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ÖZET İslam dünyası; asırlardır, dünya medeniyetine kayda değer bir katkı sunamadığı gibi, ülke-
lerinde de demokrasi, özgürlükler, bilim, kültür, sanat ve mimari gibi alanlarda pek olumlu bir 
gelişme ortaya koyamamıştır. Buna ilaveten İslamcılık iddiasında bulunan kimi terörist örgütlerin 
de gerçekleştirdiği insanlık dışı kanlı eylemlerinde, dini referanslar kullanması; tabloyu Müslü-
manlar aleyhinde büsbütün bozmuş, sonuçta hemen tüm dünyada İslam ve Müslümanlar hakkın-
da olumsuz bir algı oluşmuştur. Bu olumsuz ve genellemeci görüntüden aklı selim sahibi tüm 
Müslümanlar büyük üzüntü ve rahatsızlık duymuş, İslam'ın terörle yan yana gelemeyecek bir 
barış ve medeniyet dini olduğunu her fırsatta ifade etmişlerdir. Benzer üzüntü, endişe ve kaygıyla 
Esat Arslan bu tür yanlış gidişatın temelinde yanlış din algısının da bulunduğunu tespit etmiş ve 
“Şeriat Mekke’de Tamamlandı” adlı kitabını kaleme almıştır. Bu anlamda geleneksel Kur’an, hadis 
ve fıkıh anlayışının çeşitli problemler içerdiğini iddia etmiştir. Bir misaller havuzu olarak gördüğü 
Kur’ân’ın kıssa, temsil ve mesajlarını Batılı filozoflardan devşirdiği düşüncelerle harmanlama yo-
luna gitmiş, İslam geleneğinden oldukça farklı görüşler ortaya koymuştur. Elinizdeki bu çalışma 
Arslan’ın mezkür kitabındaki görüş ve düşünceleri kavramsal ve yöntemsel olarak incelemeye ve 
değerlendirmeye çalışmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kur’an, batılı filozoflar; Kur’an kıssaları; misaller havuzu;  
                                   fıkıh ve hadis eleştirisi; modernist bakış;  
                                   sembolik ve semiyotik okuma 
 
 
ABSTRACT Islamic world has shown almost no significant contribution to the world civiliza-
tion for centuries as it has also failed in revealing any development in their states towards de-
mocracy, justice, science, culture, art and architecture. Additionally, as the religious references 
are being widely used to back up the inhumane acts carried out by terrorists who claim to be 
the Islamists, the negative perception of Islam and Muslims has increased dramatically. Such 
misperceptions towards the Islam have deeply saddened Muslims who declare Islam to be a 
peaceful religion that values the preservation of life. Thence, the book “Şeriat Mekke’de Ta-
mamlandı” (The Sharia Has Completed in Mecca) is scripted by Esat Arslan, who identifies the 
misperception of the religion on the basis of a wrong direction. In this sense, the author who 
claims the traditional apprehension of the Quran, hadith and fiqh to bear issues, has re-
blended the Quranic messages with the views of the western philosophers, revealing rather 
different images from the usual. This article examines and evaluates the views and opinions of 
Arslan conceptually and methodologically.  
 
Key Words: Quran, western philosophers; modernist view; quranic stories;  
                      criticism of hadith and fiqh; pool of instances;  
                      symbolic and semiotic readings 
 
 
 

Journal of Islamic Research 2017;28(1):87-106 
 



Mustafa ÜNVER                                            EMPATİ, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME/TAKYÎM DÜZLEMİNDE ŞERİAT MEKKE’DE (Mİ) TAMAMLANDI? 
 

Journal of Islamic Research 2017;28(1)  

88 

“Kur’an’daki İslam, yasakların ve yasaklamaların değil, özgürleştirmelerin ve helal kılmaların dinidir. Temiz bir 
fıtratın ahlaken kerih bulduğu hariç, her şeyin serbestleştirilmesinin dinidir. Kur’an salt teorinin ya da pratiğin değil-
dir, hakikatin ve adaletin yanında estetiğin, mutluluğun, arzunun ve erosun da dinidir. Yeryüzünün nimetlerinden fayda-
lanamayanlara yeryüzünün nimetlerini sunabilmek için cihad etmenin dinidir. Kur’an, arzunun devriminin dinidir. Çağı 
ileriye taşımak isteyen bir dindir. Oysa bugün İslam yasaklamanın ve hayatın gerçekleri bu yasaklamalara izin verme-
diği için zaruretin ve çağdan geri çekilişin dinine dönüşmüştür.” (Esat Aslan, Şeriat Mekke’de Tamamlandı, s. 32-33).* 

 

Esat Arslan’ın kitabını empati, analiz ve değerlendirme/takyîm düzleminde okuyup anlamaya çalı-

şırken içimde geçen duyguları şöyle ifade edebilirim: Vicdan ve insafını yitirmemiş bir samimi insanın; 

ortaklaşa inanılan değerler adına hali hazırda var olan umumi yanlışlara ve meydan okuyuculara karşı 

içinde fırtınalar kopması, ama ters giden bu işlere de engel olamaması, “yapılanlar yanlış, bunlar ümmet-

i Muhammed’e yakışmıyor” diye haykırmak isterken sesinin kısılması ve sadece ortada kocaman açılmış 

ağız hareketlerinin kalması.  

Yine kitabını okurken E. Arslan’ın samimi olduğu kadar birikimli; özgüven ve cesaret sahibi olduğu 

kadar da Rahman’ın karşısında boynu bükük bir abd-i aciz olduğunu düşündüm. 

Yazar, Kur’an kıssalarından çağımıza mesajlar çıkaran inanmış bir Müslüman entelektüelin çilesini 

yansıtır. Müslüman âlimlerin; içtihatlarında, kıssalardaki ince medeniyet mesajlarını görmelerini ister. 

Örneğin Şuara Suresinde peş peşe zikredilen Nuh-Hud-Salih-İbrahim-Lut ve Şuayb kıssalarının her sefe-

rinde farklı bir amaç etrafında örgülenip farklı bir mesajın taşıyıcısı olduklarına dikkat çeker. Ona göre 

Şuara Suresinde bu kavimlerin zikredilme amacı “ideal toplumun mekânsal ve zamansal örgütlenişinin 

ahlaki ilkelerini bu kavimleri eleştirerek vermek istemesidir... Bu haliyle kıssalar, toplumun ana kuruluş 

ilkelerine dair bir tözsel akletmeyi bağırlarında taşırlar.” diyerek bu akletmenin âlimlerimiz ve fıkhımız 

için yitip gitmiş olduğu itirafında bulunur. (s. 111)  

Aynı şekilde Kur’ân’ın idealize ettiği toplumun sömürü ve zulümden uzak bir yapıda olması gerek-

tiğini ifade eder. Şuara Suresinin 176-191 âyetleri üzerinden toplumun sömürü üzerine kuruluşu konu-

sunda, 181 ve 183. âyetlerin toplumun iktisadi bakımdan sömürülmesini lanetlediği ve tek başına bu pa-

sajların bile bir Müslümanı antikapitalist yapmaya yeterli olduğunu söyler. (s. 121) Buradan hareketle 

günümüzden örnek vererek “Alevilerden vergi alıp, bu vergiyi Diyanet’e aktarıp, Alevilerin kendi din 

hizmetleri için olan payı da Sünnilerin camilerine aktarıp sonra da kırk dereden argümanlar bulmak bir 

Müslümana yakışmaz...” (s. 122) sözleriyle de aktüel bir soruna işaret eder. 

Yazar İslam'ın dünyada jeopolitik bir güç olması durumunda bunun mutlaka sunduğu değer-

ler temelinde olacağını, olması da gerektiğini iddia eder. Bunun dışında bir şekilde jeopolitik 

oluşturma çabasının Kur’an tarafından onaylanmadığını Şuara Suresinin 123-140 âyetlerinden ha-

reketle şöyle ifade eder: “Şu an olduğu haliyle Müslüman dünyayı geleceğin jeopolitik gücü haline 

getirme çabası Kur’ân’ın zemmettiği bir çabadır. Çünkü İslam öncelikle değerlerini keşfetmeli ve 

bu değerleri yeryüzünde egemen kılma sevdasında olmalıdır. İslam bir gün hakkıyla bir jeopolitik 

güç olacaksa o da ancak bu temelde mümkündür.” (s. 117) 

Yazara göre Kur’an, Marx’ın altyapı-üstyapı düşüncesini ve Foucault’ın panopticon toplumunu ve 

egemenliğin bir yandan öldürdüğü, bir yandan da hazları yöneterek yaşamı koruduğu şeklindeki idealle-

rini tasdik etmektedir. (s. 157-162) 

                                                           

* [Esat Arslan, Şeriat Mekke’de Tamamlandı -İlham ve İdrak-, 1. Baskı, İstanbul 2015, Kapı Yay., s. 264] 
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Yazarın cihada yüklediği şu anlam, geleneksel cihad algısıyla karşılaştırıldığında oldukça ilginç ve 

kayda değer görünmektedir: “Kur’ân’a göre cihad, kendini savunmak için, zayıf bırakılmış erkeklerin, 

kadınların, çocukların hakları için ve toplumu sömürü ve baskı altında tutan egemenlerin gücünün kı-

rılması için yapılır... Kısaca cihadın gayesi insanın mükemmelleştirilmesidir.” (s. 179) 

Esat Arslan’ın emek mahsulü bu çalışmasında tebrik ve takdiri hak eden bir çok önemli konu yer 

almaktadır. Kitabında neredeyse Batı felsefesinin tüm önemli temsilcileri ile fikirleri arz-ı endam eder, 

Kur’an âyetleriyle harmanlanır, ilahi kitaptan onay bulmaya çalışır. 

Ne var ki; kitabında iddia ettiği bütün hususların isabetli olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Hatta kaygı ve amaçlarında büyük bir vicdan ve sorumluluk taşıdığını itiraf ettiğimiz yazarın, seçtiği 

yöntemi açısından ise oldukça sıkıntılı ve isabetsiz olduğunu söylemeliyiz. 

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak’taki köşesinde Esat Arslan eleştirisine ayırdığı üç yazısında 

öz ve yönteme temas etmekten çok, eşcinsellik tikel örneğinden hareketle tümevarımsal ve genelleyici 

bir eleştiri sergilemiştir. Sonuç olarak Arslan’ın yanlış düşüncesine delil olarak kullandığı Vakıdî anek-

dotunun metnini çarpıttığını ileri sürerek kullandığı delilini çürütmeye çalışmıştır. Söz konusu yazıla-

rından H. Karaman’ın -yoğun iş yükünden olsa gerek- eleştiri yönelttiği kitaba gereken emeği göstere-

mediği anlaşılmaktadır.1 Esat Arslan’ın sanal ortamda ulaştığımız Hayrettin Karaman’a yazdığı cevabî 

mektubunda ise belki de her şeyi zaten kitabında açık seçik anlatmış olduğunu düşünmesinden dolayı 

sloganik üslup kullanmaktan öteye geçmemiş; yöntemine, özellikle de Kur’ân’ın misaller havuzuna dö-

nüştürülmesi konusuna dönük herhangi bir izah ve savunma ortaya koymamıştır. Sonuç olarak hem H. 

Karaman hoca, hem de cevabi mektubunda E. Arslan kendilerini sağlama alacaklarını düşündükleri ge-

nel geçer argümanlara sığınmışlar, öze ve yönteme müteallik mesele ve argümanlara temas etmemişler, 

başka bir deyişle her iki yazar da duygusal, hamasi, sloganik ve manipulatif  bir dil katmanında kalmayı 

