireceği 

meselesi.482 

Hüküm ihtiva eden âyetlerin tarihsel, ahlak içerikli âyetlerin de evrensel kabul 

edildiği tarihselci düşünce,483 bu ayrımda Kur’ân’dan hiçbir temele dayanmamaktadır. 

Hüküm âyetlerinin ahlaktan ve imandan ayrıldığı net bir çizgi bulunmamaktadır.484 

Hüküm bildiren âyetleri ahlaktan ayrıştırıp nesih aracılığıyla tarihe geri gönderme 

uğraşları bu âyetleri tarihselleştirmek için yeterli değildir.485 

 Kur’ân içerisinde -ebediyyen iptal anlamında- neshin varlığını kabul bir bakıma 

tarihselciliği kabul etmek demektir.486 Kur’ân’ın içerisinde neshin kabulü, 

modernist/tarihselcilere göre; Kur’ân’ın vakıa tarafından oluşturulduğu, belli bir siyasi ve 

sosyal çevrede ortaya çıktığı için sadece o dönemi ve döneminin insanlarını bağladığı 

iddiasını doğrulamaktadır.487  

Kur’ân’ı vakıaya uydurma ya da tarihselliğini ispat etme sadedinde neshi kabul 

etmek, vahim hatalara sebep olabilir.488 Böyle bir nesh anlayışı, Kur’ân’ın bu çağın kitabı 

olmadığını ileri süren Batı’nın iddiasını da desteklemektedir. Uygulama alanı olmadığı 

söylenilen bazı âyetler için kimi zaman mensûh kimi zaman da tarihsel yakıştırması, 

                                      
481 Türcan, Neshin Problematik Tarihi, s. 227; Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, 

s. 328. 
482 Çelik, Kur’ân Ahkamının Değişmesi, s. 104. 
483 Bu hususta Fazlur Rahman’ın geniş açıklamaları için bkz. Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, (Çev. 

Alparslan Açıkgenç, Hayri Kırbaşoğlu), Ankara 2014; Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, 

(çev. Alparslan Açıkgenç), Ankara 2014; Fazlur Rahman, İslâmî Yenilenme Makaleler I, (çev. 

Adil Çiftçi), Ankara 2015; Fazlur Rahman, İslam, (çev. Mehmet Dağ, Mehmet Aydın), Ankara 

2016. 
484 Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 288; Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, 

s. 309. 
485 Çelik, Kur’ân Ahkamının Değişmesi, s. 99. 
486 Beşer, Faruk, “Sebep-İllet-Hikmet Açısından Kur’ân Hükümlerine Bir Bakış”, Kur’ân’ı Anlamada 

Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, (8-10 Kasım 1996 Bursa), İstanbul 2000, s.82; Ateş, 

Abdurrahman, “Tefsir Geleneğinde Levh-i Mahfuz Düşüncesi”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, sy. 

3, Ankara 2003, XVI/402. 
487 Dereli, Tefsirde Yanılgı Sebepleri, s. 147. 
488 Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 328. 
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Kur’ân âyetlerinin her dönemde aynı şekilde geçerliliğini koruduğu inancını zedeleme 

tehlikesiyle karşı karşıyadır.489 

 Tüm insanlığa gönderilmiş olan Kur’ân-ı Kerim koruma altına alınmış ve ona 

yönelik keyfi tasarruflara mahal bırakılmamıştır. Kur’ân’da varlığı ve muhtevası 

tartışmalı olan nesh, modern/keyfi yorumlara mesnet olarak kullanılsa da Kur’ân’ın 

tarihselliğine temel teşkil etmekten yoksundur. 

 

2.2. Nüzûl Sebepleri 

 

Kur’ân ilimlerinden Kur’ân’ın tarihselliğine dayanak gösterilen bir başka konu da 

nüzûl sebepleridir. “Nüzûl sebepleri” Hz. Peygamber’in risâlet döneminde gerçekleşen 

ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut bir sûresinin nâzil olmasına sebep olan 

hadiseyi, durumu ya da soruyu ifade etmek üzere kullanılır.490 Nüzûl sebepleri terkibinde 

yer alan “sebep” sözcüğü “bir neticenin meydana gelmesi için şart olan şey” manasında 

felsefî bir anlam taşımayıp, Kur’ân’ın bir kısım âyetlerinin nüzûlüne vesile olan ortam 

demektir.491  

Nüzûl sebepleri, Kur’ân’ın anlaşılmasına yarayan Kur’ân ilimlerinden birisi olduğu 

gibi tefsir ilminde de önemli bir yer teşkil eder. Bu konunun önemini Ebu’l-Feth el-

Kuşeyrî, “Nüzûl sebeplerini beyân etme durumu, Yüce Kitâbın manalarının 

anlaşılmasında en sağlam usûl ve yoldur”492 sözleriyle belirtir. Nüzûl sebepleri bilindiği 

takdirde âyetlerin manalarını anlamak kolaylaşır. Meselâ “Şüphe yok ki Safa ile merve, 

Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı ziyaret eder yahut umre yaparsa o 

ikisini tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur.”493  âyeti nâzil olduğunda Urve b. 

Zübeyr, teyzesi Hz. Aişe’ye bu âyeti anlamakta güçlük çektiğini söylemişti; çünkü Safa 

ile Merve arasında sa’y etmek zaten haccın vacipleri arasında sayılmaktaydı. Hz. Aişe 

ona şöyle cevap vermişti: “Cahiliye döneminde Safa tepesinde İsaf, Merve’de ise Nâile 

                                      
489 Dereli, Tefsirde Yanılgı Sebepleri, s. 187. 
490 Demirci, Muhsin, “Esbâb-ı Nüzûl”, DİA, İstanbul 1995, XXXIII/360. 
491 Yıldırım, Suat, Kur’ân-ı Kerîm ve Kur’ân İlimlerine Giriş, İstanbul 1983, s. 90. 
492 Zerkeşî, Bedruddin Muhammed, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Mısır 1391/1972, I/22. 
493 Bakara, 2/158. 



73 

 

isimli putlar vardı. Müşrikler onlar arasında sa’y eder ve onlara ellerini sürerek 

tapınırlardı. Hac ibadeti farz kılındığında bu durumu hatırlayan Müslümanlar, sa’y 

esnasında müşriklerin yaptıklarına benzer şeyleri yaptıklarını düşünerek tedirgin oldular. 

