
“Bugün size dininizi olgunlaştırdım, nimetimi tamamladım ve size din
olarak İslâm’ı seçtim” (Maide-3)

“Allah katında din İslâm’dır.” (Al-i İmran-9).

“Tarihî bir dönemeç mi yoksa insanî bir durum mu? Tarihsel bilgi bu
iki kavramdan her ikisini bilmiyor değil, bilmemesi de mümkün değil. Şöy-
le ki; bugünün insanı, şu anda aşmakta olduğu devrimin sonuçları ile bilim,
teknoloji ve aletlerin ötesinde kendi varlığına vermek istediği anlamı sor-
gulamak zorundadır.”1 (Raymond Aroun, Tarihsel Bilincin Boyutları, s.146)

Bu üç alıntı yapacağımız araştırmanın sahasını açık bir şekilde belirle-
mektedir. Bir tarafta elimizde, bütün insanlığa Allah tarafından verilmiş son
vahy konumunda olması dolayısıyla diğer dinlere karşı kendini tek gerçek
din olarak sunan, adı İslâm olan din; diğer tarafta ise beşeri eylemlerden
doğan tarih var. Bu beşeri eylemler, karşı konulamayan “hayat intifadasın-

Journal of Islamic Research 2011;22(2) 137

İslâm, Tarihsellik ve İlerleme

Muhammed ARKOUNa

aParis, FRANSA

Çev. Dr. Recep DEMİR

MEB, Başöğretmen
recepdemir68@hotmail.com

Bu makale Muhammed Arkoun’un el- Fikru’l
İslâmî Kıraatun İlmiyye adlı eserinin
Merkezü’l İnmai’l Kavmî yayınevi tarafından
1987 yılında Lübnan’da basılmış kitabının
113-142. sayfalarının çevirisidir.

Muhammed Arkoun bu araştırmayı,
“Kalkınma Sorunları Karşısında Mesihî ve
İslâmî Bilinç” başlığı altında 1977 yılında
Tunus’ta yapılan bir kongrede tebliğ olarak
sundu. Bu konuşmanın Fransızca metni
kongreyle ilgili yayımlanan eserlerde
mevcuttur. Arkoun, nisbeten uzun olan bu
araştırmasında, Kur’an’ın müdahalesinden
günümüze kadar İslâm toplumlarındaki
“tarıhsellik” sorunuyla bunun neticelerini
inceliyor. Makaleyi okuduktan sonra,
tarihle beraber her şeyin hatta; daha köklü
ve yerleşik düşüncelerin bile (dinî inançlar,
Allah ve aşkınlık düşüncesi, iman, imansı-
zlık, sosyal ve siyasî kurumlar v.b.) değiştiği
anlaşılmaktadır. Velev ki insan, bilinçli veya
bilinçsiz olarak bütün bunların dağlardan
daha sabit olduğuna inansa da hiçbir şey
değişimden uzak değildir.
(Arapçaya çeviren, Haşim Salih).

Copyright © 2011 by İslâmî Araştırmalar

ÇEVİRİ

1 Raymond Aroun, Dimensionsde la conscience historique. Plon p.146.
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da ki ” ko şuş tur ma da, bu gün in sa nın ne re dey se An -
tik Yu nan’ da ki gi bi o tra jik tec rü be ye ye ni den dö-
ne ce ği bir se vi ye de ço ğal mış tır.

Fa kat, he men açık la ya lım ki; bu kar şı laş -
ma/yüz leş me-en azın dan bu bas kı cı, doğ ru dan ve
mü ca de le ci tab lo da ki ha liy le- kla sik İslâm dü şün -
ce si nin çer çe ve si dı şın da dır. İslâm top lum la rı, his-
se di lir bir tec rü be ola rak 19.yy. so nun dan iti ba ren
da ha yo ğun ve şid det li bir şekil de 1950’li yıl lar dan
be ri bu kar şı laş ma yı ya şa ma ya baş la mış tır. Fa kat
mo dern İslâm dü şün ce si, va hiy, ha ki kat ve ta ri hi
bir bi ri ne bağ la yan es ki di ya lek ti ğe salt fel se fi bir
ba kış la bu gü ne ka dar bak ma dı. Özel lik le ben bu so-
ru nu Ga zalî’nin eser le ri ne2 da ir bir prog ram da ki
ko nuş mam da di le ge tir dim. Bu nun la bir lik te ba na
öy le ge li yor ki; İslâm’ın mo der ni te ile kar şı laş -
ma/yüz leş me bağ la mın da bu gün kü du ru mu nu doğ -
ru bir şekil de çö züm le yip in ce le ye bil mek için
araş tır ma ve in ce le me ala nı nı kap sa yı cı ola cak şe-
kil de ge niş let me miz ge re kir. Bu nun için sa de ce
kla sik İslâm dü şün ce si ni de ğil, ay nı za man da Kur -
’an ’ın ken di si ni de ana liz edip in ce le me li yiz. Bu gö -
rev/mis yon iyi bi li nen ne den ler den do la yı
kor ku tu cu gö rü nü yor. Bu nun la bir lik te İslâm’da ta-
rih sel li ğin iş gal et ti ği ala nı has sas bir şekil de be lir -
le mek is ti yor sak bu mis yo nun ni çin zo run lu
ol du ğu nu gö re ce ğiz. 

Ön ce lik le araş tır ma mı za, bir ta raf tan İslâm’a
öz gü du ru mu, di ğer ta raf tan Ba tı dü şün ce si nin or-
ta ya koy du ğu her tür lü zor lu ğu dik ka te alan be lir -
li bir so run sa lı in ce le mek le baş la ya ca ğız. Da ha
son ra, İslam ve ta rih sel lik hak kın da çağ daş dü şün -
ce yi or ta ya ko yan te mel di na mik le rin ba zı sı nı su-
na ca ğız. 

SO RUN SA LI ARAŞ TIR MA

So run sal hak kın da ko nu şur ken as la yay gın kül tü rel
bir gö rü nü şe ge ri dön me yi kas tet mi yo ruz; tam ak-
si ne, du rum, çağ daş dün ya da ko num la rı nı an la ma -
yı ar zu la yan, aş mak is te dik le ri muh te lif çe liş ki ler le
par ça lan mış mil yon lar ca Müs lü man ’ın bek len ti le -
ri ne  -tes kin edi ci açık la ma lar la bi le ol sa- ya nıt ver -

me ça ba sıy la il gi li dir. Bu nun la be ra ber, he def le nen
so run sal bi zim an la yı şı mız da an cak açık la ma ya
yar dım eden te o ri de ğe ri ta şı ya bi lir; şöy le ki; biz
İslâm dü şün ce si nin, ta rih sel lik kav ra mı nı gö rüş le -
ri nin içe ri si ne yer leş tir me ye şid det le ge rek si nim
duy du ğu nu bil mek le be ra ber, onun aş mak ta ol du -
ğu ta rih sel lik aşa ma sı nın öne mi ni de iyi ce bi li yo -
ruz. Çağ daş İslâm ka mu o yun da ge niş alan la ra
hük me den mu ta as sıp kim se ler ve ide o log lar, bu
tarz bir ey le min Kur ’an, Pey gam be r… … ve Ibn
Hal dun ta ra fın dan ger çek leş ti ril di ği ni söy le ye cek -
ler dir. Şu ânâ ka dar ger çek ten yay gın olan böy le bir
tu tu mun ta rih sel li ği an la ma yı ve onun hak kın da
dü şün me yi na sıl zo run lu ola rak bir red içer di ği ni
man tık sal ve ma kul bir şekil de or ta ya ko ya ca ğız.

Her han gi bir dü şün ce nin de ğe ri ve gü cü, ya-
rat tı ğı kav ram lar la ve ya bu kav ram la rın içe ri ği, so-
nuç la rı ve kul lan ma bi çi mi ni dü zen le me si ne oran la
de ğer len di ri lir. Bu na bağ lı ola rak araş tır ma mı zı
ger çek leş tir mek için İslâm, ta rih sel lik ve iler le -
mey le il gi li iş lev sel kav ram lar ya rat ma ya ça ba gös-
te re ce ğiz. Bun dan son ra ala nı dı şın da, fark lı
bi lim sel alan lar da da ha ön ce kul la nı lan yön tem le -
rin ba şa rı ve cid di yet sü reç le ri ni sor gu la ya ca ğız.

KAV RAM LA RIN ELEŞ Tİ Rİ Sİ

Kur ’an ’ın ger çek leş tir di ği kul la nım dan baş la ya rak
İslâm kav ra mı, tedrîcî ola rak ge niş le miş ve son de-
re ce ih ti laf lı alan la rı kap sa mı na ala cak ha le gel miş-
tir. İslâm’ı ta nım la mak için “Du rum, İslâm şeâiri
ta ra fın dan mü mey yez kı lın mış bir din le ala ka lı ”
ve ya “O İslâm di ni dir.” ve ya “İslâm Mu ham med ’in
ge tir di ği din dir.”3 gi bi söz ler le ye tin mek ye ter li de-
ğil dir. Araş tır ma mız la il gi li ola rak din kav ra mı üze-
rin de çağ daş bi li min ba şa rı la rı ışı ğın da ye ni den
dü şü nül me si ge rek ti ği ka na a tin de yiz.

Bu ra da so run sal bir ta nı ma ulaş mak için ha re -
ket ede bi le ce ği miz bir ka i de gi bi bi ze yar dım et me -
si müm kün İslâm’ın İslâmî bir ta nı mı var. Ya ni;
İslâmî ör ne ğe uy gun ola rak din sel et ke nin an lam
ve gö re vi ne iliş kin ye ni so ru lar çı kar ma ya yö ne lik
bir so run sal ta nım. Bu İslâmî ta nı mın ana hat la rı
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3 Bak. Muhammed Abduh,Tevhid Risalesi s.152. Lau Gadri “İslâm Ansiklo-
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ya kın za man da La u Gar di ta ra fın dan İslâm An sik -
lo pe di sin de der len miş tir. Bu ra da İslâm ke li me si nin
söz lük an la mıy la Kur ’an’ da “Ken di ni Al lah ’a tes lim
et me k” an la mın da sa de ce se kiz de fa geç ti ği ni gö rü -
yo ruz. Bu ken di ni tes lim, En ’am 125, Saff7, Zü mer
22. ayet le rin de Al lah ’ın çağ rı sı nı; Al-i İmran 19,85,
Ma i de 3. ayet le rin de ni met ve ren ve mer ha met
eden Al lah ’a kar şı zo run lu (dinî) tas dik duy gu su -
nu; da ha son ra da Tev be 74, Hu cu rat14. ayet ler de
de İslâm’dan açık ça ay rı olan ima nı iç sel leş tir me yi
içe rir.