tercih etmişlerdir.2 

                                                           
1 İlk eleştiri yazısında H. Karaman, isim vermeden Esat Arslan’ın bir kitabı ile röportajından haberdar olduğunu, Arslan’ın eşcinselliğe bakışını zikrederek, 
yazar ölçeğinde modernist taifenin İslamı tüm insanlığın kabul edebileceği bir şekle sokmak istediklerini tespit eder. Buna cevaben biri uzak biri yakın 
tarihten iki örnekle cevap vermeye çalışır ve bu iki anekdottan hareketle modernist akımın taban bulamayacağını söyler: Uzak tarih Ekber Şah’ın 16. yüzyıl 
Hindistan’ında bütün dinleri birleştirmeye çalıştığı ve sonuç alamadığı uygulamadır. Yakın tarihten verdiği örnek ise CHP’nin 1946 yılında yaptığı 
kurultayda değiştirilen 13. madde çerçevesinde Kur’ân’ın Türkçeleştirilmesi teklifine medrese kökenli Başbakan Şemsettin Günaltay’ın şu cevabı olmuştur: 
“Kur’ân’ı Mekke ve Medine âyetleri diye ikiye bölelim. Mekke âyetlerini alalım çünkü duadır. Medine âyetlerini atalım çünkü ahkamdır ve biz Müslüman 
ahkamını tatbik etmekten hariciz.” Bu iki anekdotu anlatan Karaman, Arslan’a “senden önce de bu yolu deneyenler oldu, ama başarılı olamadılar, sen de 
başaramayacaksın” mesajını vermektedir. Karaman ikinci eleştiri yazısında da Esat Arslan’ın eşcinselliğe özgürlük konusunda Vakıdi’den yaptığı alıntıda 
bilgileri çarpıtarak verdiğini ortaya koymaya çalışıyor. Son yazısında da Karaman sonuç sadedinde dinimizin eşcinselliğe müsamaha göstermesinin mümkün 
olmadığını şöyle ifade ediyor: “Sonuç olarak Kur'an'da olduğu gibi hadislerde de İslam'da eşcinselliğin normal karşılandığına dair bir delil bulmak mümkün 
değildir. İslam modernisti diye anılan kimselerin ortaya koydukları çözümlerin çoğu, İslam'ı bozarak çağa uydurma operasyonunun parçalarıdır.” Hayrettin 
Karaman’ın Esat Arslan’a yönelttiği eleştirisini yöntem ve içerik olarak değil de bir tikel eşcinsellik örneği üzerinden genellemeye giderek yapmasını 
sistematik ve doyurucu bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bahsedilen köşe yazıları için bkz. Hayrettin Karaman, “Modernistlerin Marifeti”, Yeni Şafak 
Gazetesi, 04 Ekim 2015 ; “Modernistlerin Marifeti (2)”, 08 Ekim 2015 ; “Modernistlerin Marifeti (3)”, 09 Ekim 2015. 
2 Esat Arslan’ın H. Karaman için yazdığı cevabı hakkında yukarıda sözünü ettiğimiz kanaatimize ek olarak kışkırtıcı ve yanlış anlaşılmalara zemin hazırlaya-
cak meydan okuyucu bir üslup tercih ettiğini de şu sözleri yeterince ortaya koysa gerektir: “Hayreddin Karaman Hoca beni temel olarak insanların arzularına 
göre bir din tasarlamakla suçluyor. İnkar etmiyorum. İnsanların fıtratındaki temiz arzulara uygun bir din tasarlamak benim başlıca misyonlarımdan biri. Bu, 
dediğim gibi Allah’ın da misyonudur (eğer Kur’an’daki leş, kan ve domuz yasağı tartışmalarını dikkatle okursak)… Ama tüm gelenekçilerimizle beraber 
Hayreddin Karaman Hoca başka bir arzuyu doyuma kavuşturmak arzusuyla bu fıtri arzuyu farkında olsun olmasın reddediyor. Bu sebeple de fıtri arzularını 
doyurmak isteyen insanlar giderek dinden uzaklaşıyor ve sekülerleşiyor. Hayreddin Karaman Hoca’nın korumaya çalıştığı arzu şudur: “bindört yüz yıllık bir 
tarihe aidiyeti koruma arzusu”. Eğer bu arzuyu doyurmanın tek yolu gelenekçilik olsaydı ve eğer bu arzu sadece ve sadece geleneğin fikirlerine aykırı fikir 
beyan etmeme şeklinde doyurulsaydı, ben de kendi içimde oldukça zorlanırdım. Bunu yaptığım zamanlar zorlandım da… Oysa geleneği yaşatmanın tek yolu 
onlardaki bilgeliğe sımsıkı yapışmak değildir. Will Kymlica’yı ciddiye alacaksak, bu, bir geleneği öldürmenin en iyi yoludur, yaşatmanın değil. Geleneği 
yaşatacaksak geleneğin figürlerini diyaloga, eleştiriye ve tartışmaya açmak, onları yeryüzüne indirmek zorundayız. 18. Yüzyılın büyük şüphecisi David 
Hume’u eleştirmeyen büyük Batılı düşünür kalmadı. David Hume elli yılda yere indirildi. Fakat Hume hala bütün büyüklüğüyle aramızdadır. Büyük 
düşünür olmak hala David Hume’u okumaktan, özümsemekten ve onunla hesaplaşmaktan geçer. Ve Hume’u çatır çatır eleştirmek Hume’u diriltir. 
Öldürmez. Onu değişmez bir başlangıç noktası ve başvuru mercii yapar. Aynı şeyi Ebu Hanife ve benim fıkıh usulünde üstadım ve ilham kaynağım olan 
İmam Şafii için neden düşünmeyelim. Şafii’nin Risale’si hala yanıbaşımızdadır. Ve bir yandan tevarüs edilmeyi bir yandan çatır çatır eleştirilmeyi bekliyor. 
Sonraki yüzyıllarda da tüm güzelliğiyle yaşayabilmek için…”  
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Esat Arslan Müslüman dünyanın hemen her tarafında görülen kan, zulüm, gözyaşı, hukuksuzluk, 

özgürlük düşmanlığı, kadını aşağılama, Allah’ın kullarını kategorilere ayırma gibi olumsuz görüntüler 

karşısında adeta Kur’ân’ın ve Hz. Muhammed’in inşa etmek istediği medeniyetin bu olamayacağını hay-

kırır. Ona göre İslam, sunduğu medeniyet değerleri itibarıyla çağın tüm olumsuzluklarına insana yakışan 

çözümler sunabilecek yeteneğe sahiptir. Bunu yapabilmek için Kur’an derinlemesine tefekkür edilmeli, 

bugüne kadar dikte edilen tefsir yöntemleri tashih edilmeli, gerekirse bir kenara bırakılmalı, aynı şekilde 

içtihat kapıları sonuna kadar açık tutulmalı ve ritüeller hariç neredeyse tüm fıkıh yeniden yapılmalıdır. 

    YAZARIN BİLGİ KAYNAKLARI 

Esat Arslan kitaptaki fikirlerini oluştururken pek çok düşünür ve yazardan etkilenmiş, bu yolla sahip ol-

duğu birikimi işleyerek Kur’an üzerinden kendine özgü yeni çıkarımlar ortaya koymaya çalışmıştır.  

Kitabında haklarında kanaat izhar ettiği şahsiyetlerin sadece az bir kısmı, İslam âlimi ve düşünürü-

dür. Maalesef onlar hakkındaki kanaat ve yorumu da olumlu değildir. Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler 

adlı kitabında “Kur’an’la bütün hemhalliğine rağmen Kur’ân’ın Mekke döneminde tevhid ilkesinden 

başka toplumsal ve siyasal bir mesaj sunmadığını yazar” ve Mekki âyetlerin “ne bir ahlaki reform, ne de 

toplumsal devrime dair bir mesaj” içermediği kanaatine sahiptir ki yazara göre böyle bir çıkarım kabul 

edilemezdir. (s. 13, 88) Fazlur Rahman’ın Kur’an çözümlemelerinde ise “Mekki âyetler hiç ama hiç yer 

tutmaz.” (s. 13) Kendisi üzerindeki emeğini, şimdiye kadar ki İslami birikimin kutsalın değil, tarihin 

ürünü olduğuna inandırmış olan birisi diye tarif ettiği (s. 253) Cabiri, Mekki âyetlerdeki hareketli ve ak-

tif mesajların bugüne nasıl da doğrudan hitap ettiğinin farkında değildir. Halefullah, Süruş, Hamid Ebu 

Zeyd, Ali Şeriati, Seyyid Hüseyin Nasr da Mekke âyetlerinin önemini kavramamışlardır. Muhammed 

Esed ve Mustafa İslamoğlu’nun “tefsirlerinde de bu çözümlemelere yer yoktur.” İhsan Eliaçık hakkında 

ise her ne kadar mülk yazılarında “başka pek çok şeyi fark etmiş olsa da, Mekki âyetlerde benim görmüş 

olduklarımı görmez” diyerek haklarında kanaat izhar eder. (s. 13-14) 

Necip Fazıl ise içtihat kapısı kapalıdır dediği için yazarın eleştiri ve paylamasından en ağır şekilde 

nasibini alır. Nitekim yazar, “içtihat (kapısı) kapalıdır. Çünkü o müçtehitler, o pek büyük zatlar, gereken 

her şeyi amel ve itikat sahasında noktalamışlardır” diyen N. Fazıl hakkında, kendisine ve bir Müslüman 

kimliğe yakışmayan düşük bir üslupla şunları söyler: “İçtihat kapısını ilelebet kapatmasıyla zamanının 

oldukça gerisinde kalan bu sığ cümle, eksiksiz mizah yeteneğini kadın bacaklarına bile hiç utanmadan 

arzuyla nakşedebilmiş modernist bir şairin derinliğine pek yakışmıyor. Ve sanki bu büyük şair ile bu kü-

çük cümlesi arasındaki tezat, bizim iki yüzyıllık çelişkimizi de özetliyor. Dinde ilkel, dünyada modern 

olmak... Ve sonra ya eskiden yapıldığı gibi dinimiz için şiiri reddetmek ya da bugünlerde daha sık yapıl-

dığı üzere, niteliksiz ve arzu yoksunu bir hedonizm etrafında inşa etmiş olduğumuz dünyalarımızın key-

fi kaçmasın diye, bize Allah’ın kitabını hatırlatanlara karşı Hazret-i Peygamber’in, Ebu Hanife’nin, Mev-

lana’nın ya da bir başkasının sözlerini delil getirmek. Aslında böyle yapmakta pek de haksız sayılmayız. 

Çünkü Kur’an, ilkel bir asrın son derece yontulmamış insanlarına, yazarlarına, romancı ya da filozofları-

na inmedi. Bu kitabın da çok cılız bir ışık tutmak istediği üzere Kur’an, bu çağın değil, 25. Asrın kült ki-

tabıdır.” (s. 38-39) 

Görüldüğü gibi yazar bir çok Müslüman yazar, şair ve düşünürü paradigmasına uygun düşünce 

üretmediklerinden dolayı eleştirmektedir. İsimlerini en azından takdirle andığı pek çok Batılı filozoftan 

eleştiriyi esirgemesini, hatta bırakın onları eleştirmeyi, fikirlerine Kur’an temelinde legalite kazandır-



Mustafa ÜNVER                                            EMPATİ, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME/TAKYÎM DÜZLEMİNDE ŞERİAT MEKKE’DE (Mİ) TAMAMLANDI? 
 

Journal of Islamic Research 2017;28(1)  

91 

maya gayret etmesini ise, doğrusu yazarın üzerinde durulması gereken derinlikli bir iç fırtınası ve komp-

leksi olarak anlamak mümkündür. Ne var ki hakkında eleştirel değil hep sitayişle söz ettiği nadir İslam 

âlimlerinden birisi Bediüzzeman Saidi Nursî’dir ve kitabının pek çok yerinde kendisine hürmetle atıfta 

bulunur. (s. 14, 17, 23, 59, 256, 263) Hatta “aşığı olduğum Bediüzzeman” (s. 255) ifadesiyle bu bağlılığı-

nın duygusal düzeyini açıklar. 

Çalışması boyunca adına atıfta bulunduğu diğer İslam âlimleri ise şunlardır: Hz. Ömer (s. 33); İmam 

Ali (s. 33); Ebu Hanife (s. 39); İmam Şafii (s. 256, 59); Caferi Sadık (s. 29-30, 247); “dört mezhep imamı” 

(s. 59); Eş’ari (s. 256); Gazali (s. 219); Mevlana (s. 39, 256, 259); İmam Rabbani (s. 59); Farabi (s. 27, 219); 

İbn Rüşd (s. 28, 219, 256); İbn Arabi (s. 259, 263); Şeyh Galib (s. 26); İbn Teymiyye (s. 28, 263); Seyyid 

Kutub (s. 13, 88, 254, 255); Fazlur Rahman (s. 13, 178, 259); Muhammed Esed (s. 254); Necip Fazıl (s. 38, 

39); Fethullah Gülen, (s. 243) ; Orhan Pamuk (s. 29, 195, 204). 

Batı kökenli filozofların isimleri ise çalışması boyunca mebzul miktarda boy gösterir. Yazarın etki-

lendiği filozoflar ve akımlar listesi ise şu isimlerden oluşur: 

Aristo (s. 43, 164, 203, 219); Thomas Aquinas (s. 259); Stoacı Ezop (Lokman) (s. 163); Epikür (s. 164); 

Logos (s. 165); Parmenides (s. 191, 264); Heidegger (s. 26-27, 33, 35, 42, 45, 169, 197, 259); Derrida (s. 167, 

168, 204, 261, 262, 263); Durkheim (s. 169, 196, 197); Stoacılar (s. 166); Peripatetikler (s. 166); Epiküryenler  

(s. 166); Heraklit (s. 165, 182, 191); Demokritos (s. 165, 166); Promete (s. 260); Lyotard (s. 29); Musil (s. 29); 

Lacan (s. 30, 35, 153, 169, 259, 262); Spinoza (s. 32, 35); Nietzsche (s. 32, 34, 36, 42, 163, 259, 262, 263); 

Julia Kristeva (s. 153); Marx (s. 32, 57, 146, 147, 157, 158, 160, 163, 262); Guattari (s. 32); Hardt (s. 32, 262); 

Negri (s. 32, 262); Marcuse (s. 32, 262); Adam Smith (s. 262); Hayek (s. 262); Deleuze (s. 32, 43, 263); 

Descartes (s. 43); Schopenhauer (s. 43); Kuantum Fiziği (s. 34); Kant (s. 34, 42, 101, 102, 193, 262); Darwin 

(s. 262); Habermas (s. 101, 102, 163, 262); Oscar Wilde (s. 34);  Dante (s. 34, 38); James Joyce (s. 34, 36, 195, 

204); Empedokles (s. 38); Platon (s. 38, 219); Levinas (s. 38, 42, 259, 262); Carl Schmitt (s. 55, 262); Freud (s. 