Bu âyet, Müslümanlarla müşriklerin sa’yi arasında hiçbir benzerlik olmadığını ifade 

etmek üzere nazil olmuştu.”494 

 Nüzûl sebeplerinin önemine dair başka bir örnek ise, “İman edip salih ameller 

işleyenlere; Allah’a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, 

sonra Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah’a karşı 

gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı 

bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever”495 âyeti hakkındadır. Rivâyet edilir ki, 

Osman b. Maz’ûn ve Amr b. Ma’dîkerib, bu âyetin ne hakkında indiğini bilmediklerinden 

dolayı, içkinin mubah olduğunu iddia etmişler ve delil olarak bu âyeti göstermişlerdir.496 

Bu âyet hakkında başka bir yanlış anlama da Hz. Ömer zamanında yaşanmıştır. Hz. 

Ömer’in Bahreyn’e gönderdiği Vali Kudâme b. Maz’ûn’un içki içerek sarhoş olduğu 

kendisine haber verildiğinde o, Kudâme’yi huzuruna çağırmış ve ona, içki içenlere 

uygulanan had cezasını uygulayacağını söylemiştir. Kudâme ise, Allah’ın kitabındaki bu 

söz konusu âyete göre kendisine sopa vurulamayacağını ve kendisinin Rasûlullah’la 

birlikte Bedir, Uhud, Hendek gibi pek çok gazalarda bulunduğunu söyleyince Hz. Ömer 

ona, âyeti yanlış yorumladığını, Allah’tan korkup çekindiği gibi O’nun yasaklarından da 

kaçınması gerektiğini ifade etmiştir. Başka bir rivayette ise Hz. Ömer’in yanında bulunan 

İbn Abbas; bu âyetin, içkinin kesin olarak yasaklanmasından önce içki içip ölenlerin 

mazur sayılacaklarına ve onların dışında kalanların sorumlu olacağına delil olduğunu 

açıklamıştır.497 Âyetlerin bu şekilde yanlış yorumlanması nüzul sebepleri hususunda 

yeterli bilgiye sahip olmamaktan yahut onları nazar-ı dikkate almamaktan 

kaynaklanmaktadır.498 

                                      
494 Taberî, Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’ân, Beyrut 2000, III/241. 
495 Mâide, 5/93. 
496 Zerkeşî, I/28; Subhî es-Salih, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut 1965, s. 131. 
497 eş-Şâtıbî, Ebû İshak İbrâhim, el-Muvâfakât fî Usûli’l-Ahkâm, Kahire 1970, III/226.  
498 Yazıcı, İshak, “Nüzûl Sebeplerini Bilmenin Kur’ân Tefsirindeki Önemi” On dokuz Mayıs Üniversitesi 

İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Samsun 1987, II/128. 
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 Nüzûl sebepleri hakkındaki haberler merfu olarak Hz. Peygamber’e veya 

sahabeye ulaşmazsa makbul sayılmazlar.499 Sahabenin güvenilirliği kitap, sünnet ve icma 

ile sabit olduğundan, tefsir alanında bu tür haberlere güvenmeye engel olabilecek hiçbir 

durum yoktur. Merfu hükmündeki sahabe sözlerini tefsirinde kullanmayan müfessirlerin 

kendi görüşleriyle âyetleri izah etme çabaları isabetli bir yöntem değildir.500 Sahabenin 

ve onlardan sonra gelen nesillerin Kur’ân’ı, özellikle nüzul sebebi rivâyetleriyle tefsir 

etmeleri sebebiyle bazı âlimler, tefsir ilminin başlangıçta esbâb-ı nüzûlü bilmekten ibaret 

olduğunu söylemişlerdir.501 

 Hükümlerin indirilmelerine sebep olan hikmetleri bilmek, mü’mini hükümlerin 

gereğini yapmaya ve Allah’ın emrettiği şeylerle amel etmeye teşvik eder ve onun Allah’a 

olan imanını güçlendirir.502 Nüzûl sebeplerinin bilinmesinin Kur’ân’ı anlama açısından 

önemli olmasına rağmen, her âyetin nüzul sebebi arama çabası içine sokularak âdeta 

kendi anlam çerçevesi içine hapsedilmesi ve böylece farklı yorumlara imkân tanınmaması 

gibi olumsuz sonuçları da bulunmaktadır.503 Nüzul sebepleri bilgisi, nüzul ortamının bir 

parçası olsa da, yokluğu durumunda Kur’ân gerçeğinin değişmesi söz konusu değildir.504 

Şah Veliyyullah Dihlevî’ye göre, müfessirlerin geneli, ahkâm konusundaki âyetleri, bu 

konularla ilgili rivayet edilen olaylarla irtibatlandırıp bu olayların, âyetlerin nüzul 

sebepleri olduğunu zannetmişlerdir.505  Hâlbuki nüzûl sebebi olarak bilinen sahih 

rivayetlerin tamamı, ilgili âyetlerin nüzulünün sebebi değildir.506 Âyetlerle rivayetler 

sonraki dönemlerde irtibatlandırılmış olmasına rağmen nüzul sebepleri kapsamında 

değerlendirilmiştir. Bu hususta daha da aşırıya gidenler neredeyse Kur’ân lafızlarının 

umumi olanlarını da nübüvvet asrına hasretmektedirler.507 Bunun sonucunda âyet ve 

sûreleri özel olay ve şahıslarla sınırlandırmak, onların genel ve ebedî maksatlarından 

uzaklaşılmasına, yorum zenginliğinin ortadan kalkmasına ve meselelerin Kur’ânî 

bütünlük içinde ele alınamamasına yol açacaktır.508 Bir âyetin sebeb-i nüzûlünün belirli 

                                      
499 Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara 1991, s. 118. 
500 CerrahoğluTefsir Usûlü, s. 234. 
501 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 242. 
502 Suyûtî, el-İtkan, I/38; el-Kâdî, Abdulfettah, Esbâb-ı nüzul, (çev. Salih Akdemir), Ankara 1986, s. 2. 
503 Demirci, Muhsin, “Esbâbu’n-Nüzûlün Kur’ân tefsirindeki yeri”, Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 

dergisi, İstanbul 1997, XI-XII/23. 
504 Serinsu, Kur’ân ve Bağlam, İstanbul 2012, s. 339. 
505 Dihlevî, el-Fevzu’l-Kebîr fî Usûli’t-Tefsîr, s.31. 
506 Kotan, Kur’ân ve Tarihselcilik, s. 346. 
507 Karadâvî, Kur’ân’ı Anlamada Yöntem, (çev. Mehmet Nurullah Aktaş), İstanbul 2015, s. 300. 
508 Eren, Ahkâm-ı Kur’ân, s. 69. 
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olması, o âyetin o sebebi ele alıp başka bir meseleye değinmediği anlamına 

gelmemektedir. Sebep, kendisiyle uyuşan bir bilgi hazinesinin anahtarıdır.509 

 Nüzûl sebepleriyle ilgili rivâyetlerde görülen bazı problemler insan zihnini 

meşgul edip karıştıracağı için yorum ufkunun daralmasına da yol açmaktadır. Yani insan 

bir anlamda sebeb-i nüzûlün içinde kalarak, olayın çerçevesi dışına çıkamayacaktır. Bu 

da haliyle Kur’ân’ın anlaşılmasını menfî yönde etkileyecektir. Çünkü bu durumdaki 

insanın, Kur’ân’ın mana boyutlarında dolaşması, öze inmesi ve ilahî mesajı kendi 

zamanına taşıması mümkün değildir. Âyetler zaman, mekân ve olaylarla sınırlandırılıp, 