Bü tün bun la ra ila ve et mek te ya rar var dır ki;
baş lan gıç tan be ri İslâm ke li me si nin kul la nı mı
“Ölü me mey dan oku ma ve ya Al lah ve Pey gam ber
için mü ca de le yo lun da ken di ni fe da et me ”4 an la mı
ta şı yor du. Her ne olur sa ol sun du rum açık tır ki;
Kur ’an vur gu lu bir şekil de iman ve ima nı an lam -
lan dı ran ve açık la yan bü tün amel le rin ge re ği üze-
rin de du ru yor du. Ha di si ne be vi ve kla sik
dü şün ce nin ta ma mı, İslâm, iman, din, ka nun ve ah-
lak tan olu şan beş li iliş ki nin un sur la rı ara sın da ki ke-
net len me ye vur gu ya pı yor du: Ha tır la ya ca ğız ki,
Pey gam be rin Me di ne’ ye yer leş ti ği dö nem den iti-
ba ren “İslâm” si yasî ba şa rı ara cı lı ğıy la des tek len miş
bir din ola rak ken di si ni ka bul et tir miş ti, do la yı sıy -
la o, tam an la mıy la ta rih sel bir olay dır.

Bu du rum, me denî su re ler de, va ro luş sal zir-
ve ler le, çağ daş dü şün sel araç la rı mız ara sı nı ayır-
ma ya ça lış tı ğı mız in sanî var lı ğı ha re ke te ge çi ren,
ya ra tı cı5 ör nek ler ara sın da ki iç içe li ği bi ze açık la -
mak ta dır. Bu ra da do ğal ola rak, za man sal ile ruh-
sal, dün yevî ile kut sal, la ik ile din sel ara sın da ki
ide o lo jik ya pı lı iki li çe liş ki le re işa ret et mek is ti -
yo ruz.

Va ro luş sal zir ve ler le an la mın dü ze yi ara sı nı
ka rış tır ma te me li üze rin de “da ru’l kü für ve ya da-
ru’l harp kav ra mı nın zıd dı na da ru’l İslâm” te mel
kav ra mı oluş tu. Bu tak sim, - kla sik mü el lif le rin de-
di ği gi bi- “otu ru lan ye re gö re ” ya pıl mış tır ki o, İs-

lâm’ın me ta fi zik çe kir de ği ne da ya nır.6 Baş ka bir
yer de, bu çe kir de ği oluş tu ran ve m. 632 yı lın dan
be ri, hissî kav ra ma ve salt İslâmî dü şün ce yön te -
mi ni yön len di ren te o ri le ri der le miş tim. Her Kur -
’an aye ti, ez ber le nip tek rar edi len her ha dis,
va ro luş sal ve son de re ce çe şit li ya şam sal ko şul lar -
da ki şerh ler, İslâm’ın epis te mik ya pı sı di ye ad lan -
dı ra ca ğım şeyin olu şum ve de va mı na kat kı da
bu lun du. Bun dan do ğan ör nek İslâm sa hih din dir,
çün kü o, di ğer bü tün İslâmla rı ge çer siz kı lar, yü-
rür lük ten kal dı rır, onun yü rür lük ten kal dı rıp ge-
çer siz kı lın ma sı müm kün de ğil dir. Öy ley se o,
aş kın dır, ta rih üs tü dür. Böy le ce, bir ta raf tan böy le
bir din ola n İslâm’dan, di ğer ta raf tan ta rih sel lik ten
kay nak la na bi le cek bü tün zor luk la rın tah min edil-
me si müm kün olur.

Ana li ze ta rih sel bo yu tu kat ma mız, bi zi, bu ör -
nek/ide al İslâm’la sos yo lo jik İslâmla rın za man sal
ta ki bi ve kom şu lu ğu so nu cu olu şan ta rih sel İslâ-
mın ara sı nı ayır ma ya zor la ya cak tır. 19.yy’da baş la-
tı lan ve ge liş ti ri len bü tün araş tır ma lar -özel lik le
de or yan ta lizm ta ra fın dan ya pı lan lar- kök lü bir şe-
kil de bu iki çe şit İslâm’ın var lı ğın dan emin ol ma -
mı zı sağ lı yor. O tak dir de mev cut prob lem, ta rih sel
İslâmla ör nek/ide al İslâm ara sın da ki ay rış ma la rın
ve ya ke siş me le rin na sıl ve ne re de ol du ğu nu açık-
la mak tır. Bu prob le min ger çek ten ne ka dar zor ol-
du ğu nu gö re ce ğiz. Ya şa nan fa kat uy gun ol ma yan
bir şekil de an la şı lan, doğ ru ol ma yan din ile; ya şan-
ma yan, eşit bir şekil de an la şıl ma yan fa kat bi lim sel
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4 M. M. Bravmann:The spirituel back ground of early İslâm.Brill 1972.p.8
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6 Arkoun, İslâm’ın metafizik çekirdeğini oluşturan bu teorileri sekiz ilkede
açıklıyor.
a- Allah vardır, O, odur. O’nun hakkında ancak Onun kelamında kullandığı
kelimeler yoluyla doğru olarak söz edebiliriz.
b- Allah, son kez Muhammed aracılığıyla bütün insanlara konuştu.
c- O’nun sözü güvenilir bir kitapta toplanmıştır, o da Kur’an’dır. 
d- O’nun kelamı, benim oluşum, âlemin oluşu, bu âlemdeki konumum, var-
lığım, sonum… v.b. hakkında her şeyi söyler, hiçbir ân onun sözüne karşı
gelemem.
e- Sadece O’nun söylediği şeyin tamamı hakikattir ve hakikatin tamamıdır.
f- Bir Müslüman olarak bu gerçeği, sahabe dönemine yani vahyi peygam-
berin ağzından ezberleyen ve uygulayan ilk mü’minlerin dönemine dönerek
öğrenebilirim ve öğrenmem de gerekir. Bu nesil (sahabe nesli) ilk nesli oluş-
turur.
g- Peygamberin vefatı bütün mü’minleri yorum dairesinde bırakmıştı, şöyle
ki; her biri o ân ve ondan sonra, vahyedilmiş kelamı temsil eden metinle
karşı karşıyaydı. Her birinin “anlamak için tasdik etmesi, tasdik etmek için
anlaması” gerekiyordu.
h- Kavaid, Filoloji, Belegat ve Mantık bilimleri bana anlama ulaşma ve anlamı
çıkarma yöntemlerini öğretiyor. Bu bilimler Kur’an’dan/metinden aklımı,
irademi ve eylemlerimi aydınlatan hakikati çıkarmamı sağlıyor.
M. Arkoun. Lecture dela Fatiha in Melanges A.Abel, Brill 1974.



ana li ze bo yun eğen di nin ara sı nı ayır mak için 
ek sik olan bil gi le ri el de et mek ge re kir. So nuç ta,
ya şa nan, ek sik özel li ğe ve doğ ru yo ru ma gi den sa -
hih din.

Bü tün bu işa ret ler ön ce lik li ola rak, ta rih sel lik
kav ra mı nın ana li zi ne gi den yo lu ay dın la ta cak tır.
Fran sız ca Bü yük La ro us söz lü ğü ne gö re, ta rih sel lik
ke li me si ilk ola rak, 6 Ni san 1872 yı lın da Kri tik
(Cri ti qu e) der gi si nin 209. say fa sın da gö rül müş tür.
Ro ber bu ke li me yi zik ret mez.7 Ko nu ger çek te, top-
la mıy la in san lı ğın so nu nun oluş tu ğu bir di zi olay-
lar, ku rum lar ve kül tü rel eş ya nın üre ti min de
in sa nın sa hip ol du ğu özel im ti yaz dan bah set mek
için exis tan si ya list fi lo zof lar ta ra fın dan özel lik le
kul la nı lan bi lim sel for mül le il gi li dir. Bu an lam da
kav ram, var lık, bil gi, de ğer ve mül ki yet var lı ğı na
bağ lı va ro luş sal bir dü şün ce gi bi de ği şik li ği dü şün -
me de bi zim için fay da lı dır. Bu ra da ta rih sel lik, mut-
lak ha ki kat, üs tün akıl8 gi bi kor kunç fel se fi so run lar
çık ma ya baş lar ki; üs tün akıl bun la rı Kur ’an ’ın de-
di ği gi bi ta nır ve for mü le eder.

Ye ni ya yım la nan bir ki ta bın da Ala in To u ra i -
ne ta rih sel lik kav ra mı na, top lum la rın ta rih sel bo-
yu tu na bü yük alan açan sos yo lo jik bir na za ri ye yi
öner me de ken di si ne yar dım ede cek ye ni bir kul la -
nım su nu yor. Bu ra da ta rih sel lik her top lu mun
ken di ne öz gü top lum sal ve kül tü rel ala nı nı ve ta-
rih sel or ta mı nı üret me de sa hip ol du ğu be lir le yi ci
ni te li ğiy le ta nım lan mak ta dır.9 To u ra i ne de vam la
şöy le di yor: “Bir grup kül tü rel ve top lum sal yö ne -
liş ara cı lı ğıy la biz zat ken di si ne kar şı ha re ket ve ey -
lem ola na ğı na sa hip (ken di si ni de ğiş ti re bi le cek
ola ğa nüs tü olay lar la ka rış mış ye ni den üre tim, öğ-
ren me ve adap te ol ma nın ge ri sin de ki) top lum sal
sis tem le rin ay rış tı ğı özel bir ya pı dır bu ra da ta rih -
sel lik di ye ad lan dı ra ca ğım şey. Her han gi bir top lu -
mu ta ri hin içe ri si ne koy mak tan sa, iliş ki ler ve

ey lem ler ala nı nı dü zen le yi ci bir il ke ola rak top lu -
mun kal bin de ta rih sel li ğin bu lun ma sı me se le si asıl
ko nu dur.10

Bu ta nım dan, özel ola rak (top lum sal) ya pıy la
ta rih ara sın da ki ya pay çe liş ki yi aş ma ola na ğı nı 
çı ka rı yor; sos yo lo jik ana liz le ta rih sel pers pek tif ara-
sı nı ayı rı yo ruz. Ör nek İslâm’ın, Müs lü man top lum-
lar da ki ta rih sel li ği hız lan dır mak ve ya ya vaş lat mak
için ör nek-bil gi tü rü gi bi na sıl mü da ha le et ti ği ni
açık la mak su re tiy le bu me to dik ka za nı mın pra tik
de ğe ri ni sı na mak ge re kir. Fa kat yi ne ta rih sel li ğin
di ğer öge le ri nin (yö re sel kül tü rel ör nek ler, üre tim
ve kar şı lık lı ti carî ya pı lar, top lum sal po li tik ya pı -
lar…) ör nek İslâmın ide o lo jik gö re vi ni -ikin ci de-
re ce de za man sal ve du rum sal yön le ri ni- na sıl
açık la dı ğı nı gös ter mek ge re kir. 