262); Gramsci (s. 262); Adorno (s. 262, 263); Horkheimer (s. 262); Rawls (s. 262); Carol Gilligan (s. 262); 

Karl Popper (s. 56); Shakespear (s. 66, 203); Foucault (s. 91, 160, 161, 162, 262, 263); Dionysos (s. 146, 147); 

Simon de Beauvoir (s. 155, 262); Kristeva (s. 262); Virginia Woolf (s. 155, 262); Hegel (s. 163, 178, 259, 262, 

263); Erasmus (s. 191); Michelangelo (s. 194); Dostoyevski (s. 195, 204); Thomas Mann (s. 195); Hannah 

Arendt (s. 34); Hobbes (s. 196, 262); Bismarck (s. 203); Gadamer (s. 263). 

Kaynakların zenginliğinin çalışmanın değerini düşürecek bir unsur olmadığını elbette bilmekteyiz. 

Lakin esas itibariyle Kur’an üzerine yapılan bir çalışmada kaynakların kahir ekseriyetiyle Batılı filozof-

larla görüşlerinden meydana gelmesi ve bu görüşlerin öyle ya da böyle Kur’an âyetlerine söyletilmeye 

çalışılması elbette takdir edilmeye layık görülemez. Aksine, bir görüşün Kur’ân’a, üstelik sağlam bir yön-

teme de dayanmadan, öyle ya da böyle söyletilmeye çalışılması, Kur’ân-ı Kerim’in makamına bir hür-

metsizlik anlamına da gelmektedir. Benzer bir yaklaşım, kabaca bilimselci tefsir ekolünde de görülmek-

tedir. Genellikle Müslüman dünyanın dışında keşfedilen bir ilmi buluş hakkında “zaten onu Kur’an 14 

asır önce haber vermişti” şeklindeki naiflikler İslam dünyasında az rastlanan bir olgu değildir. Zira orta-

ya konmuş bir beşeri düşünce ve buluş isabetli ve güzel bile olsa, mutlaka Kur’an tarafından söylenmiş 

olması gerekmez. Her güzel ve doğru şeyin Peygamberimize söyletilmesi gayreti sonucunda da uydurma 

hadis furyasının nasıl tavan yaptığını hadis ve edebiyatı tarihi söylemektedir.  

Şu halde Kur’ân-ı Kerim’in iki kapak arasında mahfuz olmasından dolayı yeni düşünce ve buluşlara 

yeni âyet icat edemeyen yaklaşımın, sağlıksız yorum ve teviller yoluyla tefsir sürecini en hafif deyişiyle 
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sulandırmaya çalıştığı söylenebilir. Zira böyle bir yaklaşım biraz önce de kaydettiğimiz gibi Kur’ân’a 

hürmetsizlikten başka manipülasyon girişimi ve yöntem zafiyeti içermektedir. 

Filozofların felsefe yaptığı, özgürce düşünce ürettiği ve çoğu zaman da doğru-yanlış, isabetli-

isabetsiz, tutarlı-tutarsız, denenmiş-denenmemiş gibi ayrımları hiç dikkate almadan fikir içtihadında bu-

lundukları açıktır. Kimi filozoflar; daha hayattayken önceden savunduğu görüşlerinden vazgeçmekte, 

öncekiyle taban tabana zıt yeni düşünceler ortaya koyabilmektedir. Doğruluğu yanlışlığı bilinmeden 

herhangi bir düşünür veya filozofun kanaatini vazgeçilmez ve yanılmaz doğru gibi kabul edip bunu 

Kur’ân’a onaylatmaya çalışmak ne kadar insaflı ve isabetli olabilir? Elbette insanlık tarihi boyunca ortaya 

konmuş olan düşünce ve felsefelerden yararlanmak, herkesten önce hikmeti yitik malı olarak gören 

Müslümanlara yakışır, ancak her gördüğümüz fikri ve olguyu, mutlak doğru gibi görmek ve onu 

Kur’ân’a onaylatmaya çalışmak isabetli olmasa gerektir. 

    YAZARIN DÜŞÜNCE ARKAPLANI 

Yazar; kendisini tatmin eden İslam'ı, geleneğin inşa ettiği fıkıhta ve yorumda bulamadığını itiraf eder ve 

amacını İslam'ı ve Müslümanları modern dünyaya en iyi şekilde açabilmek ve modern dünyada ortaya 

çıkmış olan isabetli gördüğü her türlü görüş, tez ve olguyu Kur’an penceresinden okuyup meşruiyet ka-

zandırmak olarak belirler. Okuduğu ve çıkardığı aslında Kur’an’dan çok Batılı filozoflar iken, Kur’ân’ı 

okuyup tefekkür etmesi sürecinde filozofların görüşlerine de muttali olduğu izlenimini uyandırmak is-

ter. Aslında ne yazık ki Kur’an’dan istinbat ettiğini söylediği fikirler hala filozoflardan devşirdiği fikir ve 

görüşlerden başkası değildir. Filozoflardan hayranlıkla devşirdiği fikirlerin Kur’an tarafından da söylen-

miş olmasını çok arzulayan bir ruh haliyle hareket eder. 

Binaenaleyh yazarın düşünce arka planında, İslam'ı ve Müslümanları modern ve gelişmiş dünyada 

en olumlu ve yüksek düzeyde savunma ideali yatmaktadır. Ona göre bu hedefe rahatlıkla ulaşılabilir, 

yapılması gereken sadece -yazarın önerdiği şekilde- Kur’ân’ı anlayıp yorumlamak ve anlatmaktır. Öner-

diği yaklaşımın Kur’ân’ın ezelilik vasfına aykırı olmadığı gibi, onu tarihsel metne indirgemeye ya da 

modern dünyadan ödünç alınan kimi kavramlarla içtihat etmeye de ihtiyaç duymadığını ileri sürer. (s. 

16) Ne var ki kendisi bu iddiasını yalanlarcasına Batılı filozoflardan aldığı ödünç kavram ve fikirleri 

Kur’an üzerinden kitabı boyunca meşru hale getirmeye çalışır ve kendi kendisiyle çelişir. 

Ona göre Kur’ân’ın bizi modern dünyaya açabilmesi için geçmişteki âlimlere saygı duymakla bera-

ber onların göremediği bir takım hakikatleri bizim görebileceğimizi unutmamak icap eder. Zira “bizler, 

devlerin omzunda yükselmiş olduğumuz için onların göremediği şeyleri bazen de olsa görebilen cüce-

lerden ibaretiz...” der. (s. 17) 

Düşünce arka planında Kur’ân’ın bugüne kadar genelde düz anlam okumasının yapıldığını, bundan böy-

le metafor ve mecazlarının derinlikli okunması gerektiği fikri vardır. Yazar bu fikre psikanalist Lacan’ın öğ-

rencisi olan feminist düşünür Julia Kristeva’dan ulaştığını ifade eder. Zira Kristeva “erkek öznelliğine sembo-

lik, kadın öznelliğine ise semiyotik okumanın tekabül ettiğini söyler.” Buna göre “sembolik okuma bir metnin 

düz anlamının okunmasıyken, semiyotik okuma bu metnin akışının, akışındaki kesintilerin ve akışın yüzeye 

vuruş biçimi olan metafor ve mecazların okunmasıdır. Kısaca semiyotik okuma bir metnin ve hakikatin bi-

linçdışının ortaya çıkarılmasıdır.” Buradan hareketle Kur’an, “erkekle sembol bir yolla konuşurken, kadınla 

semiyotik bir yolla konuşur. Ve bu ikili yapıyı, erkeği dolaysız muhatap kabul ederken, kadına asla ‘Ey Müs-

lüman kadın! Sen...’ demeyerek inşa eder. Kadın, Kur’ân’ın dolaylı öznesidir. Kristeva için kadının erkek-
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egemen bir toplumda yitirmemesi gereken semiyotik okuma özgürleştirici bir okumadır. Çünkü katı anlam 

kabuğunun arkasındaki anlam patlamasını ortaya çıkarır. Ve kadını her türlü kayıttan azade, özgür bir yo-

rumlayıcıya dönüştürür. Ve Kur’an için temel dertlerden biri kadının özgürleşmesidir. Kurmuş olduğu bu iki-

li yapı zaten özgür olan erkeğin tahakkümünde yaşayan kadının aşama aşama özgürleştirilmesi içindir.” (s. 

153-154)3 

Kur’an kıssaları da yazarın düşünce arka planında yer eden önemli bir unsurdur. Ona göre Kur’ân’ın 

kıssa anlatma tekniğinde felsefe tarihi boyunca ortaya konan pek çok akıl türü bulunmaktadır. Örneğin 

Nuh kavmi kıssasında teorik akıl (Araf, 59-64), Hud kavmi kıssasında pratik akıl (Araf, 65-72), Semud 

kavmi kıssasında teknik akıl (Araf 73-79), Lut kavmi kıssasında estetik akıl (Araf, 80-84) ve Şuayb kavmi 

kıssasında iletişimsel akıl (Araf, 85-93) vardır. Teorik, pratik ve teknik olan ilk üç akıl Antik Yunanlılar 

tarafından da bilinmektedir. Fakat estetik akıl Kant tarafından, iletişimsel akıl ise Habermas tarafından 

keşfedildiği ve Kur’ân’ın da 15 asır önce tüm akıl türlerini ifade etmiş olduğu düşünüldüğünde yazara 

göre ortaya harika bir durum çıkmış olur ki, bu da Kur’ân’ı alabildiğine aktüel hale getirmeye yeter. (s. 

102-110) 

    YAZARIN KUR’ÂN’I ANLAMA VE YORUMLAMA YÖNTEMİ 

Esat Arslan, Kur’ân’ı her Müslüman gibi İslam'ın en temel kaynağı görür ve ortaya konacak tüm anlama 

ve yorumlamalarda yine temel olması gerektiğine inanır. Ne var ki Kur’an ilminin kaybolduğunu üzüle-

rek şöyle kaydeder: “Bugün en başta şeriat konusunda Kur’an ilmi kaybolmuştur. Bugün bize ‘Allah’ın 

şeriatıdır’, diyerek gelen ilim, büyük oranda onun 7. asırda gerçekleşmiş insan eseri bir ürünüdür. Başka 

bir deyişle Allah’tan ve kitabından ilham alsa da, bir beşerin, içinde yaşadığı toplumun düşünsel ve fizik-

sel kısıtlarına tabi geniş ufuklu bir yorumunun, Allah’ın dini yerine ya da Kur’ân’ın anlamı yerine ikame 

olunuşudur.” (s. 24) 

Böyle bir ortamda ona göre kendisinin Batılı filozoflardan ilham alması son derece doğaldır. Çünkü 

“... bugün İslam, Kur’ân’ın teorisini, pratiğini ya da estetiğini değil, geleneğinin ondan kendi çağı için 

devşirmiş olduğu ilkel bir kavrayışı Allah’ın diniymiş gibi muhafazaya çekilmiştir. Geçmişte yazılmış 

Yusuf kıssaları bugünün Müslümanının estetik zevkini doyurma yeteneğine sahip değildir. Fıkhı ve 

Bediüzzaman’ın mecburen eksik bıraktığı şeyleri hesaba katarsak kelamı da... Bu yüzden o, Batı’ya göç-

müş ve estetik hazzı Dostoyevski’de, Joyce’ta, Orhan Pamuk’ta arar hale gelmiştir. Fıkhı Burke’den, ke-

lamı Derrida’dan öğrenir hale gelmiştir.” (s. 204) 

Filozof ve düşünürlerden öğrendiğini açıklıkla itiraf ettiği mülhem fikirlerini Kur’an üzerinden İs-

lamileştirebilmek amacıyla özellikle Mekke âyetleri üzerinden Kur’ân’ı kocaman bir misaller havuzuna 

dönüştürmeye çalışır. (s. 28-29) Misaller havuzuna dönüştürmeye çalıştığı Kur’ân’ın kelime ve terkiple-

rini ise neredeyse tamamen orijinal lügavî anlamlarından kopararak/kaydırarak metaforik/batıni/hurufi 

çıkarımlar haline getirir. Ne garip tesadüftür ki (!) bu çıkarımlar da yazarın fikriyatını oluşturmuş olan 

ve listesini daha önce verdiğimiz Batılı filozofların düşüncelerine aynısıyla tetabuk eder. 

Örneğin E. Arslan, Alman filozof Heidegger’in Eski Yunan felsefesinden alarak varlığın hakikatini ka-

palılığını açarak ortaya koyması anlamında güncelleştirdiği “alethia” kavramını Kur’ân’a vurur. Buna göre 

                                                           
3 Bu fikri kanıtlamak için de Mümin Suresi âyet 28’de ifade edilen ve kendisinden racül yani adam olarak söz edilen Firavun ailesinden imanını saklayan ve 
destek olan kişinin Firavun’un karısı Asiye olduğunu ileri sürer: “Bu racül, Asiye’den başkası değildir. Burada da (yani Kur’an’ın Belkıs anlatımı yanında) 
Allah bir kadını feraset ve cesaret sıfatlarıyla anarak kadına dair başka bir önyargıyı tersyüz eder. Asiye, Kur’an’da bir erkek olan Firavun’a karşı hem aklı 
hem cesareti temsil eder.” (s. 154) 
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Kur’ân’ın temas ettiği tüm misaller ve değiniler esasında birer “a-lethia” olarak bir temsil (representation) 

ve bir felsefe dili ortaya koyar. Yazar bu düşüncenin Kur’ân’ın Maide Suresinin “ihramdan çıktığınızda av-

lanın” âyetinde ifade edildiğini düşünür. Bu âyetle Kur’an avlanmayı yüceltmiş ve normlarını koymuştur. 