Kur’ân-insan bütünleşmesi sağlanamadığı takdirde, ilâhî kelâmı anlama ve anlatmaktan 

söz etmek imkânsızdır. Özel bir sebebe binaen indirilmiş olan âyetlerde bile isim, yer ve 

zamanın zikredilmemiş olması, Kur’ân’ın anlaşılmasında nüzul sebeplerinin abartıldığı 

kadar önemli olmadığını göstermektedir.510 

 Nüzûl sebepleri Hz. Peygamber tarafından ashaba dikte ettirilmiş şeyler de 

değildi. Bu yüzden sebepler her zaman için Hz. Peygamber’in kontrolü ve gözetimindeki 

Kur’ân anlayışları olarak nitelendirilemez. Yani bu rivayetler, Kur’ân’ın anlaşılmasında 

vazgeçilmez bilgi araçları değildirler; çünkü en nihayet sahabenin Kur’ân tefsiri 

mesabesindedirler ve Müslümanlar için değerli oluşları da bu karakterleri sebebiyledir.511 

Aslında Sebeb-i nüzûl bir beyandır. Onun bir hükme beyan olması Kur’ân’ı sınırlayamaz 

ve tarihsel kılamaz. Sebeb-i nüzûle hiç başvurulmadan Kur’ân’ın tefsir edilebilir olması 

nüzûl sebebinin belirleyici olmadığını gösterir.512 Zira Kur’ân’ı belirleyen, Kur’ân’ın 

indiği dönemde vuku bulmuş olaylar ya da o dönemin toplumsal şartları değildir.513 

Bundan dolayı nüzûl sebepleri asla Kur’ân’ın varoluş sebebi olamaz. Nüzûl sebeplerinin 

bazen anlamayı kolaylaştırdıkları kabul edilse de tümüyle belirleyici ve vazgeçilemez 

derecede önemli oldukları söylenemez. Hatta nüzûl sebepleri, bazen yorum 

zenginliklerine de engel olmaktadır.514 

                                      
509 Gazali, Kur’ân’ı Anlamada Yöntem, s. 135. 
510 Kotan, Kur’ân ve Tarihselcilik, s. 376. 
511 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, İstanbul 2016, s.272. 
512 Beşer, Faruk, “Sebep-İllet-Hikmet Açısından Kur’ân Hükümlerine Bir Bakış”, Kur’ân’ı Anlamada 

Tarihsellik Sorunu Sempozyumu, (8-10 Kasım 1996 Bursa) İstanbul 2000, s. 82. 
513 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 271. 
514 Serinsu, Esbabı Nüzul, s. 232-242. 
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 Nüzûl sebeplerinin olması gerekenden daha fazla önemsenmesi, Kur’ân 

lafızlarının nübüvvet asrına hasredilmesine yol açmış515 ve tarihselci düşünürler de 

buradan yola çıkarak Kur’ân’ın tarihsel olduğu iddialarını temellendirmeye 

çalışmışlardır. Tarihselci düşünürler, Kur’ân metnini tarihselleştirerek âyetleri tarihsel 

dönemine iade etmek üzere, nüzûl sebeplerinin vazgeçilmezliği fikrinde ısrar etmişlerdir. 

Bu süreçte nüzûl sebepleri Kur’ân’ı anlamada son derece önemli bir konuma getirilmiş 

ve âyetler sebeplerle bağlanıp indiği döneme hasredilmiştir.516 Kur’ân’ın bütünüyle VII. 

Yüzyıla ve Arap Yarımadasında yaşayan topluma has kılan tarihselci düşünce, 

“Kur’ân’ın yalnızca somut bir sebebe binaen nâzil olan âyetlerini değil, bütün pasajlarını 

tarihsel bağlamlarıyla irtibatlı olarak anlamaya çalışmak, yöntemsel bir gereklilik”517 

çıkarımı yapmak suretiyle Kur’ân’ın tamamını tarihsel kabul etmektedir. Oryantalistlere 

göre de “Kur’ân’ın her bir pasajı mutlaka tarihsel bir bağlam içinde ortaya çıkmıştır ve 

yalnızca o tarih kesiti için bir anlam ifade eder.”518 

 Nüzûl sebeplerinin vazgeçilmezliği tezi tarihsellik bağlamında ele alındığında; 

masum birer argüman olmaktan çıkıp, Kur’ânî hükümlerin iptali ve vahyin ortadan 

kaldırılmasında bir silah olarak kullanılmaktadır.519 Bu durumda Kur’ân’ın nüzûl 

süreciyle irtibatlandırılması ve vahyin tamamen nüzûl ortamındaki sebebe bir sonuç 

olarak indiği düşüncesi, Kur’ân vahyinin vahiy çağı sonrası durumlara ışık tutamayacak 

düzeyde tarihsel bir metin konumuna indirgenmesini, başka bir ifadeyle sıradan bir metin 

haline getirilmesini beraberinde getirecektir.520  

 Sonuç itibarıyla Kur’ân âyetlerinden bir kısmının belli olaylar üzerine indirilmiş 

olmaları, o âyetleri tarihsel kılmaz.521 Âyet ve sûrelerin tertibinin nüzûl sebeplerine göre 

veya nüzûl sırasına göre yapılmamış olması da onun tarihsel okunamayacağını göstermek 

için yeterlidir. 