Bu ra da ta rih sel li ğin, pro fes yo nel ta rih çi le re
ait gö rü nen bir an la mı da var: Bu ta rihî olan her
şeyin ay rış tı ğı özel lik de mek tir; ya ni, ha yalî ya da
vehmî ol ma yan ta rih sel eleş ti ri araç la rı nın yar dı -
mıy la ger çek le şen şey dir. Gö rü nüş te bi lim sel olan
bu ta nım, ger çek te ta rih çi le rin or ta ya koy du ğu ta-
ri hin tam ola rak bi ze gös te re ce ği bü yük risk le ri
içe rir. Ya zı lan ta ri hin sor gu lan ma sı hu su su, bu ra -
da tek rar ele al ma ya ge rek ol ma ya cak ka dar ger-
çek ten ma lum dur. Bu nun la bir lik te, eleş ti rel Arap
dü şün ce si çer çe ve sin de ya kın za man dan be ri Ab-
dul lah el-Aravî’nin ce sa ret ve yet kin lik le de ğer ka-
zan dır dı ğı ta rih sel lik so ru nun dan uzak
ka la ma yız.11

Ta rih sel lik, kul la nı mı ko lay ol ma ya cak ka dar
bit mek ve tü ken mek bil me yen tar tış ma lar ya ra tan
bir kav ram dır. İde o lo jik özel li ğe sa hip ta nım la rın
pek ço ğu, hat ta ta rih; in sanî fak tör le rin ve ar zu la -
rın mü ca de le ala nı ol du ğu için in ce le mek ve ana liz
et mek ama cıy la ya zar la rın ta nım la rın for mel ta ri -
fi ni an la mak için ça ba gös ter dik le ri za man göz le
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7 Gerçekte Rober, bu kelimeyi1978 yılındaki yeni baskıda çok kısa bir şek-
ilde zikreder.Görünen o ki Arkoun, bu yeni baskıyı işaret etmeyip, eski
baskıyı dikkate almıştır. “Tarihsellik tarihî olan her şeyin sıfatıdır”şeklinde
tanımlanmıştır. Daha sonra sayfa 10 da Arkoun’un da eleştireceği bu tanım,
direkt maddi bir iz bırakmaksızın tarihi devindirmede rolü olan bütün düş-
leri, hayalleri mitolojileri Arkoun’un hesabından düşürüyor. 
8 Kur’an’da “akıl” kelimesinin anlamı için bak.M. Arkoun: peut- on parler de
merveilleux dans le coran?in L’etrange et le merveillux dans la Civilisation
musulamenne Medievale, Ed. Sindbad1976.
9 Alain Touraine : production de la societe , Sevil 1973, p. 62.33.

10 Önceki kaynak
11 Bununla birlikte burada Arkoun’la arasında temel bir fark var. Aravi , Ara-
pların, tarihselcilik aşamasından yani; 19.yy’dan bu çağın başına kadar Avru-
pada milliyetçiliğin oluşum ânında meydana geldiği gibi, tarihin güçlü,
vatanperver ve merkezi olarak yazılması aşamasından geçmelerinin zorun-
luluğuna inanırken; Arkoun bunu zorunlu görmez, bilakis hemen tarihsel-
lik aşmasına;yani, modern mümkün olan en son sınıra kadar geçmiş ideolojik
düşüncelerden özgür, tarihsel araştırma aşamasına girmenin olasılığına
inanır. (H.S)



gö rü len re a list ta nım la rı ge rek tir me yen for mel ta-
nım la rın yar dı mıy la sem bol le ri ni çö ze mez sek hiç
de şaşır tı cı ol maz, bu nun la eleş ti rel dü zey le on to -
lo jik dü zey ara sı nı kök lü bir şekil de ayır ma yı 
kas te di yo rum. Bu te mel de ğer len dir me, ya exis tan-
si ya list fel se fe an la mın da ta ham mül edi le mez va-
ro luş sal he ye can lan dır ma ya, ya da olay la rın so ğuk
tek nik de ğer len dir me si ne gö tü ren ta rih sel lik için
de ge çer li dir. Ta rih sel lik fel se fi ya da ide o lo jik te -
o ri le ri açık ça ka bul eder ki, bu so nun cu su, ken di si -
ni giz li ce ta rih sel lik kav ra mı na da hil eder, hat ta
ta rih çi de ği şi mi in ce le mek olan özel mis yo nu nun
ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me ye ça ba lar ken ta rih çe ler
o za man, sa nat sal ta rih sel li ğe ila ve ten bi lim sel po-
zi ti vist ta rih sel li ğe kar şı me ta fi zik ta rih sel lik le mo-
dern ide o lo ji ler de ki ger çek ten ak tif mil li yet çi
ta rih sel li ğin ara sı nı ayı ra bi lir ler.12 Bü tün bu du-
rum lar da, is te nen he de fin ta rih le oy na mak ve ta ri -
hin iki gö rü şü nü içe ren düz, sü rek li çiz gi sel
yö ne li şe yö nelt mek le, di ni, ahlâkî ve ya si ya si hat -
ta kül tü rel de ğer le ri ge rek çe len dir mek ve te mel -
len dir mek ol du ğu nu gö rü yo ruz.

Za man la bir lik te tedrîcî iler le me ye ge lin ce, il -
kel ve ek sik bir te mel den ha re ket le sü rek li ola rak
da ha mü kem mel bir ze mi nin so nu na doğ ru gi diş tir.
Bu po zi ti vist fel se fe nin ba kı şı dır.

Ge ri ye doğ ru iler le me ye ge lin ce, aş kın bir te-
mel den ha re ket le uh re vi bir ge le ce ğe doğ ru yö ne -
li şi ifa de eder.

Öy ley se ta rih sel lik kav ra mı nın yar dı mıy la
Ab dul lah el Aravî’nin ta rih si ci lik adı al tın da
açık la dı ğı bü tün eleş ti ri çe şit le ri ve ge rek si nim le -
ri göz önün de tu ta rak kav ram la rı açık la ma mız zo-
run lu dur. Lü gavî ba kış açı sı na gö re,
-ite:(mad de sel) cev her sel özel li ği olan her şeyi 
gös te ri; hal bu ki -izm, kuş ku suz bi zi, akıl ta ra fın -
dan ku rul muş bir sis te min içi ne hap se der. Böy le ce
ta rih sel lik bi zim sü rek li sor gu la ma dü ze yin de kal-
ma mı zı sağ lar; hal bu ki ta rih si ci lik, be lir li bir yö-

ne liş ve ya ta ri hin tek ve bi li nen an la mı nın var lı -
ğıy la veh mi bes ler.13

Ana ko nu mu za geç me den ön ce iler le me kav-
ra mıy la il gi li bir kaç söz söy le ye lim. Bu kav ram, Ba-
tı’ da 18. yy’dan baş la ya rak mad de ci me de ni ye tin
ba şa rı la rıy la be ra ber olan ta rih si ci lik le ir ti bat lı dır.
Fi lo zof lar, din ci ve ya se kü ler ah lak çı lar, tek no lo jik
iler le mey le in sa nın ruh sal iler le me si ara sın da ki sı-
nı rı aşan ay rış ma sı nın risk le ri ne ısrar la dik kat çek-
ti ler. Bi lin di ği gi bi, re for mist İslâmî dü şün ce,
Kur ’an vah yi ne olan gü ve ni ye ni le mek ve Ba tı’ nın
mad di üs tün lü ğü nü kü çüm se mek için bu nok ta yı
çok faz la is tis mar et ti ve Ba tı’ nın an ti ruh çu lu ğu nu
kı na dı. Bu de mek tir ki, di ni ve ya fel se fi dü şün ce,
za yıf lık lar dan ve ya ide a list dü şün ce ler den fay da -
lan ma yı ken di si için ka bul len miş ti; hal bu ki, tam
ter si bir şey yap ma sı ge re kir di. Ya ni Mark s’ın 
ku sur suz bir şekil de ba şar dı ğı gi bi tek nik ten kay-
nak la nan in sa ni so run la rın ta ma mı nı or ta ya koy-
ma lıy dı. Mark s’ın dü şün ce si nin, ba tı ta ra fın dan
kar şı laş tı ğı mu ka ve met ve ya red, da ha son ra dün-
ya nın ko mü nist böl ge sin de ma ruz kal dı ğı sap ma -
lar, bir kaç yıl dan be ri dün ya nın bat tı ğı me de ni yet
kri zi ik li min de aşıl mış gö rün mek te dir. Bel ki de ta -
rih, 1973 yı lı nı bu se vi ye de be lir li bü yük bir yıl ola-
rak kay det ti. Çün kü ener ji kri zi, ol duk ça mü te va zi
in sa nın, da ha dü ne ka dar bü tün ki bi riy le dün ya ya
ege men ol muş bu me de ni ye tin za yıf lı ğı nı, gün lük
ve tec rübî ola rak öğ ren me si ne se bep ol muş tur.

Pet ro lün ke sil me si ve ya yok ol ma sı, bi re yi ve
bü tün in san lı ğı en üst nok ta da il gi len di ren mer ke -
zi bir so run ola rak çağ daş bi lin cin de ru nun da iler-
le me so ru nu nu or ta ya koy ma da, geç miş bü tün
sa vaş lar dan, öğüt ler den ve bi li nen fel se fi sis tem -
ler den da ha çok et ki et miş tir.14
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7 Bak: Morris Wesley: Toward a new historicism,princeton 1972.
Gerçekte Arkoun, burada, tarihsellik kavramının tam bir tanımını veriyor.
Açıktır ki O, tarihselliği geçmişe oranla önceki bir aşama saymasına rağmen;
tarihselliğin, tarihi anlamak veya yazmak için benimsenmesini reddeder.
(Haşim Salih) 

13 Tarihsicilik,- Kavram 1937 yılına kadar uzanır- her şeyin veya her
hakikatin tarihle birlikte geliştiğini söyleyen inanç olarak tanımlanır. Tar-
ihsicilik, tarihi durumlarla ilgisinden dolayı eşyanın veya olayların incelen-
mesine de önem verir. (Rober) Bilinmektedir ki tarihsicilik tarihi araştırmada
bir inanç ve metod olarak 19. yy’da başarısının zirvesindeydi ve yükselmesi
Auguste Comte’un pozitivist felsefesinin başarısına bağlıdır. Tarihsicilik,
şüphesiz ortaçağda Araplarda veya batılılarda eşit bir şekilde tarihin yazım
yöntemine oranla önceki bir aşamayı temsil ediyordu; fakat, sadece teolojik
veya milli, genel olarak da tarihin ideolojik kullanımını aşmaya izin veren
tarihselliğe ulaşmamız için, bunun aşılması gerekir. Bu tarih, Araplar ve
Batılılar için, geçmişte merkezi devletin ve bunun adıyla hükmeden resmi
ideolojinin yönlendirmelerine boyun eğen tarihçiler tarafından yazılıyordu.
(Haşim Salih).
14 Kal kın ma ya odak lan mış millî ve ulus la ra ra sı kon gre le rin çok lu ğu iler le -
me nin ne de re ce bü yük si ya si ar zu ol du ğu nu gös te ri yor; fa kat, ço ğu ke re 
iler le me, ge le nek sel ah lakî ka bul ler ara cı lı ğıy la ger çek le şi yor.



İslâm dü şün ce si nin sa hip ol du ğu, bu ta ri hi dö-
ne meç ten kay nak la nan en gel le rin so rum lu lu ğu nu
üst len me ye onu ehil kı lan, ay nı za man da aş ma gü -
cü ve ren kay nak lar ve ya özel ser vet ler ne ler dir?
Bu, ko nu muz la il gi li, ge rek çe len dir me ci ve sa vun -
ma cı me se le le ri, ah lak fel se fe si nin ger çek ten de-
ğer li ko nu la rı nı son ra da kla sik me ta fi zi ğin so yut -
la ma cı çe liş ki le ri ni tek rar la mak su re tiy le uzak laş -
mak ve giz le mek is te me di ği miz te mel so ru dur.