Avlanmak hayal gücünün yarattığı misallerdir. Hayal, temsili dil ve felsefi düşünceyi ortaya koyar. Bu da 

Kur’an liberalizmini temellendirir ve böylece “Kur’an’daki Heidegger keşfedilmiş olur.” (s. 26-27) 

Alethia kavramı üzerinden yazarın kurguladığı mananın oldukça ilginç ve zevkli göründüğünü itiraf 

etmeliyiz. Ancak bir Medine dönemi suresi olan Maide Suresindeki ihramdan çıktıktan sonra diğer yasak-

larla birlikte av yasağının da kalkmasını ifade eden bir ahkam/fıkıh âyeti üzerinden liberalizmin temellen-

dirilip Heidegger’in Kur’an’da keşfedilmesi öyle kolay kabul edilip hazmedilecek bir husus olarak görün-

memektedir. Cevaplanması gereken kısım, acaba ihram ve av kelimeleri, yazarın sıklıkla eleştirdiği fıkıhta-

ki anlamına gelmeye devam etmekte midir? Yoksa fıkıh gömleğinden sıyrılarak liberalizm elbisesi mi giy-

mektedir? Yoksa her iki anlam/elbise birden mi giyilmeye devam etmektedir? Ayrıca bu durumda operas-

yonun Mekke dönemiyle sınırlı kalmadığı, tüm Kur’an âyetlerine sirayet ettiği de ortaya çıkmış olacağın-

dan yazarın “şeriatın Mekke’de tamamlandığı” iddiası önemini kaybetmiş görünmektedir. 

    YAZARIN ÜSLUBU YA DA YAZIM TARZI 

E. Arslan’ın incelemeye çalıştığımız kitabındaki üslubu ile yazım tarzının “rahatlık ve konforla söyleyip 

anlaşılma” ekseninde kurgulandığını söyleyebiliriz. Akademik yazılarda görülen seçicilik ve ağırbaşlılık 

bu kitapta pek yoktur. Bu kitapta Kur’ân-ı Kerim’i anlamak ve yorumlamak üzerine kurulan bir çalışma-

da rastlanılan ve alışılan hürmetkar ve maneviyatçı bir dil ve üslup da görmek kolay olmamıştır. Aşağıda 

örneklerini vereceğimiz argo ifadelerin ve kışkırtıcı bir üslubun yer aldığı bu kitabı; ilmi olmaktan çok, 

‘kahvehane tadında Kur’an yazıları’ olarak ele almak uygun görünmektedir:  

ARGO İFADELER 

Yazarın kitabında kullandığı  “... hadım edilmiş, suya sabuna bulaşmaz...” (s. 9); “densizlik” (s. 13); “canlı 

kanlı mesaj” (s. 13) ; “kişinin sonunda gireceği cennet de seks manyağı bir erkeğin fantezilerini gerçek-

leştirmez.” (s. 37); “bu tasvirler gereklidir, behimi değil, ulvidir, çünkü zaten yaşamın çekirdeği, erotizm 

ve pornografiden ibarettir.” (s. 38), “... Bakara Suresinden biliyoruz ki melekler Adem’in halife kılınma-

sına itiraz etmişlerdi ve secdeyi de işin sırrını anlamadan ve homurdana homurdana, sırf Allah’ın emri 

olduğu için yerine getirmişlerdi.” (s. 175, 176) gibi ifadelerini, en mahrem konuları bile büyük bir neza-

het içinde ifade eden din dili ekseninde saygın bir yere oturtmak mümkün görünmemektedir. Bu tarz 

ifadeleri yazarın çokça ilham aldığı Batılı filozofların çalışma ve düşüncelerindeki nobran tarza benzet-

mek mümkündür.     

PROVOKATİF ÜSLUP 

Kitabının hem adında hem üslubunda kışkırtıcı bir yan olduğunu itiraf eden yazar (s. 13) İslami çevre-

lerde yapılan yayınlarda pek rastlanmayan provokatif bir anlatım tarzı kullanmayı tercih eder: 

Hicret eden “ashab (peygamber dostları)” için “nasıl bir dünya yaratmaya gittiklerini çok iyi biliyor-

lardı”, “... bu üstatların, büyüklerin ve geleneğimizin fark etmemiş olmasına rağmen, şeriat Mekke’de 

tamamlanmıştı.” (s. 13, 14) 

Filozof Lacan’dan aldığı “bilinçdışı” ideasından ve kavramından hareketle “peki Tanrı Kur’an’da ne-

yi arzular? özellikle insan için? O’nun sözlerinin bu konudaki bilinçdışısı nedir?...” Araf Suresinin 32. 
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âyeti kapsamında süs kelimesinden hareketle bilinç dışılık çözümlemesi yapmaya çalışır ve şöyle der: 

“Düz okuyacaksak süs, elbise ve kolyeden başka anlama gelmez. Fakat derinlere, bâtına, bilinçdışına ine-

ceksek süs, tesettür âyetindeki gibi ‘eros’un tezahürlerinden ibarettir. Kadın tesettür âyetine göre bu özel 

süsünü, yani cinsel cazibesini, erosu örtmelidir. Kur’an’da bu süsler örtülür, ama Kur’ân’a göre başka 

hiçbir şeyle değil, cennet yaprakları da oldukları söylenen süslerle örtülür. Bu şu demektir: Kişi, insani 

erosu kuşanarak hayvani erosu örter. Kur’ân’ın emri budur. Süsleri kutsayan bu âyetler erosun bastırıl-

masını değil, erosun insanileştirilerek, güzelleştirilerek ve yüceltilerek çoğaltılmasının, özgürleştirilme-

sinin, topluma hakim kılınmasının manifestosudur. A’raf Suresi, “Her nerede olursan ol, süslerini kuşan 

ve her nerede olursa olsun bu süsleri edin” der. Tanrı’nın arzusu arzunun, libidonun, erosun insanileşti-

rilerek, güzelleştirilerek, yüceltilerek ve çoğaltılarak özgürleştirilmesidir, bastırılması değil. Yasakların 

kalkmasıdır...” (s. 30-32) 

Aynı derecede yazarın Kur’ân’ın bu tavrının “Marx’ın, Nietzsche’nin, Spinoza’nın ve Marcuse’nin, 

Deleuze ve Guattari’nin, Hardt ve Negri’nin bayraktarlığını eksik aksak da olsa yaptığı arzu” olduğunu 

söylemesini de provokatif üslup olarak değerlendirmek mümkündür.(s. 31) 

Benzer şekilde yazar, İslam geleneğinin tarihten geri çekildiği yönündeki iddiasını ispatlamak üzere 

ileri sürdüğü argümanlarda da anlatım bozuklukları yanında nezaketsiz ve provokatif üslup problemini 

sürdürür: “(İslam geleneğindeki) bu geri çekilişi iki türlü okuyabiliriz: Ya Tanrı, gerçekten de Tanrı’nın 

kendisi, çağdan geri çekilmekte ve bunu gerçekten de istemektedir. Çünkü İslami gelenek bir daha es-

memek üzere rüzgarını yitirmiştir. Ya da Tanrı, kendine ait eski bir formu çürütürken, normalde akıp 

gitmesi gereken ama asırlarca tıkanmış bir şeriatın kaynaklarını kuruturken, bizlerle yeni bir ilişki biçi-

mi tesis etmek istemektedir. Yeni bir şeriat, yeni bir fıkıh, yeni bir tasavvuf ve -Heidegger’i hatırlayacak 

olursak- Tanrı’nın kendi kendisinin yeni bir tezahürü. İçkiyi ‘şeytan işi bir pislik’ten ibaret sayan Tanrı, 

bir daha geri dönmemek üzere geri çekilmektedir. Çünkü şarabın hazzı, Tanrı’ya yönelik arzudan çok 

daha baştan çıkarıcıdır günümüzde. Ama bu cümleye aynı surede, Maide Suresinde, şu cümleyi ekleyen 

Tanrı fazlasıyla gençtir, bizimle çağdaştır ve sonuna kadar dostumuzdur: “Şeytan işi pislik dediğim bu 

şarap, eğer doğru içersen, gökten inen mukaddes bir sofraya dönüşür.” ‘Şeytan işi pislik’ olarak şarapla, 

‘gökten inen sofra’ olarak şarabı beraberce kavrayabilen bir çağ –ki misallere ve pasajlara duyarlı bu 

okuyuşun öncesi galiba yoktur- Tanrı’yla, Hazret-i Ömer’den ya da İmam Ali’den başka yollarla konuş-

mayı öğrenmiş demektir. Kur’ân’ı sürekli tefekkür edip, sürekli yeni anlamlar türeten ve dostlarını hay-

ran bırakacak sohbetlerini hep Kur’an’dan devşiren (ve ne yazık ki sonra bu sohbetleri yaktırtan) Haz-

ret-i Peygamber bir on yıl daha yaşasaydı, bu süre içinde hiç vahiy gelmeseydi bile, şeriat bugün bildi-

ğimizden başka bir hal alacaktı.” (s. 33) Bu ifadelerin ilahi olana yakışıksız anlamlar içerdiği, fıkhın zahi-

rine muhalif olduğu ve pek çok yanlış anlamaya da zemin hazırladığı açıktır. 

Yerleşik dini kavramları çok da temelli olmayan varsayımlarla örselemesini de yazarın kışkırtıcı üs-

lubuna bağlamak mümkündür. Buna örnek olarak cennet ve cehennem kelimelerine anlam yüklediği 

aşağıdaki ifadeleri verilebilir: “hakperest olmayan, adil olmayan, hakkıyla infak etmeyen ve hakkıyla 

cihad etmeyen, yani dünyayı arzunun gerçekleştiği bir toplum haline getirmeye çabalamayan kişi ce-

hennemdedir. Kur’ân’ın cehennem hakkındaki mesajının özü bundan ibarettir... Kişinin suçlarının ceza-

sını çektiği, ama bunun yanında cennete layık bir hale gelmek için eğitildiği bir yerdir cehennem. 

Kur’ân’ın deyimiyle, ateşten olsa da cehennem bir çocuğun beşiğidir (mihad), çocuğun olgunlaştığı yer-

dir, bir işkence mekanı değildir...” (s. 36) 
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“Kur’ân’ı yazanın Muhammed değil de, Allah olduğunu varsayacaksak bu böyle değildir.” (s. 167), 

“Adem yaratılırken Tanrı’nın başkanı olduğu en yüce konseyde bir tartışma çıkıyor ve tartışanlar Al-

lah’la İblis.” (s. 175), “Yusuf efendisinin eğitiminde önce Mısır’ın putlarına inanır, sonra tek tanrı olarak 

Allah’a dönüş yapar.” (s. 199), “Yusuf birinci sınıf bir jigolo olacağını anlayınca nefsinin arzusuna rağ-

men ‘efendisinin karısına sarkıntılık yaptı’ etiketiyle damgalanmayı ve hapse girmeyi tercih eder.... 

Züleyha onu bir jigoloya çevirme tehdidiyle Yusuf’a olan aşkına ihanet eder...” (s. 199) gibi ifadelerin 

Allah Teala ve masum peygamberlerinin şanı açısından son derece yakışıksız ve dikkatsiz seçilmiş keli-

meler içerdiği rahatlıkla söylenebilir. 