 

                                      
515 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 274. 
516 Demirci, Muhsin, Tefsir Usûlü, İstanbul 2009, s. 243. 
517 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 153. 
518 Özsoy, Kur’ân ve Tarihsellik Yazıları, s. 154, 198. 
519 Polat, Çağdaş İslâm Düşüncesinde Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 279. 
520 Demir, Şehmus, Kur’ân’ın Yeniden Yorumlanması, İstanbul 2002, s. 155. 
521 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s. 275. 
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2.3. Kur’ân Kıssaları ve Gerçeklik 

 

Kur’ân insanları hidayete ulaştırmak için indirilmiştir. O, hidayetin kendisini 

içerdiği gibi hidayete erdirici yolları da ihtiva etmektedir. Hidayetin kendisi tektir ama 

hidayete erdirici yollar farklılık arz edebilir. Bu da insanların farklı üslup ve 

yöntemlerden etkilenmeleri sebebiyledir. Kimi insan daha akılcıdır, mantıkî delillerden 

etkilenir. Kiminde ise, duygu yönü ağır basmaktadır; kalbine ve vicdanına değen 

hitaplardan etkilenir. Kur'ân kıssaları, farklı karakter taşıyan insanların her birine ayrı ayrı 

etki eder; hidayeti kabullenmesi için onu uyarır. Kur'ân kıssalarının kiminde akla hitap 

daha ağırlıklı, kiminde ise, kalp ve duygulara hitap daha ağırlıklıdır. Kur'ân kıssalarında 

serdedilen mantıkî delillerin büyük çoğunluğunun kullandığı kanıt şu görünen evrenden 

seçilmiştir. Evrensel bir dinin özelliği de bu olmalıdır. İnsan, dünyanın neresinde 

bulunursa bulunsun ve eğitimi hangi seviyede olursa olsun bu delilleri kolaylıkla 

anlayabilir ve değerlendirebilir.522 

 Kur'ân-ı Kerim'in büyük bir kısmının kıssalardan oluştuğu bir gerçektir. Hak-batıl 

mücadelesinin en çarpıcı örneklerinin yer aldığı kıssalar, insana bir tarih perspektifi ka-

zandırmakta ve ne tür bir davranış sergilemesi durumunda nasıl bir sonuçla karşılaşacağı 

konusunda mühim ipuçları sunmaktadır. Kıssalar, insanın insanla ve Allah'la olan 

diyaloğunun nasıl bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda örnekler 

vererek, önemli bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle kıssaların büyük bir öneme sahip 

olduğunu ifade etmek gerekmektedir.523 

Kur’ân’ın anlattığı tarihî her bir olay ve her haber hakikaten tarihte yaşanmış, 

meydana gelmiş gerçeklerden başka bir şey değildir. Günümüzde modern düşünce 

mahsulü olan oryantalizm kaynaklı görüşlerden hareketle bazı modernistler Kur’ân 

kıssaları için, “tarihen gerçekleşmiş olaylar değildir, simgesel veya sembolik ifadelerle 

yapılan bir anlatım şeklidir, efsanedir, mittir, mitolojidir…” demektedirler. İslâm 

                                      
522 Şimşek, Sait, Kur’ân Kıssalarına Giriş, İstanbul 1993, s. 101. 
523 Demir, Şehmuz, Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, İstanbul 2003, s. 2. 
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âleminde Kur’ân kıssaları hakkında ileri sürülen bu iddialar tamamen Batı’ya endeksli 

düşünce tarzı ve zihniyet yapılarından kaynaklanmaktadır.524  

Hint alt kıtası oryantalistlerinden Thakur Dass (ö. 1961) Adem-i Zaruret-i Kur’ân 

adlı kitabında; Kur’ân’ın Hz. Muhammed’e inen bir kitap olmadığını, onda bir çok yerin 

İncil ile birebir örtüştüğünü, asla olmamış kıssa ve olayların bulunduğunu, doğru ile 

yalanı bir arada barındırdığını ileri sürerek Kur’ân’ın güvenilir bir kitap olmadığı 

iddiasını ortaya atmıştır.525 Oryantalistlerin Kur’ân’ın güvenilirliğini zedelemek amacıyla 

düzdükleri asılsız iftiralardan biri olan Kur’ân kıssalarının gerçek olmadığı iddiası, Hint 

alt kıtası başta olmak üzere bir kısım Müslüman düşünürleri etkisi altına almıştır.526 

Darwinizmin etkisiyle İslâm’ın modernize edilmesi çalışmalarında ilk 

karşılaştırmayı yapan ve Abduh’un da çağdaşı olan Seyyid Ahmed Han (ö. 1898) ise: 

“yaratılış ve Hz. Adem’in cennetten çıkarılışına ilişkin kıssanın metaforik olduğunu Hz. 

Adem’in gerçek bir şahsiyeti değil, insan tabiatını temsil ettiğini, bu nedenle de Adem 

adında bir şahıstan söz edilemeyeceğini” ifade etmiştir.527 

Modern çağda Kur’ân kıssalarının gerçekliğini sorgulama hususunda öncülük eden 

ilim adamlarından biri olan Muhammed Abduh (ö. 1905), kendisinden sonraki modern 

dini düşünce akımlarına etkide bulunmuştur. Abduh, Kur’ân’da zikredilen kıssaların 

içeriklerinin bütünüyle doğru olmak zorunda olmadığını ifade etmiştir.528  

Taha Hüseyin (ö. 1973), Muhammed Ahmed Halefullah (ö. 1997) ve Emin el-Hûlî 

(ö. 1966) gibi bazı çağdaş düşünürlere göre Kur’ân kıssalarının tarihi gerçeklikleri yoktur. 

Bu kıssalar sadece edebî anlatımlardır.529 Halefullah’a göre Kur’ân kıssalarının hedefi 

tarih anlatmak değil, öğüt ve ders vermektir ve kıssalarda geçen şahısların söylemiş 

oldukları sözler, Kur’ân tarafından o şahıslara söyletilmiştir.530 Kur’ân’da geçen 

                                      
524 Şengül, İdris, “Kur’ân Kıssalarının Tarihî Değeri”, IV. Kur’ân Haftası Kur’ân Sempozyumu (17-18 Ocak 

1998), Ankara 1998, s. 176. 
525 Birışık, Abdülhamit, Oryantalist Misyonerler ve Kur’ân, İstanbul 2004, s. 121; Krş. Wherry, Elwood 

Morris, The Muslim Controversy, Madras 1905, s. 82-86. 
526 Ahmed, Hindistan ve Pakistanda Modernizm ve İslâm, s. 60. 
527 Ahmed, Aziz, Hindistan ve Pakistanda Modernizm ve İslâm, (çev. Ahmet Küskün), İstanbul 1990, s. 