ÇÖ ZÜM (VE YA YAK LA ŞIM) YOL LA RI

Be şe ri bi lim ler, -Ba tı dü şün ce si içe ri sin de bi le be-
şe ri bi lim ler- iti raz la rı nı ve pro tes to la rı nı yük sel -
ti yor. Bu bi lim ler, genç öğ ren ci ler de ege men
olu na ma yan bir atı lım ya da tam ter si ne mu ha fa -
za kar çev re ler de sü rek li bir şüp he uyan dı rı yor. Öy-
ley se Müs lü man dü şü nü rün, ka yıt sız, her tür lü
bağ lı lık tan uzak hür bir dü şün ce ye yol aç ma sı ve
da ha son ra da aç tı ğı bu çı ğır da de lil/ön cü ve ka bul -
le ni lir ol ma sı için her iki cep he de mü ca de le et me -
si ge re kir.

Be şe ri bi lim ler le il gi li hu sus lar da, po zi tif so-
nuç lar ve da ha son ra bu bi lim le ri öz gür leş ti ri ci
araş tır ma lar ile ay rı lık çı yo rum la rın ara sı nı sü rek -
li ola rak ayır mak ge re kir. Bu pers pek tif te sa yın
Mes lin, son za man lar da “din le rin ye ni bi li mi ni ”
kur ma ola na ğı ta nı yan ger çek ten den ge li bir bi lan -
ço çı kar dı.

“Ta ri hin ze mi ni ” ad lı ki ta bın da Le Ro i La du -
ri e’ ye ila ve ten, “Ta rih Ya zı mı ” ki tap la rın da Jac gu -
es Le Goff ve Pa ul No ra, şu an dan son ra ta rih çi ye
bö lüm lü ve dip not lu ta rih yaz ma ola na ğı ver me yen
pek çok me to dun ta ma mı nı kul lan mak su re tiy le,
ta rih çi nin baş bo ğaz lı ğı nın na sıl çok faz la art tı ğı nı
or ta ya ko yu yor du.15 Bu ya pıt lar ve da ha pek ço ğu,

İslâm bi lim hak kın da yo ğun laş mış araş tır ma la ra
oran la ger çek ten önem li ben zer yö ne liş içe ri sin de -
ler, ay nı za man da, bu araş tır ma la rın ma ruz kal dı ğı
önem li ek sik li ği ve deh şet ve ri ci ge ri kal mış lı ğı
göz ler önü ne se ri yor lar. Bu an la yış bi zi ko nu mu -
zun tam mer ke zi ne da hil edi yor; şöy le ki, be şe ri bi-
lim le ri kul lan mak, iler le me ye ve Ba tı lı top lum la ra
öz gü ta rih sel li ğe bağ lı bir şey dir. Bu ra da şu so ru or-
ta ya çı kı yor: İslâmi bi lin cin içe ri si ne, ya şa nan, ha-
yatî fa kat bek len me yen bir bo yut kat mak için;
han gi öl çek te ve han gi sı nı ra ka dar bu bi lim le rin
so run sal la rı nı ve ka za nım la rı nı İslâmi ala na ta şı -
mak müm kün dür?

Her han gi İslâmî bir alan da bi linç li ve ma kul bir
şekil de ta rih sel lik hak kın da ko nuş mak ki şi sel ba kış
açı sı na gö re (araş tır ma cı nın ba kış açı sı) zo run lu dur;
fa kat, ob jek tif ba kış açı sı na gö re teh li ke li hat ta im-
kan sız dır. Kur ’an, ha dis, fı kıh ve geç miş te ca hi li ye
şi iri ve hi la fet üze ri ne uy gu lan mış ta rih sel eleş ti ri,
mut lak ha ki kat le ri ve ek sen sel de ğer le ri ko nu sun da
teh dit edil di ği ni his se den top lum ta ra fın dan şu ânâ
ka dar ve hâlâ da sert tep ki ler ve ril me si ne yol aç tı.
İslâm top lum la rı nın dış sal dı rı la ra di renç gös ter mek
kro nik iç ger gin lik le ri aş mak için millî bir li ği ni kur-
ma ya, var lı ğı nı to par la ma ya ge rek si nim duy du ğu -
nu gör dü ğü müz bir za man da -Ba tı de ne yi mi nin de
is pat et ti ği gi bi- po zi tif bi li min par ça la yı cı ve en gel-
le yi ci bir et ki si var dır.

Bil gi nin sos yo-kül tü rel çer çe ve le ri bü tün
İslâm top lum la rın da üç tür lü söy lem or ta ya ko yu -
yor:

1- Me to do lo jik söy lem: Az ya da çok es ki te o -
lo jik söy le min sa mi mi ve iş lev sel bir uzan tı sı.

2- Res mi ide o lo jik söy lem: Açık ça gö rül mek -
te dir ki bu söy lem, mo dern ta rih sel li ğin da ğı nık
öğe le ri ni da hil ede rek, din sel di lin ya pım ko şul la -
rı nı de ğiş tir di ği ni gör dü ğü müz bir za man da es ki
söy le min de ğer le rin den esin len mek te dir.

3- Ya rı bi lim sel söy lem: Bi rin ci söy lem den
açık ça an la şı lan öner me ler le (bedîhiyyât, ikin ci
söy lem den te o ri le rin ve kla sik islâmi bi lim ler ve ya
çağ daş ba tı bi lim le rin den fark lı par ça la rın ara sı nı
de ği şik oran lar da mez ce der (bir leş ti rir). Bu de mek
de ğil dir ki, po zi tif ve eleş ti rel bi li me yö ne lik açık
es nek ça ba lar mev cut de ğil dir; fa kat so run şudur ki,
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15 Burada adı geçen kitaplar şunlardır:
1- Pour une nouvelle science des religions, Sevil 1973.
2- Faire de L’histoire, Gallimard,1974. Jacgues le goff et Paul Nora.
3- Le territoire del’historien, Emmanuel Le roi La durie tomel. 1973 tomes 2
Gallimard 1978.
Bu eserler, Fransa’da tarih yazım hareketini besleyen büyük ve geniş bir
bütünün küçük bir parçasını temsil ediyor. Bu hareketin bu çağın başların-
dan (1929 yılında) Lusyan Fifer ve Mark Baloc sayesinde; sonra da evrensel
düzeyde tarih bilim ekollerinin en güçlü birini şu anda temsil eden yeni bir
tarihçiler nesli ortaya çıkıncaya kadar (1950’li yıllara kadar) sürdü. Bu tari-
hçiler arasından klasik çağda “Delilik Tarihi, Kelimeler ve Eşya, Tür Tarihi
vb.” meşhur kitaplarıyla tarihi neşreden filozof Michael Foca’ya ilaveten Fer-
dinant Brodil, George Dub, Fruet ve Döne Richet’i sayabiliriz. (H. S)



her han gi bir araş tır ma cı, ta bu la ra da ya nın ca ya ge -
ri dö ner ya da -alı şıl dı ğı gi bi- mü ca de le ide o lo ji si -
nin yay gın dü şün ce le ri ni göz den ge çi rir.16

İslâm top lum la rı nın mev cut ta rih sel li ği ni be-
lir le yen te mel ve ri ler le yüz leş me de ne ya pı la bi lir? 

Ör tü lü stra te jik yol la rı (Ha ri ci le rin ve İsma i -
li le rin es ki ta kiy ye us lu bu nu) ko lay uyuş ma yön-
tem le ri ni, al da tı cı ben zeş me le ri, kla sik İslâm’ın aklî
at mos fe ri ne mo dern ta rih sel li ğin ba zı dü şün ce ve
olu şum la rı nı so kan ta rih sel ya nıl gı la rı (anak ro -
nizm) ke sin bir şekil de red de de ce ğiz. Bu ey lem ler
İslâm dil le rin den her han gi bi ri siy le ya zan ki şi le rin
ço ğun da ger çek ten hâlâ ha ki mi ye ti ni sür dü rü yor;
“Yaz mak ta rih sel da ya nış ma nın ey lem le rin den bir
ey le m” ol du ğu ger çe ği sür dük çe bu du rum de vam
ede cek tir.17

Biz bu da ya nış ma yı kır ma yı de ğil, ge niş let -
me yi he def li yo ruz ve İslâm dü şün ce si içe ri sin de ki
ta rih sel lik hak kın da ki ke sin tar tış ma yı baş la tı yo -
ruz.

Fel se fi an lam da, cid di bir şekil de ta rih sel li ğin
çö züm len me si, aşa ğı da ki me to dik ve epis te mo lo jik
ka rar la rın, Kur ’an ve ge le nek sel İslâm mi ra sı di ye
ad lan dır dı ğım şey üze ri ne uy gu lan ma sı nı ka bul et -
mek an la mı na ge lir.18

1- Çağ daş bi rey ler ta ra fın dan bü tün komp -
leks li ği ve ilk yo ğun lu ğuy la ya şa nan ta rih sel lik ger-
çe ği nin res to ras yo nu ve ya top lan ma sı ge re kir. Bu
du rum, Kur ’an ’ın kök lü şekil de ye ni den okun ma -
sı nı da ha son ra İslâm’ın kol lek tif ha fı za sı19 di ye ad-
lan dı ra bi le ce ğim şeyi oluş tu ran bü tün ku ru cu
dö ne min (hic ri 1. yüz yıl) ye ni den eleş ti rel in ce le -
me si ni ge rek ti rir. Bu ey lem Ba tı’ da ol du ğu gi bi
Kur ’an di li nin yö nel di ği mi tik bi lin cin da ğıl ma sı -
na ve ya pat la ma sı na yol açar ki, bu da iki yö ne liş le
ger çek le şir:

a- İde o lo jik mis yo ner lik yö ne li şi: Bu bir za-
man dır zir ve sin de olan ve es ki dog ma tik te o lo ji le -
rin (İslâm sos ya liz mi ne iliş kin söy lem ler, dev ri min,
öz gür lü ğün, şid de tin, kül tü rün vb. Hı ris ti yan te o -
lo ji le ri) ye ri ni ala cak olan şey dir.

b- Dar mi to lo jik, ta rih sel, sos yo lo jik özel lik le -
ri aşa rak, öz gür ve ba ğım sız araş tır ma yı ha kim kıl-
ma yı he def le yen po zi tif bi li min so rum lu ey le mi ne
yö ne lik yö ne liş.