Yazarın Yusuf kıssası ile pornografi ve romantizm arasında ilişki kurmasında da aynı kışkırtıcı üslu-

bu görmek mümkündür: “Michelangelo’nun Davud heykelinden daha etkileyici bir yüze ve vücuda sa-

hip Yusuf, çırılçıplak bir halde Mısır’ın en seçkin kadınlarının gözlerinin önündedir. Ve kadınlar ona 

duydukları hayranlıktan dolayı ellerindeki bıçaklarla parmaklarını keserler. Ve âyetin ima ettiği üzere 

elbette ki parmaklarındaki kanı emerler. Bu tek eylemde iki fantezi cisimleşmiştir: vajinal seks ve oral 

seks. Kadınların parmaklarının bıçakla yarılması erkeğin cinsel organının kadının cinsel organını yarma 

eylemine, kadınların parmaklarındaki kanı emmesiyse, onların Yusuf’un cinsel organını ağızlarına alma 

arzusuna göndermede bulunur. Bu, çok yoğun bir çifte fantezidir. Fakat bu sembolün pornografiyle ro-

mantizmi bir arada tutan bir tarafı da vardır. Çünkü kanayan parmak aynı zamanda Yusuf’un güzelliği-

nin Mısır kadınlarının kalplerinin içine girmiş ve onu kanatmış olması gerçeğini de anlatmaktadır. Zaten 

onlar da bu olaydan önce ‘Yusuf’a olan aşkı Züleyha’nın içine vurmuş’ diyerek Züleyha’ya hakaret et-

mişlerdi. Buradan bakıldığında âyette romantizm ve pornografi iç içedir...” (s. 194-195)  

“(Kur’ân’ın kolaylaştırılması) Allah’ın demokratik ahlakından neş’et eder. Kur’ân’a muhatap olan 

her birey İslam ilim cumhuriyetinin eşit bir yurttaşıdır. Fakat Allah kullarını derecelerle yükselten aris-

tokratik bir ahlaka da sahiptir.” (s. 203) ve “(diğer dinleri kurtuluşa layık kabul etmesi konusu) Kur’ân’ın 

açıkça deklare ettiği siyasal bir ilkedir. Fakat Kur’ân’ın egemen okunuşu, daha Kur’an’da adı açıkça ge-

çen Yahudiler ve Hıristiyanlarla sorunlarını adam gibi çözemediği için dünyanın geri kalanıyla ilişkile-

rini bu barışçıl yolla tesis edememiştir” gibi cümlelerinde savunduğu fikirleri; doğru olup olmadıkları bir 

tarafa, çok daha düzeyli bir üslupta kaleme alabileceğinin mümkün olduğunu söylemek isteriz. 

Sonuç olarak yazarın ifadelerinde sıklıkla argo deyişlere yer vermesi ve kışkırtıcı üslup kullanması; 

bir taraftan İslam ilim geleneğinde bulunması gereken nezih dil ve üslup düzeyini, diğer taraftan da ki-

tabına karşı güveni olumsuz anlamda etkilemektedir. 

    YAZAR NE İDDİA EDİYOR? 

Yazara göre bu kitap yazabileceği pek çok şeyi eksik bırakmış olsa da yazdıkları şeyler, Kur’an’da derin-

leşmek isteyenler için yol gösterici mahiyette birkaç örnek âyetin tefsirinin sistemsiz bir sıralanışından 

ibarettir. Ayrıca yazar, kitabının “uğruna mücadele edilmesi gereken bir medeniyet ideali”ni açıklıkla 

ortaya koyduğunu iddia eder. (s. 16) 

Arslan’a göre bu kitap, Bediüzzaman’dan öğrendiği kelam ilmine (teori) eklemlenen fıkıh projesinin 

(pratik) ortaya konmasından meydana gelmektedir. Ona göre Bediüzzaman klasik kelam ilminin 

Kur’ân’ı başka medeniyetlere ait düşüncelerle ‘dolaylama’sını reddetmiş ve Kur’ân’ın berrak bir zihinle 

okunuşundan türeyen ve Comte, Kant, Hegel ve Bergson’a varıncaya kadar çağının doğa felsefeleriyle 

içten bir temas halinde olan ‘dolaysız Kur’an kelamı’nı/teoriyi inşa etmişti... Onun inşa ettiği kelam yani 
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teori karşısında yazarımızın da bu kitabı fıkıh projesi olmuştur, başka bir deyişle Bediüzzaman’ın ortaya 

koyduğu teorik dini pratik din haline dönüştürmüştür. (s. 17) Oysa yazarın, adına fıkıh denebilirse orta-

ya koyduğu cümbüşün ‘dolaysız Kur’an fıkhının/pratiğinin inşası’ olduğunu ileri sürmek, -gülünç olması 

bir yana- mümkün değildir. Çeşitli defalar ifade ettiğimiz gibi; olsa olsa yazarın yaptığı şeyin, Batı me-

deniyeti havzasına ait mebzul miktarda kültür ve filozoftan devşirdiği düşüncelerin kaba bir şekilde 

Kur’ân’a yamanması ve giydirilmesi girişimi olduğunu söylemek mümkündür. 

HADİS VE SÜNNETE AŞIRI DEĞER YÜKLENDİĞİ İDDİASI 

Geleneksel İslam fıkhında büyük yeri olan Sünnet ve hadisler konusunda yazarımız, bu kaynaklara ge-

reğinden fazla değer yüklendiği düşüncesindedir. Zira ona göre Hz. Peygamber (sas), sözlerinin Kur’an 

yanında hüccet olmasını hiçbir zaman istememiştir. İbret ve hikmet için sözlerinin nakledilmesine karşı 

çıkmamış, ama onların bir hüküm kaynağı ve dini otorite kılınmasına razı olmamıştır. Arslan bu düşün-

cesini; selefi salihin için değil, günümüzdeki İŞİD türü terör örgütlerinin söylem ve eylemlerini hadisle-

re dayandırmalarına itiraz olarak ileri sürdüğünü ifade eder. Zira “Sünnet’in zahirî hükümlerini ancak ve 

ancak ‘bağrında Kur’ân’ın ezelî hikmetini yansıtan, ama bize telos’u değil, arkhe’yi veren; meyveyi değil, 

tohumu veren 7. asra ait bir uygulama’ olarak kavrayabiliriz. Ezelî ve ebedî bir kurallar deposu olarak 

değil, yörenin ve dönemin kısıtlarına tabi uygulamalı bir Kur’an tefsiri olarak Sünnet” anlaşılmalıdır.   (s. 

21-22) 

Daha açık bir deyişle yazar Sünneti ve hadisleri salt sorunlara hazır çözümler olarak algılayan yakla-

şımın yanlışlığına dikkat çeker ve bu problemin İŞİD veya bir başka Müslüman zihniyette bulunduğuna 

şu sözleriyle işaret eder: “bu koşullarda İŞİD bu çağ için arızî değil, özsel bir sonuçtur. Çünkü o ve ben-

zeri kardeşlerimiz, yani bütün Ehl-i Sünnet, bedevî bir kavmi medeniyete taşıyan ilk adımlardan birini 

bu çağda aynen hayata geçirmek istemektedirler. İŞİD imkan bulduğu için bunu yaparken, Türkiye’de 

yaşayan bir Ehl-i Sünnet fıkıhçı bunu sadece imkan bulamadığı için yapamamaktadır. Oysa Kur’ân’ın 

lafzı ve Sünnet’in hikmeti ve gayesi 21. asrın değerlerinin de ötesine işaret etmek ister.” (s. 23) 

Mansur, Mehdi ve Harunreşid gibi birçok halifenin derlediği hadisleri bir kitap haline getirip tüm 

İslam memleketlerine gönderip uygulanmasını emretme yönündeki isteklerine İmam Malik karşı çıkmış, 

bu yöndeki teklifleri kabul etmemiştir. Bu itiraza her alimin kendisine ulaşan sünnet mirasına ve yaşadı-

ğı çevre şartlarına bağlı olarak farklı görüş ve fetvaya sahip olmalarının doğal olduğu düşüncesi temel 

olmuştur. Yine bu bilgi doğrultusunda müctehid imamların kendi dönemleri ve memleketleri için fıkıh 

yaptıkları tespitini de hatırlamak mümkün olmaktadır. 

Ne var ki; yazarın özellikle Hz. Peygamberin hadislerinin ibret ve hikmet dışında fıkhî bir değere 

sahip olmadığı yönündeki düşüncesinin mevcut İslam düşüncesinden onay alması imkansız görünmek-

tedir. Onun fikir bütününde başta temel kaynaklar olan Kur’an ve Sünnetin nerede durduğu ciddi bir 

sorunsaldır. Yazarın, en başta adı geçen kaynaklara dönük yöntemini açık seçik olarak ortaya koymadan, 

başka bir deyişle usul sorunsalıyla ciddi anlamda yüzleşmeden ortaya koyacağı düşünceler çok da bir an-

lam ifade etmeyecektir. Çünkü ciddiye alınmayı bekleyen her çalışmanın en başında bir kav-

ram/mustalah ve yöntem beyanı olmalıdır. Bütün akademik araştırmalarda, çalışma yönteminin belirle-

nip beyan edildiği bir başlık bulunmasının amacı budur. Şu halde; yazarın ortaya koyduğunu iddia ettiği 

pratik din/fıkıh çalışmasının başında, usulünü beyan edeceği bir çalışma yapması gerekir. Kısaca bu kita-

bında yazarın bizce haklı olduğu kaygıları, endişeleri ve korkuları vardır, ancak bu meydan okuyuculara 

karşı mücadelesinin ciddi ve hesabı verilebilir bir usulü bulunmamaktadır. 
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‘KUR’ÂN’IN MEKKE DÖNEMİ ASIL, MEDİNE DÖNEMİ AÇILIMDIR’ İDDİASI 

Kur’ân’ın toplam 23 yıllık zaman diliminde indiği ve Mekke-Medine olmak üzere iki önemli ve ayırıcı 

döneme ayrıldığı malumdur. Bu iki dönemde inen Kur’an âyetlerinin gerek fizik, gerek muhteva yönüy-

le de ayırıcı ve belirleyici karakteristiğe sahip olduğu bilinen bir başka husustur. Tevhit, nübüvvet, 

ahiret ve ahlak konuları genellikle Mekke döneminde yoğunlukla ele alınırken; detaylı hükümler, savaş 

ve hukuku, hadler ve miras dağıtımı, münafıklar, ehli kitapla mücadele, yönetim ilkeleri, ibadet ve mu-

amelat, peygamberin evlilik ve aile hayatı gibi konular ise Medine dönemi âyetlerde karşılık bulmuştur. 

Bu itibarla İslam fıkhının özünü oluşturan kaynaklar da daha çok Medeni âyetler olmuştur.4 

Buna mukabil yazarımız Mekke’de nazil olan âyetlerin asıl ve tamamlanmış bir şeriat; Medine’de 

vahyedilen âyetlerin ise açılımsal karakterde dönemsel, lokal ve yerel olduğunu iddia eder. Ona göre sa-

habe tabakası Medine’de vahyedilecek şeriat hükümlerinin Mekke âyetlerinin bir açılımından ibaret ol-

duğunu çok iyi bilmektedir. Ne ki “bu toplumsal bilgelik daha ilk kuşaktan sonra unutuldu” (s. 13) diye-

rek bu konuda tarihsel kırılma yaşandığını iddia etmektedir.  

Bu iddiasını yazar, Mekke’de tamamlanmış olan şeriat, “temiz vicdanlar için arzulanmaya değer bir 

toplum idealini resmediyordu. Medine dönemiyse sadece bir açılımdı. Fakat tarih içerisinde Mekke ve 

Medine arasındaki bağ koptu. Ve şeriat, cevherindeki akletmeyi veren önemli bir kaynağını uzun süreli-

ğine kaybetti” diyerek açar. (s. 14) 

E. Arslan Mekke âyetlerindeki bu cevherin unutulmasının arkasında şu dört sebebin bulunduğunu 

belirtir: 1. Sahabiler, Kur’an’dan aldıkları bu manayı ya harcı alem saymışlar, ya da kimseyi baskı altına 

almak istememişler, ya da bu cevherlerin bazılarını anlayabilecek entelektüel olgunluğa erişemedikleri 

için sonraki nesillere aktarmamışlardır. 2. İslam'ın fetihlerle İran ve Roma topraklarına yayılması sonu-

cunda Arap belagatinin ve edebi hassasiyetinin bozulmuş olması, 3. Güncel olay ve meselelere çözümler 

arayan bir önyargı ile gerçekleşen Kur’an okumaları, 4. Saltanat sisteminin kurulmasıyla beraber 

Kur’ân’ın sadece sivil toplum hukukunu inşa etmeye dönük bir kodifikasyona hizmet eder tarzda ele 

alınması ki, bu da Kur’ân’ı son derece sınırlandırıyordu. İşte “bu dört neden birleşince, Kur’ân’ın görü-

nüşte hukuk vaz etmeyen ve ancak edebî-siyasal bir analizle bağlarındaki toplumsal siyasal mesajı görü-

nür hale gelecek olan Mekkî âyetler ve kıssalardaki toplumsal bilgelik tamamen yitti. Buna ek olarak, 

Medeni surelerdeki hüküm bildiren âyetler de, pasaj bütünlüğünden kopuk bir halde okunmaya başla-

yınca ... Kur’ân’ın toplumsal-siyasal mesajı, yani onun toplumu inşa edişindeki yöntemi, ilkeleri ve de-

ğerleri tamamen gözlerden kayboldu.” (s. 14-15) 

Yazarın böylesine önemli bir iddiayı belgesiz, delilsiz ve ispatsız olarak sadece beyin jimnastiği çer-

çevesinde soyut mülahazalarla ortaya atması, doğrusu, iddiasının ciddiye alınmasına mani en büyük se-

beptir. Sırf bir görece sorunsalın varlığı, bütün bir yapının yanlışlığı iddiasının doğruluğuna delil olama-

yacağı açıktır.5 

KUR’ÂN’I YORUMLAMA YÖNTEMİ: SEMBOLİK AYARTMA YA DA FİLOZOFLARIN KUR’AN AÇILIMI  

                                                           
4 Mekke ve Medine dönemi âyetlerindeki fizik ve muhteva özellikler hakkında geniş bilgi için mesela bkz. Mustafa Ünver, Tefsir Usulünde Mekkî-Medenî 
İlmi, Samsun 2001, Sidre Yay., s. 243-269.  
5 Yazara yöntemini geliştirmek üzere Ali İmran Suresinin 7. âyetini şümullü olarak dikkate almasını tavsiye ederiz. Ayrıca çalışmasında yararlandığını göre-
mediğimiz Mahmut Muhammet Taha’dan da katkı alabileceğini düşünmekteyiz. Bkz. Mahmut Muhammet Taha, İslam’ın İkinci Mesajı, çev. Haydar Aslan, 
Ayrıntı Yay., s. 97, 154  
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Yazara göre Kur’an, anlattığı gerçekleri çoğu zaman sembolik dille verir. Bundan amaç ise yediden yetmişe 

herkesin gönlünde yer tutmasını sağlamaktır. Ayrıca bu yolla, az sözle çok şey anlatılmaktadır. (s. 40) 

E. Arslan, Kur’ân’ın birçok yönüyle beraber bir misaller havuzu olduğunu söyler. Ona göre bu yüzden 

Kur’an, başka bir deyişle vahiy ve din, akıl ve felsefeyle barışıktır. Yine bu sayede dinin bu çağın bilgi biriki-

mini kucaklayabileceği ve Kur’ân’ın felsefe dilinden daha üstün bir dile sahip olduğu düşüncesi ortaya çık-

maktadır. Başka bir deyişle, insan yaşamını her yönüyle ele alması sebebiyle Kur’an, bir misaller havuzu ola-

rak anlaşıldığı takdirde tüm bilgi birikimini kucaklayan bir üst-dil, bir meta-dil olarak kavranmaya başlar. 