57; Demir, Mitoloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihî Gerçeklik, s.102.  
528 Demir, Şehmus, Mitoloji Kur’ân Kıssaları ve Tarihî Gerçeklik, İstanbul 2003, s. 99. 
529 Bkz. Ebû Zeyd, Nasr Hamid, “Tarihte ve Günümüzde Kur’ân Te’vili Sorunsalı”, İslâmî Araştırmalar, 

sy. 1-4, 1996, IX/24-44. 
530 Cabirî, Muhammed Âbid, Medhal ile’l-Kur’ân’il-Kerîm, Beyrut 2006, s. 259; Coşkun, Muhammed, 

Cabirî ve Tefsir Anlayışı, İstanbul 2014, s. 150. 
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kıssaların tarihsel gerçekliğinin olması gerekmediğini de ileri sürmüştür.531 Mustafa 

Öztürk ise Kur’ân kıssalarının tümünün tarihi hakikat kapsamında değerlendirilmesinin 

“en büyük yanlış” olacağını ifade etmiştir.532 

Kur’ân kıssaları hakkında ortaya atılan iddialarda çokça kullanılan efsane, mit, 

ustûre kelimeleri ile eş anlamlı olan mitos kelimesi, “gerçek olmayan ya da gerçek bir 

bilgiye dayanmayan uydurma hikayeler, mitolojik bilgiler” anlamlarına gelmektedir.533 

Entmytologisierung (Efsaneden arındırma) eylemi Hıristiyan teolojisinin asıl vazifesi 

olagelmiştir.534 Efsane ve sembolik dil merkezli tartışmalar, Hıristiyanlığın temel dinî 

metinlerinin özelliklerini dikkate alan tartışmalardır. Buna karşılık İslâm toplumu içinde 

Kur’ân ve hadislerin anlaşılması ve yorumlanması ile ilgili tartışmalar ne efsane ne de 

sembolik dil ile doğrudan alâkalı tartışmalardır.535  

Hıristiyan teologlar Kitab-ı Mukaddes’teki mitolojik ifadeleri izah etme hususunda 

farklı arayışlarda bulunmuşlardır. Kutsal Kitabı mitolojiden arındırma yönteminin 

kurucusu Rudolf Bultman (ö. 1976), tarihin akışının mitolojiyi yalanladığı ve mitolojinin 

iddiasını çürüttüğünü536 ifade ederek bir yöntem geliştirmiş, -bu metodu ifade etmekte 

yetersiz bir kelime olduğunu da belirterek- yöntemini demythologizing (mitolojiden 

arındırma) olarak adlandırmıştır. Demitolojizasyonun mitolojik durumları elimine etmek 

değil, daha iyi anlaşılması için bir yorumlama metodu olduğunu ifade etmiştir.537 Yeni 

Ahit’in mesajının (kerygma) modern insan için anlamlı ve kabul edilebilir olmasını 

sağlama amacını güttüğünü ifade eden Bultmann, bu amacı gerçekleştirebilmenin modern 

çağdaki tek mümkün yolunun, kutsal metinlerdeki mitolojik anlatımların demitolojize 

edilmesi, yani mitolojinin giderilmesi değil yeniden yorumlanması olduğunu savunur.538 

Demitolojizasyon, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin kutsal metinlerinde yer alan 

anlatımların modern Kartezyen akıl sürecinden geçirilerek mitolojik unsurlarından ve 

                                      
531 Halefullah, Muhammed Ahmed, Kur’ân’da Anlatım Sanatı, (çev. Şaban Karataş), Ankara 2012, s. 102-

103. 
532 Öztürk, Mustafa, Kıssaların Dili, Ankara 2015, 101. 
533 Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 1998, s. 109. 
534 Rahner, K. ve H. Vorgrimmler, Kleines Theologisches Wörterbuch, Herder Bücherei: Freiburg 1971, s. 

90-91’dan aktaran, Görgün, Anlam ve Yorum, s. 102. 
535 Görgün, Anlam ve Yorum, s. 102. 
536 Bultmann, Rudolf, Mitoloji ve Hermenötik Sorunu, (çev. Cengiz Batuk, Emir Kuşçu), Ankara 2013, s. 

168. 
537 Bultmann, Mitoloji ve Hermenötik Sorunu, s. 171. 
538 Kuşçu, Emir, “Mitolojiden Arındırma Yöntemini Yeniden Düşünmek”, Milel ve Nihal, sy. 2, 2004, s. 

141. 
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tarihsel gerçeklik iddialarından arındırılmasını öngören bir yaklaşımdır.539 Mitolojiden 

arındırma mite değil, mitolojik dünya görüşüne karşıdır. Mitolojiden arındırma kutsal 

kitabı ya da Hıristiyan mesajını reddetmek değildir fakat kutsal kitabın dünya görüşünü 

reddetmektir.540 

Kur’ân, kıssalarıyla mesaj vermeyi amaç edinmiş fakat bu amaca ulaşmak için 

batıl541 olan hiçbir yöntem kullanmamıştır. Kur’ân kıssalarının gerçekte vuku bulmadığı, 

Kur’ân’da mitolojik kıssaların bulunduğu düşüncesi542 müşriklerin söylemleriyle farklılık 

göstermemektedir. Kur’ân kıssalarının gerçekliği hakkında tereddüt, aslında Kur’ân 

hakkında tereddüte sebebiyet veren bir durumdur.543 

Kur’ân-ı Kerîm’in kıssaları ‘hak’ vurgusuyla aktarması, kıssalarda anlatılanların 

gerçekliğini ortaya koyan önemli bir göstergedir.544 ‘Hak’ ifadesinin Kur’ân’daki anlam 

alanına bakıldığında, “doğruluk” (vakıaya uygunluk), “iyilik” (olması gerekene 

uygunluk), ve “tutarlılık”545 özelliklerini bünyesinde barındırdığı ifade edilebilir. Hak 

ifadesinin anlamı dikkate alındığında, kıssalarda anlatılan hadiselerin tarihen 

gerçekleşmiş oldukları ortaya çıkacaktır. Kıssalar için ‘hak’ ifadesinin kullanılması, 

kıssaların muhteva ve amaç yönünden, bütün boyutlarıyla gerçek ve doğru haberler 

olmasını icap etmektedir. Aksi bir bakış açısının bütünlükten uzak, parçacı bir yaklaşım 

olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.546 

Kur’ân kıssalarının yaşanmış gerçek olduğunu gösteren diğer bir ifade de 

Kur’ân’da kıssalar hakkında kullanılan ‘nebe’ kelimesidir. “Kesin veya kesine yakın bilgi 

ifade eden ve fayda sağlayan şey”547 olarak tanımlanan nebe’ ifadesi, Kur’ân-ı Kerîm’de 

farklı yerlerde geçmektedir.548 Kıssalar bağlamında yer alan âyetlerde, “gönderdik”, 

                                      
539 Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, s. 145. 
540 Kuşçu, Emir, “Rudolf Bultmann’ın Teolojik Hermenötiğindeki Bazı Temel Sorunları Tartışmak”, 

Rudolf Bultmann: Mitoloji ve Hermenötik Sorunu, (çev. Cengiz Batuk-Emir Kuşçu), Ankara 

2013, s. 67. 
541 Fussilet 41/42. 
542 Halefullah, Kur’ân’da Anlatım Sanatı, s. 235; Halefullah’ın Kur’ân’ı mitoloji içermekle itham edip, 

müşrik toplumun bu yüzden Kur’ân’ı reddettikleri iddiaları için bkz. Halefullah, Kur’ân’da 

Anlatım Sanatı, s. 237. 
543 Casiye 45/6; Nisa 4/87. 
544 Bkz. Kasas 28/3; Bakara 2/252; Al-i İmran 3/62; Kehf 18/13. 
545 İsfehanî, Müfredat, s. 297-298. 
546 Demir, Şehmus, “Kitab-ı Mukaddesi mitolojik unsurlardan Arındırma Çabası ve Kur’ân Kıssalarının 

Tarihî Gerçekliği”, İslâmî İlimler Dergisi, sy. 1, Çorum 2014, IX/119. 
547 İsfehanî, s. 1030-1031; İbni Manzur, I/162-163; Şengül, Kur’ân Kıssalarının Tarihî Değeri, s. 177. 
548 Bkz. Maide 5/27; Taha 20/99; Hud 11/49; Hud 11/100. 