Böy le bir ge liş me ke sin kes Kur ’an me sa jı na
nü fuz et me so ru nu nu çı ka ra cak tır. Ger çek te mi tik
ol ma yan bir dil va sı ta sıy la nak le di len mi to lo ji nin20

ta ma mıy la ilk me sa jı ifa de et me si müm kün de ğil -
dir. Bu na ila ve ten bu gün ha kim bi lim sel dü şün ce,
yay gın ve ka bul gör müş araş tır ma me tot la rı sa ye -
sin de ger çek leş tir mek müm kün ol ma yan inanç la -
rın ve ya de ğer le rin ge ri dön me si ni is te yen bü tün
stra te ji le ri red de di yor. Bu ra da in sa ni du ru ma öz gü
ta rih sel lik, kül tür len di ri ci ve ya eğit sel bü tün gü cü -
nü or ta ya çı ka rı yor. İnsan do ğay la olan iliş ki le ri ni
ken di si nin sos yal, kül tü rel son ra bi rey sel va ro luş
ko şul la rı nı de ğiş ti rir ken; in sa nın de ney tü pün de
or ga niz ma yı ya ra ta bil di ği an dan baş la ya rak, ger çek
ve an la ma da ir duy gu ve dü şün ce ör ne ği ni de ğiş ti -
rir. Çün kü o in san o za man ya ra tı lış prob le mi ne
iliş kin Kur ’an ayet le ri nin ken di sin de ür per ti ye va -
ran bir çe şit coş ku do ğu ran bü yü le yi ci ve göz alı cı
at mos fe ri ter ke der. İnsan iş te o za man ik na ah la -
kın dan so rum lu luk ah la kı na ge çer. Ta rih sel li ğin
İslâm top lum la rı nın de ne yim le ri nin mer ke zi ne
kon ma sı son ra da ta rih sel li ğin di na mik le rin den bi -
ri olan di nin so nu nun araş tı rıl ma sı ge re kir. Böy le -
ce bir ta raf tan aş kın, ni haî, sa bit, de ğiş me yip baş ka
bir me saj la iliş ki si ol ma yan me saj lar la; di ğer ta raf -
tan dö nem sel ve ya ge çi ci, du rum sal olay lar dan ya-
pıl mış in san lık ta ri hi ara sın da ki re for mist dü şün-
ce ye ger çek ten pa ha lı ya ma lol muş bu iki li çe liş ki -
yi is tis mar dan vaz geç mek müm kün olur. Bu de mek

İSLÂM, TARİHSELLİK VE İLERLEME Muhammed ARKOUN

Journal of Islamic Research 2011;22(2) 143

16 Yazılı ve basılı düşünceye ek olarak, yazılı olmayan ve yazılı olandan daha
cesur dolayısıyla daha çok özgür olduğu için daha çok eleştirel ve önemli
olan özel (hadislerde) kendisini ifade eden diğer bir İslâmi düşünce vardır.
17 Loran Baret’ten alınan formüle uygun olarak.(Le degre zero de L’ecriture,
Sevil 1975).
18 Bu konuda daha çok bilgi için bak: İslâm Düşüncesinde makaleler,
Muhammed Arkoun, s.308.
19 Toplumsal hafıza kavramı için bak: H.Desroche in sociologre de l’esperance
Ed. Clanann Levy.1973,p.205.

20 Gerçekten bu temel kavramla ilgili bazı ilk bilgiler elde etmek için bak:
M. Eliade. Akspects du mythe,Gallimard 1963. Fakat Claud Levi straus’un
yapıtları Arapça’ya çevrilmediği sürece, bunların temel bilgisinin gerekliliği
henüz sürekliliğini koruyor. Mythe’nin ustûra (hikaye-hurafe) kelimesiyle
çevrilmesi kesinlikle okuyucuyu yanıltan bir şeydir.
NOT: Biz bu kavramı Arapça’ya ustûra kelimesiyle terceme etmeyi tercih
ettik. (H. S)



de ğil dir ki ta rih sah ne sin de ye ri mi zi al mak için,
Kur ’an’ da vah ye dil miş Al lah ’ın sö zü (Ke la mul lah)
kav ra mı nı ter ket me miz ge re kir. Fa kat İslâm dü şün-
ce si nin bu gün den son ra hat ta Ba tı bi lin ci ne oran la,
Din ler Ta ri hi, Kar şı laş tır ma lı Din ler Ta ri hi, Din
Sos yo lo ji si, Din An tro po lo ji si, Sos yal Psi ko lo ji, Psi-
ko lo jik ve Lin gu is tik ana liz den; ya ni, te mel İslâm
dil le ri ara cı lı ğıy la bu gün ulaş mak müm kün ol ma -
yan bü tün bi lim ler den ve ye ni araş tır ma lar dan
uzak dur ma sı müm kün de ğil dir. Ko nu, çağ daş bi li -
min aç tı ğı yö ne liş ler çer çe ve sin de ke la mul lah kav-
ra mı nı so run sal bir şekil de ele al mak; son ra da
her han gi bir te o lo jik ön ce lik ala nı dı şın da din ler
ta ri hin de ilk de fa kut sal ya zı lar kav ra mı nı or ta ya
koy mak la il gi li dir.

2- Te o lo jik ön ce li ğin bu in ka rı, te o log lar ta ra -
fın dan kı na na cak tır; çün kü on lar bun da zo run lu
ola rak di nin ay rı lık çı yo rum la rı na gö tü ren bir ta vır
gö rü yor lar. Şayet bü tün din ler için sa de ce tek bir
te o lo ji ol sa, bu iti raz doğ ru ola bi lir. Hat ta biz, bir
tek din içe ri sin de bi le fark lı te o lo ji le rin ol du ğu nu
bi li yo ruz. Dü şün ce ler de ol du ğu gi bi her din sel me-
sa jın ilk güç le ri olan te o lo jik sis tem ler, Ala in To u -
ra i ne’ nin ta rih sel ey lem sis te mi adı nı ver di ği şeyin
ay rıl maz par ça sı nı tem sil eder.

Böy le gö rü lü yor ki te o lo ji ler iki de fa da ral tıl -
mış tır: Bi rin ci si, kar şı laş tır ma lı din ler ta ri hi nin or-
ta ya koy du ğu te o lo ji ler yo luy la; ikin ci si de, do ğu-
şun dan iti ba ren be lir li ta rih sel du rum la ra ve ya ko-
şul la ra bağ lı olan bü tün te o lo jik sis tem le rin ta rih -
sel li ği yo luy la İslâm’la il gi li Hen ri La ust ve Hen ri
Cor bin ’in ça lış ma la rı, ta ma men ye ni te mel le re da-
ya nan baş ka, fark lı bir te o lo jik dü şün ce baş lat ma ya
şid det li ge rek si nim ol du ğu nu ik na ya ye ter li ol du -
ğu nu gö rü yo ruz.21

3- Bu gi bi an lam la il gi li açık araş tır ma la ra gi-
riş mek için, bu gün ço ğun luk la ta kip edi len yol lar -
dan bi ri si lin gu is tik ve se mi yo lo ji nin res men aç tı ğı
hu sus lar dır. Bu ala na öz gü ya zı lar da gö rü len anor-

mal bü yük lü ğün bu iki bi li me bü yük za rar ver di ği -
ni bi li yo rum. Şüp he ye dü şü lün ce ye ve ya ra hat sız
olu na na ka dar ki şi nin bu na işa ret et me si ye ter li dir.
Fa kat, lin gu is ti ğe ar tan tut ku nun, ni haî kur tu luş
ar zu su na bağ lı ol du ğu so ru nu na dik kat çek mek ge-
re kir. Bu nihâi kur tu luş umu du bü tün araş tır ma -
mı zın mer ke zi so ru su na iyi ce özen gös te ren bir
bi li min yö ne li şiy le es ki ye rin den uzak laş mış tı. Bu
so ru:Han gi me ka niz ma ya gö re an lam ku ru lur ve ya
ya pı lır/çö zü lür ve ya giz le nip açı ğa çı kar? Ta rih sel -
li ği miz ta ma men, ar zu la rı mı zı, mut suz luk la rı mı zı,
mut lu luk la rı mı zı, kav ram la rı mı zı, ba şa rı la rı mı zı,
ba şa rı sız lık la rı mı zı son ra da ölü me kar şı mü ca de -
le mi zi vb. iş let ti ği miz işa ret ve re miz ler den örül m-
üş tür. Din di li, her yer de in san lık du ru mu nun
sı nır lı hal le ri ne da ir ilk ör nek sel ifa de le ri sun ma
ay rı ca lı ğı na sa hip ol muş tur. Eğer ta rih, mut lu luk -
la rı mı zın ça tış tı ğı alan ise, o tak dir de dil, ile ti şim
ve da ha iyi şekil de ken di ni ger çek leş tir me ola na ğı -
nı sü rek li ola rak araş tı ran de rin var lı ğı mı zın iz le ri -
ni ko ru mak için bir araç tır. Bu an lam çer çe ve sin de,
lin gu is tik ve se mi yo lo ji ye yö ne li şin din ve ta rih -
sel lik ara sın da ki bağ la rı an la şı lır kıl mak için zo run -
lu ol du ğu nu gö rü yo ruz.

4-Me ta fi zik de ne yi min kay na ğı ve ye ri ola rak
din, yu ka rı da be lir le di ği miz araş tır ma sı nır la rı çer-
çe ve sin de ay rı lık çı her han gi bir ça ba nın ko nu su
ola maz. Biz tam ter si ne,Kur ’anî söy lem ve ta rih sel
İslâm ara cı lı ğıy la, çağ daş bü yük dü şü nür le rin uğ-
raş tı ğı gi bi, oluş (var lık-va ro luş) ve ta rih sel lik so-
ru nuy la kar şı la şa ca ğız; ki on lar, hu ra fe le rin ve
kut sa ma cı mi to lo ji nin ge min den, ka lıp laş ma lar dan,
son ra ha ta lı bi lin cin bas kı cı ta nım la ma la rın dan,
ide a list fi lo lo jik ve ta rih sel ci akıl cı lı ğın (zat, ko nu,
ob jek tif lik, sub jek tif lik, ide a lizm, aş kın lık, ce set,
ruh, te o ri, uy gu la ma vb...) ha ta lı al ter na tif le rin den
kur tul muş lar dı.

Böy le ce öner di ği miz çö züm yol la rı nın kar şı -
lık sız pro tes to la ra ve de ça buk is pat la ra yol aça ca -
ğı nı gö rü yo ruz. Ko nu, da ha zi ya de kla sik in sa nın
ke sin bil gi le ri içe ri sin de ki ha ta yı or ta ya koy mak
ve ger çe ğin va ro la nın or ta ya çık ma sı ol du ğu nu
açık la mak için, aza ka na at (zühd) an la rıy la il gi li -
dir: Şöy le ki, te sel sül iş le mi ve ger çe ğin de ği şik te-
cel li for mül le ri, ha ki ka tin sı nır lı lı ğı de ğil,
ta rih sel li ği hak kın da ko nuş ma ola na ğı ta nır. Bu
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21 Bak:M.Arkoun
Pour un remembrement de la conscience İslâmigue, in melanges. H. Corbin.
Teheran 1976.
Bu araştırmanın tercümesi, Merkezü’l İnmai’l Kavmî tarafından 1986 yılında
yayımlanan “Arap-İslâm Düşüncesinin Tarihselliği”kitabında mevcuttur.



se bep ten ötü rü ta rih sel bil gi biz de, olu şa, ebedîlik
is te ği ne, an la mın kap sam lı lı ğı bek len ti si ne; ya ni,
kı sa ca biz zat ta rih sel li ği aşan her şeye öz lem
uyan dı rır. 