Yine bu sayede Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı’da “birleştirilmesi imkansızdır” dediği Doğu’ya ait ba-

kışla Batı’ya ait bakış arasındaki ilişki yeniden ele alınıp anlaşılmaya başlamaktadır. (s. 29) 

Yazara göre misaller havuzu yöntemiyle pek çok modern meseleye gelenekten taban tabana farklı 

çözümler ve açılımlar getirmek, bir İslam-ı Cedid savunmasıdır. Çünkü bu savunmada 11. asırda billur-

laşan bir geleneğe ya da asr-ı saadete dönmek yerine; köke, temel kaynağa, yani Kur’ân’a dönülmüş ol-

maktadır. (s. 25) 

Kur’ân’ın meramını anlatmak üzere hakikat, mecaz ve kinaye yollarını kullandığı erbabınca ma-

lumdur. İnsanların doğru-yanlış zihinde ulaşmak istenen maksatlar doğrultusunda âyetlerdeki hakikat 

ifadelerini mecaza, mecaz ifadeleri hakikate çevirmek suretiyle manipülasyon yapılmaya çalışılması ilk 

defa yazarın keşfettiği bir metot değildir. Bugüne kadar modernistler, batıniler, hurufiler, sufiler gibi pek 

çok tabakadan alim, şair ve düşünür bu yolu denemiştir. Örneğin yazarla paralel düşüncelere mensup 

olduğunu söyleyebileceğimiz Suriyeli mühendis Dr. Muhammed Şehrur, bu yöntemi yoğun olarak uygu-

layan biridir.6 Aynı yaklaşımı ünlü Hurufi Divan şairi Seyyid Nesimi de yoğun olarak istihdam eder. Bu 

yolla kelimelere yüklediği manipülatif anlamlarla adeta ustaca oynar, âyetlerin anlamlarını tersyüz eder 

ve şairlik maharetini de işin içine katarak Kur’an âyetlerini Hurufi istikamete hizmet ettirmeye çalışır.7 

Dolayısıyla Esat Arslan’ın yöntem olarak orijinal olmadığını, belki sadece Batılı filozoflardan öğren-

diği çeşitli fikirleri misaller havuzuna dönüştürdüğü Kur’ân’a söyletmeye çalışması açısından Modernist-

Batıni-Hurufi Tefsir Edebiyatına yeni örnekler sunması açısından önemli görülebileceğini söylemek 

mümkündür. Müellifin Kur’ân’ın sembolik diline nüfuz etme çabası doğrultusunda sunduğu çok sayıda 

örnek, oldukça renkli ve zevkli bir cümbüş ortaya koyar:8 

Hz. Davut ve Hz. Süleyman Kıssası Üzerinden Medeniyet Kuramı 

Yazara göre gelenekte Davud ve Süleyman peygamberlere hizmet eden varlıkların cinler olduğu kabul 

edilmiş, bu yüzden de medeniyet kurma yolunda ciddi ve motive edici doneler tespit edilememiştir. 

Hatta “bu anlam boyutları öylesine ıskalanmış ki, bir Kur’an okuru için Davud’un ve Süleyman’ın hü-

kümranlığı geçmişte olmuş bitmiş, tekrarı olmayan, hatta bilimsel tarihe bakacak olursak geçmişteki ya-

şanmışlığı bile şaibeli bir tarihi oluşturuyor. Dağlarla ve kuşlarla konuşan Davud, rüzgarda uçan, Bel-

kıs’ın tahtını ışınlayan Süleyman vs. Oysa Kur’an edebiyatını ve ilk katmanlarını kavramak suretinde 

dahi olsa bu sembolik dile nüfuz ettikçe Davud ve Süleyman ve onların hükümranlıkları bugün dahi gö-

rebilmemiz mümkün kişilikler, mucizeler ve siyasetler haline geliyor.” (s. 41)  

                                                           
6 Bkz. Muhammed Şehrur, Lügavi Kur’an Okumaları, Türkçe özet ve notlar: Mustafa Ünver, Samsun 2001.  
7 Bkz. Mustafa Ünver, Hurufilik ve Kur’an Nesimi Örneği, Ankara 2003. 
8 Bu başlık altında yazara ait pek çok örnek vermemize rağmen başka isabetsiz ve abartılı çıkarım ve tefsir örnekleri için de bkz. Esat Arslan, Şeriat Mekke’de 
Tamamlandı, s. 94, 96, 97, 99, 232, 234. 
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Örneğin Sebe Suresinin 13. âyetinde Hz. Davud için mihrablar, heykeller ve havuzlar gibi çanaklar 

yapıldığı belirtiliyor. Bu nesnelerin savaş araçlarını temsil ettikleri düşünülebilir. Zira mihrab kelimesi 

savaş manasındaki harb kelimesinden türer ve insanın nefsiyle savaşmasını ifade eder. Buradan hareketle 

bir İslam hükümranlığında Kant’ın, Heidegger’in, Levinas’ın ve Nietzsche’nin nefisle savaş ve kamil in-

sana ulaşma çabaları İslam şemsiyesi altında yer bulabilecektir. (s. 42) 

Âyetteki heykeller ise kendi başlarına birer şirk unsurudur ancak tek Allah inancının şemsiyesi al-

tında ışık saçmaya başlayabilirler. Hz. Süleyman’a emanet edilen ilahi hükümranlık da budur. Yani İs-

lam şemsiyesi altında hakikatin temsilleri olan felsefe, tasavvuf ve mitolojiler ışık saçar hale gelir ve İs-

lam medreselerinde Descartes, Schopenhauer, Deleuz felsefeleri ışık saçmaya başlar. (s. 43) 

Havuzlar gibi çanaklar (cevab gibi cifân) deyişi yazara göre dünyamız adına bir şey anlatmaz. “Oysa 

bu ibarenin bize ne anlattığı ‘cevap’ kelimesinde gizli... Bu çanakların sunduğu şey, belli ihtiyaçlara ce-

vap oluşturuyor. Ve zaten bu çanaklara (cifan) çanak denmesinin sebebi tam da onların belli ihtiyaçları 

doyurma niteliği. Bir yeme ihtiyacını doyuran kaba cifan deniyor. Ve bu haliyle inşa edilmiş olan bu 

‘cevap gibi cifan’ sadece havuz gibi çanakları değil, aynı zamanda bu hükümranlığa bağlı insanların ma-

nevi ya da bedensel ihtiyaçlarını güzel bir yoldan tatmini için gerekli ilimleri ve donanımları da işaret 

ediyor.” Yazara göre ‘kudûrin râsiyât’ tamlamasına sabit kazanlar manası vermek ifadenin belki de en 

son anlatmak istediği şeydir. Kazan için kullanılan kelime kudûr, ölçü manasına gelen kader kelimesin-

den türer. Râsiyât ifadesi ise “kendi hareketsizliğiyle ve başka her şeyin kendine yaslanmasıyla bu şeyleri 

dengede ve ayakta tutan direkler” demektir. Buna göre sabit kazanlar diye çevirilen ifade, siyaset, top-

lum, ekonomi, kültür, bilim, hikmet gibi ister yerli ister yabancı kaynaktan gelsin farketmeyen, ama 

toplum yaşamını ayakta tutan ölçülerin ilahi egemenliğe hizmetkar kılınması sürecini anlatmaktadır. 

Buna göre bu âyet aynı zamanda İslam’ın kendisinden olmayanı yok eden değil, ilahi hükümranlık al-

tında yeryüzünün mirasını sahiplenen bir din olduğunu ortaya koymaktadır. Yazara göre Hz. Süley-

man’ın mabede Zeus’un heykelini inşa ettirmesi, İslam’da Parthenon bilgeliğinin meşru bir yeri olduğu-

nu göstermektedir.9 (s. 43-44) 

İslam geleneğinde heykel gibi unsurların şirk aracı olarak görülmesi karşısında yazarın bu yorumları 

oldukça farklı ama anlamlı bir yerde durmaktadır.  

Firavun’un Zulmü ve Hz. Şuayb’ın Kızı Bağlamında İstihyâ Kavramı  

Kasas Suresi 4. âyette Firavun’un İsrailoğullarından olan halkın erkeklerini boğazlattığını, kadınlarını ise 

yaşatmaya (istihyâ) devam ettiğinden söz edilir. Yazarımız için istihyâ kelimesinin hem Firavun için, 

hem de aynı surenin 25. âyetinde Hz. Şuayb’ın kızı hakkında kullanılması son derece anlamlıdır. Ne var 

ki yazarımız için istihyâ kavramının ilkinde yaşatmak, ikincisinde haya kökünden utanmak ve sıkılmak 

manasına gelmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Konu, üzerinden özgürlük kuramı geliştirmek için yeterin-

ce kullanışlıdır. Firavun’un zulmü erkekleri boğazlaması ve kadınları yaşatmasıyla ortaya çıkar. Kadınla-

rın yaşatılmasını ifade eden istihyâ, haz duygusunun tahrik edilmesi demektir. Hz. Şuayb’ın kızının haya 

üzere, utana sıkıla gelişini anlatan istihyâ kelimesi yazara göre aslında Musa’nın önünden haz duygusu-

nu kışkırtarak yürümesini anlatmaktadır. Ne var ki Musa dirayetli durur ve kızın tahrikine kapılmaz. 

Yazar bu durumu “Foucault’tan beri bildiğimiz bedenler üzerinde işleyen havuç ve sopa siyaseti: insanlar 

üzerinde baskı kurarak ya da onların haz duygusuyla oynayarak onları itaat altına alma. İşte Allah top-
                                                           
9 Yazar aynı yaklaşımı Sad 37, 30, Hadid 25, Enbiya 78, 80, 81, Sebe 10, 11, 12, 14,  Enbiya 81,  Neml 44. âyetler için de sergiler ve ilgili kelimeleri tamamen 
hakikat anlamlarından mecaza kaydırır. Bkz. s. 45-58. 
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lumsal iktidarın halkıyla ilişkisinin boğazlama ve istihya üzerinden olmasını kabul etmezken, bunun ter-

sini yani özgürlük siyasetini vaz etmiş olur.” (s. 90-91) sözleriyle açar. 

Hırsızın Elinin Kesilmesi Ne Anlama Gelir? 

Yazarımız Kur’an’daki hırsızın elinin kesilmesi emrinin onun bu çirkin işten men edilmesi anlamında 

olduğunu ileri sürer. Bu iddiasını Kur’an’da el kelimesinin sıklıkla eylem manasında kullanıldığı tespitiy-

le desteklemeye çalışır. “Oysa 7. asır çöl Arabistan’ının koşullarında bu hüküm fiziki olarak el kesmek 

şeklinde uygulanmıştır.” (s. 23) diyerek tarihi uygulamanın kendi iddiası doğrultusunda bir engel oluş-

turmadığını öngörür. 

Erkeklerin Kadınlara Kaim Olması Ne Demektir? 

Yazarın garabet kabilinden sunduğu açıklamalara bir örnek de, erkeklerin kadınlar üzerine kaim olduk-

larını ifade eden Nisa Suresinin 34. âyetidir. Arslan’a göre buradaki kaim olma meselesi, kadınların ve 

“saygıdeğer varlıkların önünde hürmetle ayağa kalkmak” anlamına gelmektedir. Nitekim Tevbe Suresi-

nin 84. âyetinde Hz. Peygambere “münafıkların kabri üzerine kavvam olma” denilmesi bu yorumu des-

teklemektedir. Yazarımız kelimeleri anlamlandırmada Kur’ân’a başvurmak gerektiğini ifade eder ve bu-

nu bırakıp “7. asır dünya görüşüne ve bu görüş içerisinde yer alan hadis metinlerine bakacak olursak 

‘üzerine kavvam olmak’, ‘üzerinde otorite kurmak’ anlamına gelir –ki bu anlam da el kesme anlamındaki 

gibi, Kur’ân’ı anlama çabasına silinmez bir damga basmıştır.”  (s. 24, 156) diyerek iddiasını açıklar. 