81 

 

“helak ettik”, “yerin dibine batırdık”, “intikam aldık” gibi ifadelerin sıklıkla kullanılması 

da kıssaların yaşanmış gerçelerden alınan canlı kesitler olduğunu, aksini düşünmenin 

(Kur’ân’a inananlar açısından) mümkün olamayacağını göstermektedir.549 

Kıssaların muhataplarına mesajının etkili olması hususunda gerçekliği son derece 

önemlidir. Eğitim açısından bakıldığında da gerçek dışı hayali bir hadise ile reel bir olayın 

muhatapta meydana getireceği etki büyük oranda farklılık arz etmektedir. Kıssalarda 

anlatılanlardan ders çıkarılabilmesi için anlatılanların yaşanmış gerçek olaylar olması 

zorunludur.550 Gerçekleşmemiş sembolik veya masalımsı, uygulanabilirliği 

kesinleşmemiş şeylerin anlatılması ve kullardan da bunların örnek almalarının istenmesi 

Allah’ın adaletiyle bağdaşmaz.551 Tarihi sürece bakıldığında mitolojilerin toplumları 

köklü dönüşüme uğrattıklarına şahit olunmamış aksine, kıssalarda anlatılan gerçek 

olaylarla meydana gelen bilinç sayesinde toplumların dönüşmesi ve iyi yola 

yönlendirilmesi gerçekleşmiştir.552  

“Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle kalbini pekiştireceğimizden her 

türlüsünü sana anlatıyoruz. Bu haberlerin içerisinde sana gerçek (bilgi) ulaşmakta; 

mü’minlere de bir öğüt ve uyarı gelmektedir.”553 Bu âyet Kur’ân’da anlatılan kıssaların 

hepsinin gerçek olduğunu bildirmektedir.554 

 

2.3.1. Kıssalar ve Tarihselcilik İlişkisi 

 

Kur’ân’ı tarihsellici bir gözle okumanın gerekli olduğunu vurgulayan Muhammed 

Arkoun Kur’ân’da geçen kıssaların tamamının ve bütün mucizelerin birer sembolik 

anlatım biçimi olduğunu ifade etmektedir.555 Kur’ân kıssalarının tarihsel gerçekliğini 

sorgulayan Halefullah’ın yaklaşımı, Kur’ân (ın hükümleri arasında) mesajının özü ve 

                                      
549 Demir, Şehmus, “Kitab-ı Mukaddesi mitolojik unsurlardan Arındırma Çabası ve Kur’ân Kıssalarının 

Tarihî Gerçekliği”, s. 120. 
550 Adevî, Muhammed Hayr Mahmud, Mealimu’l-Kıssa fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Ürdün 1988, s. 112-113. 
551 Çelik, Kur’ân Ahkamının Değişmesi, s. 104. 
552 Demir, Şehmus, “Kitab-ı Mukaddesi mitolojik unsurlardan Arındırma Çabası ve Kur’ân Kıssalarının 

Tarihî Gerçekliği”, s.121. 
553 Hud, 11/120. 
554 Kara, Mustafa, Kur’ân Kıssaları, Samsun 2018, s. 63. 
555 Bkz. Arkoun, Muhammed, Kur’ân Okumaları, (çev. Ahmet Zeki Ünal), İstanbul 1995, s. 104. 
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yerel uygulama şeklinde ayrım yapmayı ve yerel uygulamayı orada bırakıp özü (genel 

ilkeler) bu çağa taşımayı öneren Fazlur Rahman’ın tarihselci yaklaşımı ve Bultmann’ın 

demitolojizasyon düşüncesi biçim-öz ayrımını öngörme ve biçimi değersizleştirme 

noktasında ortak paydaya sahip görünmektedir.556 Tarihsel koşullanmışlıklar ile 

sınırlanmış olduğu halde biçim-öz ayrımı yapan yorumcunun çağındaki hâkim söylemleri 

“dinî söylemin özü” olarak görmesi ve buna muhalif görünen unsurları biçim sayıp 

yerelleştirmesi/değersizleştirmesi mümkündür. Bu durumda demitolojizasyon, 

tarihselcilik ve kıssaların tarihsel gerçekliğini sorgulama yaklaşımları, yorumcunun 

kültürel ufkuna hâkim olan statükonun meşrulaştırılması sonucuna varabilir.557 

Kur’ân-ı Kerîm en mükemmel davet metotlarından biri olan kıssalar yoluyla, 

mesajını daha kolay anlaşılabilecek bir halde sunmuştur. Kıssaların aktarılmasında hiçbir 

surette zaman, mekân, şahıs isimleri ve olayın detaylarına girmemiştir. Kıssalarda 

anlatılan olayların gerek tarihsel açıdan tam bir açıklığa sahip olmaması, gerekse 

kıssalarda sarih yer ve şahıs isimlerinin zikredilmemesinin en önemli sebebi, verilmek 

istenen mesajın teferruat yığınlarında kaybolmamasını sağlamaktır. Bundan dolayı 

Kur’ân-ı Kerîm, âyette de belirtildiği gibi bu kıssaların ibret veren558 ve pratik yaşantıda 

bir anlam ifade eden559 yönleri üzerinde durmaktadır.560 Aynı zamanda, Kur’ân 

mesajlarını lokalize etmeden, tüm insanlığa hitap eder hale getirmektedir. O halde bu 

âyetler bize, anlamanın gerçekleşmesi ve mesajın ulaşmasında, metinde verilen bilgilerin 

yeterli olabileceğini göstermektedir.561  

 Nüzûl sebeplerinin, tarihsel bir varlık alanına ve gerçekliğine sahip olması, hiçbir 

zaman kıssaların Kur’ân’da gelip geçici şeyler olarak algılanmasına neden olmamıştır.562 