İSLÂM VE TA RİH SEL LİK HAK KIN DA Kİ
ARAŞ TIR MA NIN Dİ NA MİK LE Rİ

Ka bul edil mek te dir ki biz, yu ka rı da or ta ya ko nan
bü tün yol la rı ve so run la rı so nu na ka dar de rin le -
me si ne araş tı ra ma yız. Da ha çok za man ve ça ba ge-
rek ti ren ve da ha son ra ge le cek olan kap sam lı
açık la yı cı bir ça lış ma için sa de ce ba zı di na mik le ri
or ta ya ko ya ca ğız. Bu ra da özet le aşa ğı da ki hu sus la -
rı ele ala ca ğız:

1- So ru nun bu gün kü du ru mu.

a. İslâm dü şün ce sin de,

b. İslâmcı ede bi yat lar da,22

2- Kur ’an ve Ta rih sel lik.

a. Dog ma tizm Kav ra mı,

b. Mit ve Ta rih,

c. Dil Fel se fe si,

3- İslâm’da Ha ki kat ve Ta rih

a. Kur ’an ’a gö re ha ki kat ve ta rih,

b. Kla sik İslâm’a gö re ha ki kat ve ta rih,

c. Mo dern İslâm’da ha ki kat ve ta rih,

So nuç: Ta rih sel lik, iler le me ve umut.

SO RU NUN BU GÜN KÜ DU RU MU

a) İslâm dü şün ce sin de mev cut ta rih sel lik le il-
gi li son ka ra rı ver me miz, İslâmî araş tır ma la rın bu-
gün kü ko nu mun da güç tür. Te o lo jik, fel se fi
ede bi yat lar da gö rül dü ğü gi bi, in sa ni du ru mun ta-
rih sel li ği kav ra mı nın, gök/yer; son suz ha yat/ge çi ci
ha yat; Al lah ’ın ebe di li ği/eş ya nın ve ya ra tıl mış ka i-
nâtın ze va li; ruh/ce set; mut lak/ca iz(muh te mel) vb.

ara sın da Kur ’anî kar şıt lı ğın kur du ğu pers pek tif içe-
ri sin de çö zü me ka vuş tu rul du ğu so nu cu nu çı ka ra -
bi li riz.

Bun dan in san lık ta ri hi ne öz gü ör nek bir çö -
züm çı kı yor. Esef ve ri ci dir ki, es ki Ta rih ki tap la rı
sa de ce ar şiv sel ba kış açı sıy la in ce len miş tir. Me se la
Ta be ri’ nin ki ta bı gi bi bü yük te lif ler, iç ya pı sı, şekil
ve muh te va sı nı yön len di ren ide o lo jik te o ri ler açık-
lan mak su re tiy le bu gü ne ka dar mem nun edi ci ve
ye ter li bir ana li ze ka vuş ma dı. Ab dul la ziz ed- Dev -
ri, H. Er ce bun, F. Ro sent hal, So fa ci, Ko hen ’in23 ta -
rih ya zı lı mı nın ge liş me si ne iliş kin araş tır ma la rı
fay da lı dır; fa kat, bi zi il gi len di ren ba kış açı sı na gö -
re ye ter siz dir.

Vur gu lan mış tır ki, pek çok ba şa rı lar, bil fi il
ger çek leş miş po zi tif olay la rı der le me de ısrar eden
eleş ti rel is tek özel li ğiy le ta rih sel lik içe ri sin de ger-
çek leş ti ril miş tir. Mis ke veyh ’in bu alan la il gi li
önem li ba şa rı sı nı da ha ön ce açık la mış tık. İbn Hal-
dun re a list (ve ya po zi tif) ta ri hi be lir le me ve açık la -
ma yo lun da da ha öte ye git ti. Bu na rağ men
“Mu kad di me ni n” mü el li fi sünnî te o lo ji nin olu şu -
mu nun mah ku mu ola rak kal mış ken; “Te ca ribû’l
Üme m” ad lı ese rin mü el li fi ta ri he “ebedî hik me t”
zir ve sin den bak mış tır. Bu na ila ve ten kla sik İslâm
dü şün ce sin de var olan ta rih sel lik kav ra mı nın de-
ğe ri ni tak dir et mek is te di ği miz de, tek ba şı na kal-
mış (kö şe ye itil miş) ba zı dü şü nür le rin yap tı ğı
eleş ti rel akıl cı lı ğın zir ve le ri nin ba şa rı sız lı ğı nı göz
önü ne al ma mız uy gun ola cak tır. Bu so nun cu la rın
sos yo lo jik ba şa rı sız lı ğı nın in ce len me si ve ana li ziy -
le, İslâm’ın te mel epis te me si di ye ad lan dı ra ca ğı mız
şeyi be lir le ye bi li riz.24

b) Or yan ta list bi lim, 19. yy’dan baş la ya rak ge-
le nek sel ta rih te da ha ön ce den gö rün tü le ri be li ren
eleş ti rel yön le ri ak tif leş tir mek ve güç len dir mek
için pek çok şey yap tı. Bu nun la be ra ber, mer ke zi
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22 Daha önce İslâmologie kelimesini İslâmiyât (islâm bilim) kelimesiyle çe-
virmiştik. Bundan dolayı bu kelimeden türeyen sıfatı İslâmologigue’yi, is-
lâmiyâtî (islâm bilime ait) kelimesiyle çevirmeyi uygun gördük. Bu son
kelime güzel görünmüyor fakat bundan başka bir kelime bulamayınca ne ya-
pabiliriz. Sonra yeni bir kavram ortaya konduğunda -bugün buna ne kadar
da muhtacız- başlangıçta hoş karşılanmaz,ama sonra insanlar ona alışır.(H.S)

23 F. Rosenthal:Ak History of muslim historiographie, 2e edition, Brill, 1968
kitabındaki modern yapıtların bibliyografyasına başvurulabilir.
24 Arap İslâm düşüncesine dair bu kavramı tanımlama, düşüncenin geçmiş
asırlardan günümüze kadar iştigal niteliğini anlamada gerçekten faydalı ola-
caktır. Episteme kavramının kristalize edicisi olan Miçhael Focu “Kelimeler
ve Eşya” adlı kitabında dört asır boyunca (16. yy’a kadar) Batı düşüncesiyle
ilgili olarak bunu yapmıştı. Episteme kavramını belirli zamansal periyotta ve
belirli bir yerde düşünceyi bütün olanlara yönelten içik (derin) teoriler
olarak tanımlıyor.(H.S) 



po zi ti vist ve ırk çı kül tü rel ik lim de ye ti şip bü yü yen
müs teş rik le rin pek ço ğu na, fi lo lo jik ve ta rih sel ci
yön tem le rin ege men ol du ğu nu bi li yo ruz; bun dan
do la yı İslâm’ın ka de ri ne öz gü ta rih sel lik dü şün ce -
si ni ih mal et ti ler. Bu ra da ta rih si ci lik ve ta rih sel lik
kav ram la rı nın ara sı nı ayır ma mız özel ve ör nek sel
bir önem ka za nı yor. Ta rih si ci lik du ru mun da ko nu,
her çe şit baş lan gıç lar, asıl lar, et ki ler ve olay la rın
okun du ğu ke sin ti siz za man sal çiz gi de ta rih sel olay-
la rın ka yıt ve dü zen le me siy le ye ti nen tek nik bir
me tot la il gi liy ken; ta rih sel lik du ru mun da ise, top-
lu mun geç miş ve şim di ki ta ri hin de gö mü lü ru hun,
geç mi şe ila ve ten ken di si ne bas kı ya pan güç le rin
an lam ve de la le ti ni bu güç le re ken di si ni ege men
kı la cak yön tem le ri sor gu lar gö rü yo ruz.25 Ta rih sel -
li ği dü şün me miz, ge nel de ta rih si ci li ğin sil di ği ve
kü çüm se ye rek uzak laş tı ğı bü tün top lum sal he ye -
can la rı, ola sı düş le ri, do yu rul ma mış bek len ti le ri,
ba şa rı sız gi ri şim le ri, mu har rik mi to lo ji yi, alı şıl mış
atı lım la rı, ha ya le sevk eden güç le ri; ya ni özet le, bü -
yük ta ri hi ha re ke te ge çi ren ro man tik fa sı la ya rağ-
men po zi tif akıl cı lı ğın gör mez den gel di ği bü tün
güç le ri ye ni den or ta ya koy mak de mek tir.

“Or yan ta lis t” ta rih, 1955 yı lın da Kold Ko-
hen’in bi li nen pro tes to su nu ko lay laş tı ran sünnî ta-
ri hin ni te le me ci ve olay sal in ce le me le ri ne uzun
sü re bo yun eğ miş ti. Fa kat mo dern eser ler ta ra fın -
dan -Ko hen ’in eser le ri da hil- iyi ce açık la nan eko-
no mik ve sos yal ta rih, şu ânâ ka dar İslâm ve
İslâm’ın ger çe ğe uy gun lu ğu na odak laş mış or yan ta -
list söy le min ada le ti ni müs lü man la ra his set tir me -
de ye ter li de ğil dir. Dü ne ka dar, po zi ti vist so run sal
ta ra fın dan ka yıt lı olan bu söy lem, bu gün (sö mü rü
dö ne mi nin so na er me sin den be ri) so ğuk “ger çek -
le ri ” ni te le me sı nır la rı nı aş mak tan ka çı nı yor. Di -
ğer bir an lam da, bü tün be şerî bi lim le rin uy gun
ni te le me (ta bi a tıy la ni te le nen şey) ve uy gun tef si ri
bir leş tir me yi he def le di ği bir za man da epis te mo lo -
jik kör lük le ken di aley hi ne hük me di yor26 (Ya ni ni-
te le yi ci ve po zi tif in ce le me yi, eleş ti rel ana li tik
in ce le mey le ta mam la ma)