Kadınların Açılıp Saçılmasını Yasaklayan “Teberrüc” Ne Demektir? 

Ahzab Suresinin âyet 33-34’te kadınların açılıp saçılması anlamına gelen “teberrüc” kelimesi, yazara göre 

“açılıp saçılmaktan başka bir durumu anlatır. Teberrüc, ‘burç olmaya çalışma’ demektir. Burç olmak ise 

açılıp saçılmaktan çok siyasal bir eylemi anlatır. O, siyasette burç olmak, yani siyasette bir güç odağı ol-

mak demektir... Onlara yasaklanan ‘Peygamber’in eşiyiz’ diyerek siyasette bir mevki edinmeleri ve ken-

dilerine tahsis edilmiş otorite alanının, yani ‘ev’lerinin dışına çıkmalarıydı... Bu yüzden (Peygamber eş-

lerine) kocalarının saygınlığını kullanıp siyasette burç olmaları yasaklandı. Ve onlara toplumu eğitme 

görevi verildi. Bu norm günümüz için hala gerekli bir normdur. Çünkü liderlerin eşleri ya da akrabaları 

liderin saygınlığını kullanıp siyasette burç olurlar. Ve İslam bu ahlaksızlığa bir yasak koymak ister.” (s. 

245, 246) 

‘Doğu da batı da Allah’ındır’ Âyeti Ne Demektir?  

“Doğu da batı da Allah’ındır, yüzünüzü nereye dönerseniz orada Allah’ı bulursunuz” mealindeki Bakara 

Suresinin 115. âyetinin kıble tartışmalarına konu edilmesi yazara göre bir isabetsizlik ve talihsizlik örne-

ğidir. Oysa “Allah bu âyetle Hıristiyan, Yahudi ya da Budist olan tüm gerçek dindarlara, Müslüman ol-

malarına gerek olmadan, cenneti vaat ediyor.” Buna göre anılan dinlerin çatışma noktalarına işaret edil-

mekle beraber hepsinin özde bir ve aynı Allah’tan gelen farklı tezahürler olduğu ve her birinin kurtulu-

şa götürdüğü kabul edilmeli, farklılıklar hemen kâfirlik diye damgalanmamalıdır. (s. 25) 

Namazda Huşu Âyeti İnsana Saygı Duymak Anlamına mı Gelir?  

Müminun Suresinin 1-10. âyetleri kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından söz etmektedir. Öneminden 

dolayı pasajın hem 2. âyetinde, hem de 9. âyetinde namaz manasında “salat” kelimesi geçmektedir. Yaza-
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ra göre 2. âyette yer alan salât, sadece namaz ritüelini değil, bir insanın bir başka insana ve davasına say-

gısını kastetmektedir. (s. 71) 

 ‘Ellerin Sahip Olduğu’ Deyişi ve Vefakar Flört Hayatı 

Yazar, Müminun Suresi âyet 6’daki “sağ ellerin sahibi oldukları” ifadesinin artık bugüne kadar geldiği 

şekliyle cariyelerle sınırlı tutulamayacağını ifade eder. Aksine bu ibare, “evlenme imkanı olmayan in-

sanların, Kur’ân’ın tabiriyle ‘ahdân’ (metres), ‘musâfihât’ (salt cinsel arzularla kurulmuş beraberlik) ve 

Züleyha’nın Yusuf’un nefsinden pay almak istemesi gibi sadece birbirinden tat almak için değil de, ciddi 

bir beraberlik niyetiyle kurduğu sevgililik ilişkilerini de kuşatıyor. Çünkü ‘sağ el’ olarak ‘eymân’ aynı 

zamanda ‘yeminler’ anlamına geliyor. Bu haliyle ibare, ‘yeminlerinizin mülk edindikleri’ demek. Ve bu-

rada yemin ifadesi, sevgililik ilişkisine girmiş köle değil de özgür insanların bu süre içerisinde cinsel ar-

zularını başkasıyla doyurmayacaklarına dair birbirlerine ettikleri sadakat yeminini, yani biraz kaba da 

olsa Kant’ın deyimiyle birinin cinsel organının kullanım hakkını diğerinin mülkü kılan yemini de kuşa-

tıyor.” (s. 71, 72) 

Rızık Korkusuyla Çocukları Öldürme Yasağının Anlamı Nedir?  

İsra Suresinin 31. âyetinde yer alan ‘geçim korkusuyla çocuğunu öldürme’ yasağı, yazara göre sadece ye-

dinci asırdaki gaddar bir uygulamayı ortadan kaldırmaz. Ölüm Kur’an’da mecazi bir anlama gelir ve gü-

nahkar bir adamın durumunu da ölümle anlatır. “Yani ibare şunu söylüyor: Çocuklarınız dünyada ma-

kam mansıp kazanabilsin diye onları temel ahlaki hassasiyetlere duyarsız bir şekilde yetiştirmeyin, onla-

rı manen öldürmeyin.” (s. 74-75)    

Kur’an Hayattan Zevk Almayı Yasaklamaz, Hedonu Kötülemez 

Yazar, Kur’ân’ın dünya hayatını ve zevklerini kötülemediğini, onun sadece dünya hayatında kişinin ah-

laki ilkeleri umursayıp umursamadığıyla ilgilendiğini belirtir. Başka bir deyişle dünya hayatı çileci bir 

ideal uğruna kötülenmez. Çünkü hedon’u kötülememek özgürlüğün temel bileşenlerinden biridir. Hatta 

bırakın Kur’ân’ın hedon’u kötülemesini, Araf Suresinin 32. âyetinde hedonu övmüş, yeryüzünün süsler-

le donatılmasını “kutsamış” ve bu yerlere mescit demiştir. (s. 76-77) 

Hz. Musa’nın Asası Ejderhaya mı Dönüşmüştü? 

Yazara göre Musa’nın asa mucizesi, asanın ejderhaya dönüşmesi olayı değildir. Aksine Musa’nın Fira-

vun’a karşı kanıtlamak istediği 1) metafizik ve fizik biyolojinin tanrısının da, 2) tarih ve zamanın, atala-

rının ve kendisinin tanrısının da, 3) mekanların ve medeniyetlerin tanrısının da Allah olduğu hususudur 

ve bu kanıtı asayı ejderhaya dönüştürmekle gerçekleştirmesi düşünülemez. “O ancak argümanlarını bir 

bir sıralayarak ve konuşmasıyla onları büyüleyerek bunu yapabilirdi. Ve bunu yaptı da... Bunun üzerine 

toplumun sihirbazları yani entelektüelleri saraya çağrıldı. Asalarını yılana döndürsünler diye değil. Me-

tafizik, fizik, biyoloji, tarih ve medeniyetler coğrafyası tartışsınlar diye...” (s. 84-85) 

Kur’an Eşcinselliğe Olumsuz Gözle Bakmıyor mu? 

Kur’ân’ın eşcinsellere bakışı konusunda İslam geleneği bazında oldukça kışkırtıcı ve abartılı olarak ta-

nımlanabilecek bir yaklaşım benimseyen yazara göre Kur’an, eşcinsel haklara duyarlıdır ve bu noktada 

gelenekten oldukça farklı bir çizgi benimser. Çünkü gelenek her türlü eşcinselliği Lutilik adı altında la-

netlemiştir. Oysa Kur’ân’ın Lutiliği ele aldığı yerlerde bile kınanan husus; bütün yönleriyle eşcinsellik 
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değil, kadınlara şehvet duyduğu halde şehvetini erkeklerde doyurma eylemidir, başka deyişle 

biseksüellik ve oğlancılıktır. Oysa eşcinsel (gay, lezbiyen, transseksüel ve travesti), karşı cinse herhangi 

bir şehvet duymaz. (s. 136) gibi sözlerle yazar konuyu ele alır. 

Ona göre Şura Suresi âyet 49-50’deki “zevc” kelimesi “cinsellik odağında bir çift kılmayı içerir ve bu 

tam da gay ve lezbiyen olma durumunu ifade eder.” Buradan şu hükme ulaşabiliyoruz der: “Kur’an’da 

gay, lezbiyen, transseksüel ve travestiler her türlü hakka sahiptir. Birer Müslüman olmanın her türlü 

nimetinden faydalanırlar. Gerekirse başımıza imam bile olurlar. Ve cinsel yaşamları da bir günah değil-

dir. Fakat biseksüellik Kur’an’da lanetlenmiştir...” (s. 137)   

Şuara Suresinin 123-140 âyetlerinden hareketle de eşcinsellikle alakalı görüşünü  açıklamaya devam 

eder: “Lut kıssasından sanıyorum en son çıkaracağımız hükmün Kur’ân’ın ‘fıtri eşcinselliği’, yani karşı 

cinse hiçbir şehvet duyamayan eşcinselliği lanetlemiş olduğudur. Zaten Şuara Suresinin 50. âyetindeki 

‘erkek olarak çift/eş/zevç kılınanlar ve kadın olarak çift/eş/zevç kılınanlar’ ibaresi, geleneğimiz bu âyeti 

hiç böyle anlamamış olsa da, bu tarz bir eşcinselliğin meşru olduğunu beyan eder.” (s. 119) 

Öyle görünüyor ki yazarın ılımlı baktığı eşcinsellik, fıkıhtaki hünsâ konusuyla eşleşmektedir. Fık-

hın da altını çizdiği hünsây-ı müşkil konusunda; çeşitli sebeplerden dolayı –görünürdeki- kendi cinsine 

fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak ilgi duyan bir kimse, lûtî ismiyle anılmamakta, başka bir deyişle 

olumsuz gözle bakılmamaktadır. Bütün fıkıh kitaplarında bu konuda özel bir hukuk ihdas edilmiş, ken-

dine has hükümleri değişik yönlerden yazılmıştır. Daha açık bir deyişle bu tür insanlar; bırakınız lanetli 

görülüp toplumdan dışlanmasını; aksine erkekler, kadınlar ve çocuklarla birlikte kendine has bir top-

lumsal statü kazanmakta, İslam toplumunda hayatiyetlerini ve varlıklarını sürdürebilmektedir. Bu ba-

kımdan kendi cinsine ilgi duyan herkesin, mutlaka azgınlık ve cinsel sapkınlıkla lûtî olarak görülmesi 

doğru değildir. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için tekrar altını çizmekte yarar var ki, Kur’ân’ın 

olumsuz olarak bahsettiği livatacılar; hünsâlar değil, karşıt cinse ilgi duydukları halde sırf azgınlık ve 

sapkınlıklarından dolayı kendi cinslerine de ilgi duyan biseksüellerdir. Bu bakımdan E. Arslan’ın konuy-

la ilgili açıklamalarını yararlı bulduğumuzu ifade etmek isteriz.   

İhramdan Çıkmak için Saçları Kesmek İslamî Değerler Etrafında Halkalanmak mıdır? 

Yazara göre “ganimetlerin ne olduğunun anlatıldığı Fetih Suresinde bile müjdelenen ganimet, servet ve 

güç değil, insanların İslam ideolojisi ve değerleri etrafında halkalanması (muhallikîne alâ ruûsihim), yani 

İslam’ın kamuya mal olma başarısı (s. 116) ve bu davaya omuz vermiş olanların haklı olarak toplumun 

gözdesi (mukassırîn) olmasıdır.” (s. 117) 

5.3.m. Yasin Suresindeki Ateş Yüklü Ağaç, Eros mu? 

Yasin Suresi 77-81. âyetlerdeki pasajda yer alan kendisine ateş verilen ağaç figürü konusunda yazarımız 

Marx ve Dionysos’un kurguladığı cinsellik (eros) ve emek kelimeleri etrafında şunları söyler: “Kur’ân’ın 

deyimselliği dikkate alındığında ve insanın ilk dirilişine referans veren ağaç kanıtı yeniden dirilişin ka-

nıtı olarak sunulduğu için bu âyet besbelli yeni insanlar yaratmanın yolu olan cinselliği ve ayrıca insan-

da hakim dürtü olan erosu, yani ateşi ve erosa ait cinsel organı, ‘fallus’u yani ağacı işaret ediyordu. Ağaç 

kanıtından önce gelen ilk doğum mucizesi de ancak böyle bir tartışma bütünlüğü kazanıyordu.” Buna 

göre ilgili âyetler doğrultusunda sürekli yeniden yaratan erosun bir doğa kanunu olması nedeniyle diriliş 

imkansız olarak görülmemeli, diğer yandan da cinsellik her türlü üretimin merkezi olması hasebiyle bir 

bütün olarak üretim, eros adlı dürtüye bağlanmaktadır. (s. 147) 



Mustafa ÜNVER                                            EMPATİ, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME/TAKYÎM DÜZLEMİNDE ŞERİAT MEKKE’DE (Mİ) TAMAMLANDI? 
 

Journal of Islamic Research 2017;28(1)  

104 

‘Kadınları Bırakıp Erkeklere Gitmek’ Kadınları Sosyal Alanlardan Çıkarmak mıdır? 