Kur’ân-ı Kerîm’de her dönemin tüm şartlarını aynı anda ifade eden âyetler bulunmaması 

normal olduğu gibi, her âyetin aynı anda aktif olarak işler durumda kalması zorunluluğu 

da yoktur. Bu sebeple herhangi bir âyetin bir dönem için –ki bu dönem oldukça uzun 

olabilir- fonksiyonel olmaması, o âyetin bundan sonrası için de geçerli olmayacağı ya da 

                                      
556 Bkz. Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, s.158. 
557 Coşkun, Modern Dünyada Kur’ân Yorumu, 159. 
558 Yusuf 12/111. 
559 Mü’min 40/78. 
560 Abdülmecid Abdüsselam el-Muhtesib, İtticâhâtu’t-Tefsîr fi’l-Asri’r-Râhin, Ürdün 1982, s. 131. 
561 Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 289. 
562 Serinsu, Ahmet Nedim, Tarihsellik ve Esbâb-ı Nüzûl, İstanbul 1996, s. 65. 
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işlevini yitireceği anlamına gelmez.563 Çünkü en son vahiy olması hasebiyle Kur’ân-ı 

Kerîm, kıyamete kadar baki hükümler içeren bir kitaptır ve onun bu yol göstericiliğinin 

Hz. Peygamber sonrasında da devam edeceği vahiyle bildirilmiştir.564 

Peygamberlerin hayatı ve yaşadıkları dönemlere ait anlatımlar tarihsel olsa da 

peygamberlik inancının (ve öğretilerinin) tarihselliği söz konusu bile olamaz.565 

Dolayısıyla âlemlere hitap eden bu âyetler tamamen evrensel değerler taşımaktadırlar.566 

                                      
563 Bkz. Gazali, Kur’ân’ı Anlamada Yöntem, s.134. 
564 Cum’a 62/2-3. 
565 Şimşek, Sait, Kur’ân’ın Ana Konuları, İstanbul 2015, s. 107. 
566 Bkz. Polat, Kur’ân’a Yaklaşımlar, s. 292. 
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SONUÇ 

 

 Tarihselci düşünce Batı aydınlanması sonrasında Alman fesefecilerinin tarih 

felsefesi alanında yaptıkları çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Protestan bir yapıya sahip olan 

tarihselcilik, Kitâb-ı Mukaddes üzerinde tarihsel-tenkit yöntemiyle eleştirel çalışmalar 

yapmıştır. Modern Batı’nın dine ve kutsal kitaba bakışı da oryantalizm sayesinde 

Müslüman toplumlara intikal etmiştir.  

Batı’lı ülkeler oryantalizm yoluyla Müslüman ülkeleri sömürgeleştirmek için 

yoğun faaliyetlerde bulunmuşlardır. Batı, sömürgeleştirmek üzere girdiği ülkelerde, 

Müslümanların yaşadığı bölgelerin dışında, Doğu’da büyük bir mücadele ile 

karşılaşmamıştır. Müslüman halklar ise sahip oldukları cihat anlayışı sebebiyle 

mukavemet göstermiş ve Batı’lı emperyalizme karşı direnmiştir. Bu durum oryantalistleri 

endişelendirmiş ve çalışmalarını İslâm üzerinde yoğunlaştırmaya, Müslümanların inanç 

ve bilgi kaynakları hakkında şüpheye sebebiyet verecek olumsuz söylemlere, İslâm’ın 

değer ve kavramlarının tahrifine sevketmiştir. Kur’ân’ın tarihselliği fikri de aynı amaçla 

ilk olarak oryantalistler tarafından ortaya atılan, zamanla Müslümanlar arasında da yankı 

bulan bir düşüncedir. Kur’ân’ın tarihsel bir metin olduğu iddiası İslâm toplumlarında ilk 

olarak bir İngiliz sömürgesi olan Hint Alt Kıtasında, İslâm modernistleri tarafından ortaya 

atılmıştır. Hint alt kıtasından sonra, İngiliz işgaline uğrayan diğer bir ülke olan Mısır’da 

da Müslüman modernistler tarafından savunulmuştur. 

İnsana tarih üstü bir konumu uygun gören tarihselci akım, insanın yaratıcısı olan 

âlemlerin Rabbi’nin kelâmını tarihsel kabul ederek ona istediği operasyonu yapabilme 

hakkını kendinde görmektedir. Kur’ân tarihselciliği, Kur’ân’ın hükümlerini çağdışı kabul 

ederek, onun bugüne hitap etmediğini, sadece indiği zamanın ve bölgenin şartları 

hakkında geçerli olduğunu, daha sonraki zamanları ve yeryüzünün diğer bölgelerinde 

yaşayan insanları kapsamadığı fikirlerini içermektedir. Kur’ân’ın hitabının sadece nâzil 

olduğu zamanda yaşayan insanlarla sınırlı olduğunu kabul eden tarihselci düşünürler, bu 

çağın insanının Kur’ân’ın muhatabı olamayacağını, ancak onun mesajını alabileceğini 

ifade etmektedirler.  Böylece tarihselcilik, Kur’ân’ı nazil olduğu zamana ve mekâna geri 

iade ederken sonuçta onu, sadece bir anı gibi yâd edilecek kitap konumuna 

indirgemektedir. Bu durum ise Kur’ân’la yakınlaşmak isteyen Müslümanların, 
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kitaplarıyla aralarına aşılma imkânı olmayan tarihsel mesafeler koymak suretiyle, 

umutlarının yıkılmasına yol açmaktadır. Hâlbuki Kur’ân’ın tarihin bir diliminde insanlığa 

hitap etmiş olması, o tarihe hapsedilmesi gerektiğini göstermemektedir. 

 Sınırları ve çerçevesi belli olmayan tarihselci düşüncede, tarihselci adedince 

tarihselcilik anlayışı vardır. Her bir tarihselci kendine özgü geliştirdiği anlayışla Kur’ân’ı 

yorumladığı için diğer tarihselcilerden farklı sonuçlara ulaşarak, bu şekilde istediğini 

Kur’ân’a söyletebilmiştir. İstediğini Kur’ân’a söyletebilmenin modern yöntemini 

tarihselciler, Antik Çağlarda kullanılan hermeneutik yoluyla bulmuşlardır. Kilise babaları 

tarafından dinî metinleri yorumlamak amacıyla geliştirilmiş ve evrenselleştirilmiş olan 

hermeneutiği, modernist düşünürler de Kur’ân’ı tarihselleştirmek suretiyle 

kullanmaktadırlar. Başka bir kültür dünyasının problemlerini çözmek üzere geliştirilmiş 

olan tarihselciliği tamamen farklı bir yapıda olan Kur’ân’ı Kerîm’e uygulamak ise ilmî 

olmaktan uzaktır. 