KUR ’AN VE TA RİH SEL LİK

Kur ’an et ra fın da odak lan mış or yan ta list in ce le me -
ler, yu ka rı da ta mam la dı ğı mız eleş ti rel dü zelt me yi
ko lay laş tır ma ya ye ter. Biz, Al man fi lo lo ji eko lü nün
yap tı ğı ve Fran sa’ da Re cis Bla şer ta ra fın dan asıl so-
nuç la rı is tis mar edi len ta rih sel açık la ma ve ke şif işi-
nin öne mi ni azalt mı yo ruz. Bu iş ve ça ba nın İslâmî
ola rak red de dil me si bu ra da ta rih sel eleş ti ri nin par-
ça la yı cı ve ya yı kı cı so nuç la rı nın kül tü rel açı dan ay -
nı dü zey de te o lo jik dü şün ce ara cı lı ğıy la be de li nin
kon ma ma sı so ru nuy la il gi li dir. Ka nun, ah lak ve si-
ya se tin prag ma tik yön le ri et ra fın da odak la şan re-
for mist dü şün ce, ta rih sel eleş ti ri yi ge rek ti ren
te o lo jik ve epis te mo lo jik so nuç la ra ya ban cıy dı hâlâ
da öy le. Ge nel ola rak İslâm top lum la rı nın kül tü rel
çer çe ve le ri ve dü şün sel fak tör le ri an cak da ha son -
ra da ğı nık bir şekil de ka za nı lan bir çe şit sos yo-eko -
no mik iler le me ye ulaş mak için ağ zı nı açıp
bek le di ği ni gö rü yo ruz. Bü tün İslâm ül ke le rin de ör-
ne ğin, Kur ’an ’ın dün ya ve ta ri he da ir ge niş ba kı şı
ta ra fın dan oluş tu rul muş, ha re ket len di ril miş ve bes-
len miş olan kla sik me de ni yet gi bi İslâmi ola rak ni-
te len di ril me si müm kün olan hız lı ve ânî bir şekil de
pra tik-de ney sel çö züm le rin ken di si ni re a li te ye ka -
bul et tir di ği ni gö rü yo ruz. Böy le ce Ba tı’ da sa na yi -
leş me son ra sı me de ni ye ti ta kip eden bil gi
sis te miy le, İslâm ül ke le rin de öz gür lük, kim li ği ni
ye ni den be lir le me ve kal kın ma dö ne mi ne iliş kin
sis tem ara sın da ki sü rek li ar tan fark lı lı ğı gö rü yo ruz.
Bu na bağ lı ola rak, Kur ’an ve ta rih sel li ğin İslâm dü-
şün ce si ne oran la bi lim sel dü şün ce ye me to dik açı-
lım için ni çin zo run lu ha re ket nok ta sı ol du ğu nu
an la ya bi li riz. Ger çek te gö rü nen o ki, vah ye di len
ha ki kat le, dü şün ce nin ta rih sel ça ba sı ara cı lı ğıy la el -
de edi len ger çek ara sın da ki ve him sel nö bet leş me -
nin sü rek li li ği için hiç bir alan yok tur. Kuş ku suz
çağ daş in san, es ki din sel çağ rı la ra kar şı da i ma has-
sas tır; fa kat söy le ne bi lir ki, çö züm ler aşa ma sın da
tec rübî de lil üze ri ne ku ru lu olan ik na ol ma, en
azın dan bi lim sel uy gu la ma lar ve ya bi lim sel in ce le -
me ler ala nın da ge le nek sel inanç la ra duy gu sal bağ-
lı lık ala nı na gi riş du ru mun da ol mak de mek tir.
Kur ’an ol gu su, bir grup ta rih sel du rum lar ve İslâm’ı
ayı ran kül tü rel ko num lar açı sın dan ta rih sel li ği dü-
şün me ve ya ta rih sel lik içe ri sin de dü şün me, ilk de -
fa ger çek le şen bü yük öne mi ha iz bir ey lem dir.
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25 Bak: Cahen. L’histoire eçonomigue et sociale de l’orient musulman, me-
dieval. Studia İslâmica T. 3.1956.
26 Arkoun, uygun tefsirle (Tefsiru’l Mutabık) araştırmacının hedefinin önceki
ideolojik düşünceyi desteklemek olmayıp üzerinde çalışılan konunun
mükemmel veya mükemmele yakın bir kapsamı hedefleyen analiz çeşidini
kastediyor. Uygun tefsir veya eşit tefsir L’expliction adeguate.



Öy ley se biz ta rih sel ci le rin (his to ri cis tes) yap tı ğı gi -
bi, Ha li fe Os man ’ın göl ge sin de oluş tu ru lan met nin
sağ lı ğı ve ona öz gü ta rih sel eleş ti ri so ru nun da do -
nup kal ma ya ca ğız. Bu ra da zer re ka dar şüp he yok
ki, Kur ’an ’ın ta rih sel li ği ne da ir ih mal edi le me ye -
cek bir yön var dır. Fa kat yu ka rı da mu ta as sıp Müs-
lü man lar la, fi lo lo jik “müs teş rik le r”! ara sın da
“kör ler di ya lo ğu nu n” bu gü ne ka dar sür me si ne na -
sıl im kan ta nın dı ğı nı gör dük. Yu ka rı da be lir le di ği -
miz çok yön lü uz man lık me to du, bu so nuç suz
tar tış ma la rı aş ma ya ola nak ta nır; bu da üze rin de
bah se gi ril miş her iki dü şün ce nin geç miş ko num -
la rın da (ge le nek sel İslâm ve müs teş rik ko nu mu)
hap set mek le ger çek le şir. 

Kur ’an ’ın ta rih sel li ği ve Kur ’an ’a gö re ta rih sel -
lik so ru nun da an cak il ke sel ola rak aşa ğı da ki üç
anah tar kav ra mı açık la dı ğı mız za man her han gi bir
iler le me ger çek le şe bi lir:

1- Dog ma tizm kav ra mı ve dog ma tik ru hun ça-
lış ma key fi ye ti.

2- Mi tik dü şün ce aşa ma sın dan po zi tif (re a list )
ta rih sel dü şün ce aşa ma sı na ge çiş so ru nu.

3- Dil fel se fe si.

Bu kav ram la rın her bi ri bu gün de vam eden in-
ce le me le rin hâlâ araş tır ma ko nu su dur. Bu de mek -
tir ki, bu gü ne ka dar ula şı lan ve araş tır ma cı la rın
üze rin de fi kir bir li ği ne var dı ğı te mel so nuç la rın
ana İslâmî dil le rin (Arap ça, Fars ça, Türk çe,Ur du -
ca) her bi ri nin öğ re tim kül tü rü ne gir me si ge re -
kir.

1- Dog ma tizm kav ra mıy la il gi li ola rak dik kat -
le ri ken di si Mil ton Ro ke ach ’in ya pıt la rı nı Fran sa’ya
ta şı yan J.P. De conchy27’nin eser le ri ne yö nelt mek
is ti yo ruz.

Dog ma tik ru ha bağ lı dü şün ce ka tı lı ğı, ob jek tif
ko şul la rın ol ma sı nı ge rek tir di ği bir an da, her han gi
bir so ru na da ir hü küm ya da dü şün ce yi de ğiş ti re -
me me ve bir so ru nun bir grup çö zü mü nün bu lun -
du ğu yer de her han gi bil gi sel ala nı ye ni den
oluş tu ra ma ma özel li ğiy le ta nım la nı yor; bu da bu

so ru nu müm kün olan en ak tif bir şekil de çöz me
he de fiy le ger çek le şir.28 Dog ma tizm, re a li te ye iliş-
kin inanç lar ve ya inanç sız lık la ra ya da çok ka pa lı
bil gi sel bir dü zen le me dir, salt et ki li inanç la rın mer-
ke zi ro lü et ra fın da odak la şır ve di ğe ri ne iliş kin bir
di zi to le rans ve to le rans sız lık ör nek le ri do ğu -
rur.29

Bu ta nım la rın doğ ru lu ğun dan, bun la rı kla sik
te o lo jik me tin le re ve ya çağ daş İslâmi dü şün ce nin
or yan ta liz mi çü rüt me si ne ait me tin le re uy gu la ya -
rak ko lay lık la emin ola bi li riz. Kur ’an’ la il gi li ola-
rak Müs lü man la rın ko lay bir oyun ar ka sı na
giz le nip “ta rih sel ka nıt la r” is te dik le ri ni gö rü yo ruz.
Bu söz de bil gin ler, o za man ken di ze min le rin de ba-
şa rı sız lık ve ac zi yet his se di yor lar; de lil li bel ge le re
sa hip ol ma dık la rı için si lah la rı nın el le rin den alın-
dı ğı nı zan ne di yor lar. Böy le ce dog ma tik ru hun çı-
ka rı için sa vu nu la ma ya cak im kan sız bir du ru mu,
de rin leş tir di ği ni gö rü yo ruz: Ge le nek sel Müs lü man,
Kur ’an met ni nin eleş ti rel ta ri hi ni yap ma da fay da lı
ola bi le cek bü tün bel ge le rin si yasî-dîni he ye can ta-
ra fın dan sü rek li ola rak yok edil di ği ni dik ka te al ma -
yı red de der. Dog ma tik dü şün ce, Kur ’an ’ın tek
res mi nüs ha sı nı da ya tan geç miş yö ne tim le rin si ya -
sal/din sel cü ret le ri nin se bep le ri ni ve so nuç la rı nı
be lir le me ye ça lış mak ye ri ne; “bu bel ge le ri ko ru -
mak tan kay nak la nan uğur suz so nuç la rı ina nan la -
rın ba şı na sa ran30 bu kim se le rin dav ra nış la rın da bir
çe şit dü şün ce es nek li ği ve Al lah ’a ör nek ita at gö rür
ve böy le ce si yasî ik ti dar la rın yap tık la rı nı le gal leş -
ti rir. Bu du rum Mil ton Ro ke ach “red stra te ji si ” adı
al tın da ni te le di ği şeye ta ma men uy gun dur.

2- Mi tik dü şün ce den po zi tif (re a list) dü şün ce -
ye ge çiş, tam ve ni haî ola rak hiç bir me de ni yet te
ger çek leş ti ri le me di. Bu nun la bir lik te akıl ilk de fa
kla sik Yu nan da mi to lo ji kar şı sın da gü cü nü ve ma-
hi ye ti ni vur gu la ma da ba şa rı lı ol muş tu. Aris to, mi-
to lo ji yi kul la nan kim se le rin (Hiz yud ’un çağ daş la rı
ve bü tün te o log lar) cid di şekil de on lar la il gi len me -
mi zi ha ket me dik le ri ni31 dü şü nü yor.Biz bu ra da, mi-
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27 Bak: J.P. Deconchy:Milton Rokeach et la nation de dogmatisme, in
Archives des sociologies Religions, 1970/30.