Yazar, Simon de Beauvoir’in İkinci Cins adlı kitabının temel teması olan ‘mitsein’, yani alanların payla-

şılması fikrini, Lut kavminden bahseden Şuara Suresi 166. âyetteki “Allah’ın sizin için yarattığı kadınları 

bırakıyorsunuz da (erkeklere mi gidiyorsunuz?)” ifadesine uygular. Ona göre Allah; toplumdan, erkek-

lerle kadınların aynı ortamları paylaşmasını ister. Alanları paylaşma, fiziksel olarak aynı mekanlarda bu-

lunmak olduğu gibi akademi, siyaset, edebiyat ve teknik gibi tüm toplumsal alanları da kadının varlığı ve 

bakış açısıyla şekillendirmesidir. (s. 154-155) 

Hz. Süleyman’ın Kısrakları, Güzel Müşrik Prensesler miydi? 

Yazarımız felsefeden devşirdiği ‘şeytanıyla dost olma’ fikrine, Sad Suresi âyet 30-40’da anlatılan Süley-

man peygamberin soylu koşu atlarıyla imtihanını örnek verir. Ne var ki yazara göre tam çevirisi “dişi 

kısraklar” olan sâfinâtu’l-ciyâd ifadesinin mecazi anlamı “Süleyman’ın kalbini çalarak Allah’tan uzaklaş-

tıran güzel müşrik prenseslerdir. Yani birer ölü olarak müşrik kadınlar, onun gönül tahtına kurulmuş-

lardır. Süleyman, Davud gibi affedilir ve bu sürçme sonunda artık şeytanlara da hükmeder bir hale ge-

lir.” (s. 172) 

Sayı Gizemciliği ve 9 Sayısının Mucizevi Açılımı 

Yazar Neml Suresi üzerinden dokuz sayısına yönelik açılımlar ortaya koyar. (s. 184-190) Öncelikle Neml 

Suresinde Musa, Süleyman ve Salih kıssalarının art arda anlatıldığı tespit edilir. Surenin 12. âyetinde 

Musa’ya dokuz mucize verilişi; 48. âyette ise Salih kıssası içerisinde dokuz çetenin varlığı ifade edilir. 

İkisi arasında yer alan Süleyman kıssası için ise dokuz sayısı telaffuz edilmez, ama yazar bu ilişkiyi gi-

zemli görür ve bu kıssa için de dokuz sayısına tekabul eden yorumlar ortaya koyar. Süleyman kıssasında 

anlatılan konulardan hareketle ortaya konan dokuz tema şunlardır: 1. Strateji mantığı, 2. Doğa bilimi, 3. 

Yargılama gücü, 4. Felsefi düşünceye hakimiyet, 5. Dile hakimiyet, 6. Ekonomik güç, 7. Askeri güç, 8. 

Teknik kapasite, 9. Estetik... Bu güçler ve bu güçlerin faaliyet gösterdiği toplum ve kurumlar, Süley-

man’ın egemenliğini oluşturmaktadır. (s. 190) 

Bu başlık altında kitaptan yer verdiğimiz hemen tüm örneklerin ortak paydası, âyetlerdeki kelime 

ve terkiplerin zahiri anlamlarından çıkarılmak suretiyle amaçlanan anlama hizmet ettirilmesi olmuştur. 

Hakikat ifadeler son derece keyfi şekilde mecaza dönüştürülmüştür. Bu işlem yapılırken de iddianın is-

patını sağlayacak herhangi Kur’ân’î, lügavî veya örfî bir objektif delil ortaya konmamaktadır.  

FIKIH ELEŞTİRİSİ 

Daha önce de değinildiği gibi yazarımız ibadetler/ritüeller dışındaki geleneksel fıkhın kıyamete kadar 

geçerli olacak evrensel İslam dinine deyiş yerindeyse ayak bağı olduğunu, hatta bu haliyle de İŞİD ve 

benzeri terörist oluşumlara zemin hazırlamaya devam edeceğini ifade etmektedir. Yazara göre fıkhın bu 

illete sahip olmasının arkasında şu tür sebepler bulunmaktadır:    

Fıtrat Dini, Batı Felsefesindeki Doğal Dindir 

Yazara göre fıkıh, ortaya koyduğu hükümlerde Kur’an kıssalarında verilen derinlikli mesajları mutlaka 

dikkate almalıdır. Mesela Şuara Suresinde bu kavimlerin zikredilme amacı, ideal toplumun mekânsal ve 

zamansal örgütlenişinin ahlaki ilkelerini bu kavimlerin yanlışları üzerinden vermektir. Ancak çok lüzumlu 

olduğu halde bu fikirler, ona göre fıkıhta yer bulamamıştır: “Bu haliyle kıssalar, toplumun ana kuruluş il-
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kelerine dair bir tözsel akletmeyi bağırlarında taşırlar. Fakat bu akletme bizim fıkhımız için yitip gitmiştir. 

Modern dünyada bu akletmeyi kavramaya çalışan Müslüman müçtehit de kıssaların bu öneminin farkında 

değildir. Halbuki bu kuruluş ilkeleri Kur’an’da yer alan tüm tikel hukuk maddelerinden daha önemlidir. 

Zaten bu hukuk maddeleri de bağırlarında yatan tözsel akletmeyi, yani kulları bağlayan ilahi hikmeti, bir 

yandan onların kendi metinsel bağlamlarındaki argümantasyonların ortaya çıkarılışında, bir yandan da on-

ların bu kıssalarda yatan mesajla sağlamalarının yapılmasında bulurlar.” (s. 111) 

E. Arslan Mekke döneminde nazil olan surelerden Rum Suresinin 30. âyetini dikkate alarak fıtrat 

dininin karakteristiklerinin ön plana çıkarılmasını önermekte ve bu vasıfları ihmal etmesinden dolayı 

geleneksel fıkhın Allah’ın koyduğu din olan fıtrat dininden onay ve övgü alamayacağını iddia etmekte-

dir. Ayrıca ona göre fıtrat dini, filozoflardaki ‘doğal din’e tekabül etmektedir: “Allah’ın gönderdiği din 

fıtrat dinidir. Yani Batılı filozofların deyimiyle o ‘doğal din’dir. O insanlara asla anlayamayacakları hu-

kuk maddeleri dayatmaz. Aksine onun hükümleri fıtrattan geliyor olarak anlaşılmalıdır. Yani bizim fıt-

ratımız/doğamız bu emirleri zaten güzel görür. Oysa bugün dinimiz namına ortaya çıkarılan hukuk, fıt-

ratın övgüsünü kazanmış bir hukuk değildir... ” (s. 69) 

Fıkıh Mekke Âyetlerinden Kopuk Olduğundan İlletlidir 

İslam fıkhının Hz. Peygamber zamanında yaşanmış olmakla beraber tedvin edilmediği, sonraki tabakalar 

olan tabiin ve tebe-i tabiin kuşaklarınca hem usul hem füru olarak tedvin edildiği tarihsel bir vakıadır. 

Yazar, İslam fıkhının ibadetler hariç tüm zamanlar için geçerli olabileceği görüşüne karşı çıkar ve 

fıkhı, hukuk kodu inşa etmeyi toplumun İslamlaşması için yeterli görmekle eleştirir. Ona göre büyük 

oranda fıkhın bu yanılgısı, Mekke âyetlerinden ve belagatinden kopmuş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Modern çağlardaki Kur’an yorumcuları da aynı sistemle Kur’ân’a yaklaştıkları için Mekki âyetler ve kıs-

salar kayıp ve yitik olmaya, başka bir deyişle toplumun İslamileşememesine neden olmaya devam et-

mektedir. (s. 16, 99) 

Yazar bu eleştirel yaklaşımını Kur’ân’ın çizdiği hukuk misyonuna ait metafiziğin de Mekke’de ta-

mamlanması iddiasıyla temellendirmeye çalışır: “Kur’an hukukunun metafiziği Mekke’de tamamen şe-

killenmişti. Medine’de Hz. Peygamber Kur’an’dan ilhamla kendi çağı için mantığı herkes için belirgin 

bir hukuk inşa etti. Daha sonra Hz. Peygamber’den gelen hukuk, arkasındaki mantık unutulmuş olarak 

günümüze tevarüs etti. Bu hukukun metafiziğiyse tamamen gözlerden silindi. Bugün İslam’ı her yönüyle 

yaşamak isteyecek birey eğer geleneksel İslam’a bağlıysa ve eğer âlim kabul edilmiyorsa 16 ciltlik bir fı-

kıh kitabını, onu sorgulamaya hakkı olmadan yaşamına dökmek zorundadır. Ve ne yazık ki bu 16 ciltlik 

kitap modern hayatın gerçekleri karşısında ritüeller hariç neredeyse tüm geçerliliğini yitirmiştir. Oysa 

Kur’an, insanların mantığını bilmedikleri kurallar silsilesinin köleleri olmak için değil, özgür bireyler 

inşa etmek üzere gelmişti.”  (s. 67) 

Görüldüğü gibi yazar yukarıdaki ifadelerinde Hz. Peygamberin Medine’de oluşturduğu fıkhın kendi 

şartları içerisinde bir anlama, öneme ve metafiziğe sahip olduğunu ve ibadetler dışında tüm zamanlar ve 

mekanlar için evrensellik değeri taşımadığını ifade etmektedir. Geleneksel fıkıh da kendisini sadece 500 

civarındaki Medeni âyetle sınırlandırmıştır ve “Mekke âyetleri fıkhımızın oluşumunda hiçbir yere sahip 

değildir.” (s. 14) Sonuç olarak bu fıkhın tüm insanlığı rahmetle kucaklayarak İslam'ın yüce değerleri 

üzerine kurulu bir medeniyet inşa etmekten uzak olduğu iddiası savunulmaktadır. 

    SONUÇ YERİNE 
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Müslümanların küresel rekabetin siyaset, ekonomi, sanat, bilim gibi alanlarında ciddi varlık gösterme-

meleri ve dini kaynaklardan hareketle İŞİD ve benzeri terörist örgütlerin ortaya çıkması karşısında duy-

duğu kaygı ve öfke, Esat Arslan’ı Kur’ân’a ve fıkha yeni ve farklı bir bakışla yönelmeye sevk etmiş gö-

rünmektedir. Mevcut tablo karşısında yazarın duyduğu kaygı ve öfkesinde haksız olduğunu söyleyecek 

değiliz. Zira insaflı pek çok Müslüman aynı duygulara sahip olup İslam'ın parlak yüzünü karalayan bu 

türden görüntülere karşı bir şeylerin yapılması konusunda hemfikirdir. 

Yazarın işaret ettiği eşcinsellik, fıkhın tüm zamanlar için geçerli olması, hadise aşırı anlam yüklen-

mesi, diktatörlük ve hiçbir şekilde hesap vermemek üzere kurulu bir siyaset mekanizması gibi konular, 

Müslüman âlimlerin üzerinde ezber bozan şümullü ve adaletli yaklaşımlarla üzerinde durması gereken 

hususlardır. 

Ne var ki İslam ümmetini tehdit eden devasa problemlere önerilen çözüm yolları sağlam, hesabı ve-

rilebilir ve doğrulanabilir yöntemlere dayanmalıdır. Standartları olan bir ümmetin sözde çözümler uğ-

runa pansuman tedbirlerle ve keyfiliği her yanından belli olan subjektif yaklaşımlarla çala kalem hareket 

etme konforu bulunmamaktadır. 

Yazar Arslan’ın ilgili kitabında doğru kaygılarını doğrulanamayan keyfi/günübirlik -yöntemlerle 

değil- yaklaşımlarla gidermeye çalıştığını söylemekte bir beis görmemekteyiz. Mevzu bahis keyfi yakla-

şımının iki tarafı var ise; bir tarafı Batılı filozoflar ve görüşleri, diğer tarafı ise Allah Teala’nın kelam-ı 

kadimi olan Kur’an-ı Kerim’dir. Bu iki tarafı bir araya getirebilmenin enstrümanı olarak ise Kur’ân’ın 

misaller havuzuna dönüştürülmesi, hakikatlerin mecaz kılınması tayin edilmiştir.  

Böylece yazar Batı medeniyeti ve filozoflarının özgürce ulaştığı her düşünce ve olguyu, Kur’ân’ın 

her türden ifadesini hakikat dışına çıkartarak onaylatmayı tam da Kur’ân’ın yeni bir şey söylemesi ma-

nasına geldiğini düşünür. Doğrusu Kur’ân’ın hakikat ifadelerinin bile mecaz panayırına dönüştürülmesi 

yoluyla âyetlerin sözde işlevsel ve yarayışlı hale getirilmesinin Kur’ân’a dönmek ve Kur’anî olarak nite-

lenmesi oldukça sıkıntılı görünmektedir. Zira Esat Arslan’ın bu yaklaşımını yeni bir Modernist-Batınî-

Hurufî örnek olarak okumak mümkündür. 

Emeği ve katkılarından dolayı kendisine teşekkürü bir borç bildiğim muhterem yazar Esat 

Arslan’dan daha sağlam ve hesabı verilebilir yöntemlerle İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu 

problemleri yeniden ele almasını ve alana katkı sağlamaya devam etmesini dilerim. 

 