Kur’ân’ın tarihselleştirilmesinde Kur’ân ilimlerine ihtiyaç duyulmuştur. Kur’ân’ın 

tarihsel olduğunu ispat için Kur’ân ilimlerinden neshe başvurulmuştur. Hâlbuki 

Kur’ân’daki neshle ilgili âyetler incelendiğinde bu âyetlerin Kur’ân içerisinde bir neshten 

bahsetmediği, Kur’ân’ın kendinden önceki ilâhi kitapları neshettiği ortaya çıkmaktadır. 

Kur’ân hükümlerinin neshi hakkındaki meseleye gelince, bu hususta mütekaddimun 

âlimleri ile müteahhirun âlimlerinin nesh kavramına yükledikleri farklı anlamların yol 

açtığı bir ihtilaf söz konusudur. Ancak bu âlimlerden hiçbiri neshe Kur’ân âyetlerinin 

iptali anlamını yüklememişlerdir. Tarihselci düşünürler ise Kur’ân hükümlerinin yirmi 

küsür sene içinde nesh formülüyle değiştiği fikrine dayanarak, aradan asırlar geçmesi 

sonucu Kur’ân’ın hükümlerinin bu çağda da değiştirilmesi gerektiğini ileri sürmüşler ve 

bu vazifeyi de insana tevdi etmişlerdir. 

Tarihselci düşünürlerin dayanak gösterdiği Kur’ân ilimlerinin diğer bir alanı da 

nüzûl sebepleridir. Esbâb-ı nüzûl sadece âyet veya sûrelerin inişine sebep olan olaylar 

değil aynı zamanda sahabenin, âyetlerle olaylar arasında nüzûl döneminden sonra 

kurdukları bağlantılardır. Bu nedenle bazen bir âyet hakkında birden fazla sebep 

aktarılmış bazen de bir hadise üzerine farklı âyetler zikredilmiştir. Kur’ân’ı anlamak 

konusunda önemli bir alan teşkil eden nüzûl sebepleri, Kur’ân’ın tarihselliği açısından da 

delil gösterilmektedir. Bu durum her âyete bir nüzul sebebi aramak ve Kur’ân’ı nâzil 
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olduğu ortama hapsetme gibi sonuçlara da yol açmaktadır. Özel bir sebep üzerine 

indirilmiş âyetlerde dahi şahıs, mekân isimlerinin ve zamanın belirtilmemesi; olayın 

teferruatına girilmemesi ve âyetin o döneme hasredilmemesi açısından manidardır. 

Dolayısıyla nüzul sebepleri, Kur’ân’ın tarihselliğine delil teşkil etmemekte zikredilen 

özellikleri vasıtasıyla Kur’ân’ın her zaman ve zeminde geçerli oluşunu ima etmektedir. 

Kur’ân tarihselcileri Hz. Ömer’in yaptığı bazı uygulamaları tarihselciliğe mesnet 

kabul etmişlerdir. Onun bazı karar ve uygulamalarını delil göstererek, ‘Hz. Peygamber’in 

vefatından birkaç sene sonra Kur’ân’ın hükmü değiştirilebiliyorsa, aradan 1400’den fazla 

yıl geçtiği bir çağda hükümlerin rahatlıkla değiştirilebileceğini’ ileri sürmüşlerdir. Sözü 

edilen uygulamalar incelendiğinde ise Hz. Ömer’in yaptığı uygulamaların ahkâmın 

teğayyürü/hükümlerin değişmesi ya da nesh kapsamına girmediği ortaya çıkmaktadır. 

Kur’ân’ın hükümlerinin tarihsel addedildiği bu düşüncede Kur’ân kıssalarının 

tarihsel gerçekliği olmadığının kabul edilmesi çelişkiler içermektedir. Tarihsel olduğu 

varsayılan Kur’ân’ın içinde tarihsel değeri olmayan efsanelerin bulunduğu söylemi kendi 

içinde tutarsızlıklar barındırmaktadır. Ayrıca bu tarz ifadeler, bünyesinde hiçbir şüphe 

bulunmayan Kur’ân hakkında, insanların zihinlerini şüphelerle doldurmakta ve yeterli 

bilgiye sahip olmayan kimselere Kur’ân hakkında ileri geri konuşabilme cesareti 

vermektedir. 

Kur’ân’ın tarihselci anlayışla yorumlanması Kur’ân’a olan güvenin sarsılmasına 

neden olmak suretiyle deizm, ateizm, nihilizm, panteizm ve İslâm’dan uzaklaştıran birçok 

düşüncenin de kapısını aralamaktadır. Tarihselciliğin takipçilerinin büyük bir kısmını 

deistlerin oluşturması ve tarihselcilerin Kur’ân’a dair açıklamalarının ateistler tarafından 

memnuniyetle karşılanması tarihselciliğin nereye gittiği konusunda fikir vermektedir. 

Tarihselcilik sloganıyla yola çıkanların kimi zaman Kur’ân’dan âyet çıkarmayı teklif 

etmeleri, kimi zaman ise Haniflik ambalajında deizmi takdim etmeleri, tarihselciliğin 

başlangıç noktası olmaktan ileri gitmediğini göstermektedir. Sınırları belli olmayan 

tarihselciliğin bundan sonra nereye gideceğini ve herhangi bir yerde durup durmayacağını 

öngörmek bugün itibarıyla pek kolay görünmemektedir.  
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 Kur’ân’ın tarihselliği hakkında oryantalistler tarafından yapılan birçok çalışma 

mevcut olduğu halde, bunun karşılığında yapılmış olan çalışmalar yeterli 

görünmemektedir. Mevcut çalışmalar ise çoğunluk itibarıyla oryantalist söylemlerin 

geliştirilmiş halidir. Kur’ân araştışmacılarının bu konuda yapacağı çalışmalara ihtiyaç 

vardır.  

 Kur’ân’ı indiren Yüce Allah’tan başka her sözün sahibi ölümlüdür ve sözleri de 

unutulmaya mahkumdur. Ölümsüz ve bâki olan Kur’ân’ın sahibi, onu koruyacağını 

vaadetmiş ve vaadini yerine getirmiştir. Kur’ân’ı insanlığın tamamına göndermiş ve 

hiçbir kulunu onun rehberliğinden mahrum bırakmamıştır. Kur’ân’ın nâzil oluşunun 

üzerinden 1400 küsür yıl geçmiş olup, hiçbir tahrife uğramadığı ve indiği şekliyle bugün 

elimizde olduğu halde, ‘geçmişlerin masalları’ diyerek ona tarihsellik atfedenler hayırla 

yâd edilmedikleri gibi unutulup gitmişlerdir. Allah en iyisini bilir…   
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