28 Önceki kaynak, s.6.
29 Önceki kaynak, s.13.
30 Subhi Salih, Mebahis fi Ulumi’l Kur’an, Dimeşk, 1958,s.93.
31 Metaphysigue.J.B. Vernent’ın Yunanda mit ve düşünce hakkındaki yapıt-
larına bak.



to lo jiy le akıl ve ya ha ya liy le aklî ara sın da ki uzun
mü ca de le nin ta ri hi ni ele al ma ya ca ğız. Bu ra da, Ba-
tı’ da mi tik dü şün ce nin tek rar de ğer ka zan ma sı
(19.yy.’dan ça ğı mı zın ya rı sı na ka dar) tek nik, mer-
ke zi, man tık sal ve po zi ti vist ak lın fun da men tal ba-
şa rı dö ne mi ne tep ki yi tem sil et ti ği ni söy le mek le
ye ti ne ce ğiz. Mev cut za ma nı mı zın, ilk de fa mi to lo -
ji yi mi to lo ji ola rak ta nı mak ve onu bü tün po zi tif
de ğer le riy le bir lik te ço ğul cu bil gi çer çe ve si içe ri si -
ne sok mak la ay rıl mış ol du ğu gö rü lü yor. Bu ye ni
bil gi sel du rum, man tıkî-mer kezî ak lın pe şi nen red-
de dil me si ile kar şıt bir du ru ma zor lan mak sı zın di -
ni dü şün ce nin iş le yiş bi çi mi ni an la ma mı zı sağ lı yor.
Bu açı dan Kur ’anî söy le min ni çin an cak bü yü le yi -
ci ve hay ret32 (mer ve il le ux) ve ri ci bir or tam da yü -
zen bi lin ce et ki ede bi le ce ği ni açık la mış tık. Bu na
kar şı lık, ke sin bil gi le re bağ lı mi tik dü şün ce nin, po-
zi tif dü şün ce ye ve po zi tif dü şün ce nin mi tik dü şün -
ce yi özel bir ko num da ta nı mak için ka tet miş
ol du ğu me sa fe ye doğ ru adım at ma sı nın ni çin müm-
kün ol ma dı ğı nı an lı yo ruz. Bu, po zi tif dü şün ce nin
ta rih sel dü şün ce ol ma sıy la il gi li dir. Po zi tif dü şün -
ce sü rek li li ği ve bi ti şik ya pı yı in ce le di ği gi bi, de ği -
şik li ği ve ke sin ti yi de in ce ler. Fa kat ay nı za man da
“ana li tik ve sen tez ci olan, da i ma geç miş ta ri he doğ -
ru ge ri dö nen, sü rek li di ri olan ya ni si lin miş (unu-
tul muş) ası la/öze doğ ru olan, dün ya nın ha li
ha zır da ki var lık ge rek çe le rin den do la yı ebe di ola-
rak ya şa yan, za man sız bir dü şün ce ola rak gö rü nen
bu mi tik dü şün ce, sü rek li ola rak eş ya nın kö ken le -
ri ne doğ ru yük se lir ve do ğur gan/eş za man lı te mel -
le ri açı ğa çı ka rır. Mi tik dü şün ce, din sel ve fel sefî
dü şün ce sis tem le rin de gör dü ğü müz bü tün özel lik -
le riy le or ta ya çı ka r”33

3- Dil fel se fe si, kul la nı lan dü şün ce ye gö re
fark lı lık gös te rir. İslâm’da ege men olan dil fel se fe -
si di lin Al lah’ tan gel di ği şek lin de dir: “Adem ’e bü -
tün isim le ri öğ ret ti son ra on la rı me lek le re arz et ti
ve eğer bi li yor sa nız bun la rın isim le ri ni ba na ha ber
ve rin de di ” (Ba ka ra-31).

Bun dan isim le rin bi zi di rekt ola rak eş ya ya gö-
tür dü ğü ve her cüm le nin tek bir an la mı ol du ğu so-

nu cu çı kar; ni te kim 19. yy’da fi lo lo ji bi ze di lin ger-
çek (doğ ru) bil gi ye uy gun bir sis tem oluş tur du ğu -
nu öğ re te cek tir. Böy le ce ke li me nin in ce ve ke sin
an la mıy la, dü şün ce nin dil le sı nır lı ol du ğu ve di le
bağ lı ol du ğu gö rü lü yor. Dü şün ce nin bir di lin dil-
bil gi si ku ral la rı ve di le öz gü la fız lar ve söz lük an-
lam la rı dı şın da fa a li yet gös ter me si müm kün
de ğil dir. Bu pers pek tif te, Al lah ta ra fın dan “isim le -
ri ve hü küm le ri ” öğ ret mek için se çi len Kur ’an di li,
dil bil gi sel dü zen le me ve ör nek, aş kın se man tik de -
ğer ka zan dı ğı nı gö rü yo ruz. Bun dan son ra dü şün -
ce nin, ta rih sel lik ve ri le ri ne uy gun se man tik(an lam
bi li mi) ku ra ma ya ca ğı gi bi; de ğiş ken re a li te ye bağ lı
ola rak öz gür bir şekil de ya ra tı cı man tık ve ya ik na
ol ma ve tar tış ma ya yö ne lik re to rik (be lagî) tek nik
ge liş ti ril me si müm kün de ğil dir. Bü tün bun la rın ak-
si ne dü şün ce nin, vah ye di len ke la ma kon muş ori ji -
nal (bi rin cil) ma na yı an la ma yı ken di si ne ni haî
amaç edin me si ge re kir. Bu nu da (top lu ma ege men
ol mak ve ya sos yo log la rın ifa de si ne gö re in san dan
top lum üre te rek hük met mek için) ta rih sel li ği, Al -
lah ta ra fın dan ko nul muş sa bit kri ter le re bağ la mak
için ya par.

Bu dil fel se fe si harfî (za hirî di ye de isim len di -
ri lir, en önem li tem sil ci si İbn Hazm-v.450/1064-
dır.) di ye isim len di ri len dü şün ce akı mı ta ra fın dan
ge liş ti ril di ve son de re ce sert, ka tı bir şekil de uy gu-
lan dı; fa kat o, ge nel ola rak bü tün ah lakî-ka nunî
hü küm le ri yanî, bü tün in san lık ta ri hi ni aş kın se-
man ti ği (Al lah ’a bağ lı an lam or ta mı na) yer leş tir di -
ği ni id di a eden usül cü le rin (usu lu’d-din ve usu lu’l
fı kıh bi li mi) ku ra lı nı tem sil eder.

Bu bi ze, İslâm fı kıh ta rih çi si nin ekol le rin ve
mez hep le rin ku ru luş as rı nın her han gi bir ge liş me -
nin baş lan gı cı de ğil de, so nu ola rak34 sa yıl ma ma sı
ge rek ti ği ni is pat la ma ne de ni ni açık lar. İslâmî bi-
linç, tut kun lu ğu nun/içi çe li ği nin- bu tut kun luk ol-
mak sı zın İslâm, de lil ol ma özel li ği ni kay be der-
mak si mum ola rak vu rul du ğu nu his se der.

Bu prob lem ta ma men Kur ’an met ni nin doğ ru -

Muhammed ARKOUN İSLÂM, TARİHSELLİK VE İLERLEME

Journal of Islamic Research 2011;22(2)148
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34 Chehata, Etudes de droit musulman, PU.F.1971, p.17. Bak:Şeriatın Oluşu-
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lu ğu prob le mi gi bi in kar edi le mez “olay la rı ve va-
kı a la rı ” is pat et mek için, ta rih sel lik me to du nu uy-
gu la ma ko nu sun da önem ba kı mın dan da ha
ön de dir. Çün kü ta rih çi için de ğer li olan bu olay lar,
kol lek tif İslâmî bi lin cin de rin po ta sı na ko nup eri til-
me dik ten son ra ger çek ta rih sel bo yut la rı nı al ma sı
müm kün de ğil dir. Bu po ta yı (ve ya do ku yu) oluş tu -
ran güç lü çiz ge ler ger çek te ta rih çi le rin uzun sü re,
hat ta bu gü ne ka dar ih mal et tik le ri re el ger çek le ri
tem sil eder. Yu ka rı da çok kı sa bir şekil de dog ma tik
ruh, mi tik dü şün ce ve dil fel se fe si hak kın da söy le -
dik le ri miz; epis te me, ta rih bi li min de ki kı sa, or ta ve
uzun dö nem, sa bit ve hız lan dı rıl mış za man son ra
epis te mo lo jik en gel ler, epis te mo lo jik ke sin ti ve ya
sü rek li lik35 vb. kav ram lar la bu gü ne ka dar her tür -
lü or tam da bağ lan tı sız ve dış lan mış araş tır ma lar ta-
ra fın dan ele alın dı. Hâlâ İslâm ta rih çi le ri,
par ça lan mış ta ri hin ni te le yi ci in ce le me le ri aşa ma -
sın da bu lu nu yor. Bu zo run lu bir aşa ma dır; bu aşa -
ma ege men ol du ğu sü re ce biz, bir ta raf tan İslâm
di ğer ta raf tan ta rih sel lik ve iler le me ara sın da ki kar-
şı laş ma nın dü şü nül müş dü şün ce dü ze yi ne uy gun
ve âdil bir şekil de an la şı la ma ya ca ğı nı (ve ya in ce le -
ne me ye ce ği ni) vur gu lu yo ruz. Di ğer bir an lam da
bu gün ço ğun luk la, med ya or gan la rı nın yap tı ğı sah -
te ba şa rı lar da ol du ğu gi bi, ta rih sel lik fır sat çı ide o -
lo ji ler yo luy la ken di siy le oy na na bi le cek bir kav ram
de ğil dir; O (ta rih sel lik) es nek lik ve da ya nış may la
ya şa nan in sanî bir du rum dur. Bü tün geç mi şi miz le
öz gür bir iliş ki kap sa yan es nek lik ve da ya nış ma;
öy ley se ta rih sel lik ide o lo jik ta rih aşa ma sın dan
ayık la yı cı ta rih aşa ma sı na geç me yi ge rek ti ri yor. 

İnce le me ve araş tır ma mız açık ol du ğu gi bi, İs-
lâm’a öz gü du rum la en ge niş bil gi sel (epis te mo lo -
jik) amaç ara sın da sü rek li ola rak gi dip gel mek te dir.
Bu du rum, par ça la yı cı ta rih ey le mi yap tı ğı mız bir
za man da İslâm dü şün ce si nin bü tün öğe le ri ni içe ri -
den be lir le mek is te me miz le il gi li dir. İslâm’da ha-
ki kat so ru nuy la ta rih sel lik so ru nu ara sın da di rekt

ola rak bir kar şı laş tır ma ya pa rak bu sü re ci ta kip
ede ce ğiz.

İSLAM’ DA HA Kİ KAT VE TA RİH SEL LİK

Geç miş te söy le dik le ri miz den şu öze ti çı ka ra bi li riz
ki; re a list- po zi tif dü şün ce mi tik dü şün ce den da ha
ge liş miş fa kat da ha za yıf bil gi aşa ma sı nı tem sil eder.
Bu ge nel ola rak, İslâmî/di ni dü şün ce ta ra fın dan ka -
bul edi le mez bir so nu ca gö tü rür. Tam ter si biz,
fark lı fa kat ta mam la yı cı iki dü şün ce ör ne ği ara sın -
da yüz yü ze bir kar şı laş ma yı zo run lu kıl ma yı kas-
te di yo ruz Bu pers pek tif te, Kur ’an ’ın ta rih sel li ği,
ba şa rı dan her han gi bir na si bi olan fa kat ger çek an-
lam da ba şa rı ka zan ma yan di ğer bir grup bi linç üze-
ri ne san ki müm kün bi lin cin36 bir ba şa rı sı gi bi
gö rü nü yor. Ta rih sel ve sos yo lo jik ba kış açı sıy la
Pey gam be rin Mek ke’ de kar şı laş tı ğı mu ha le fet ve
Me di ne’ de baş la ya rak ko mu ta et ti ği sa vaş la rın,
fark lı ve ola sı ta rih sel ge li şim iliş ki le rin den bü yük
bir yekûn oluş tur du ğu nu gö rü yo ruz. Müm kün bi-
linç kav ra mı, ola sı ta rih sel li ği zo run lu ta rih sel li ğe
ve ta rih üs tü lü ğe dö nüş tü ren ba şa rı lı ta ri hi bi lin -
cin gö re li ola rak ha cim len di ril me si için ger çek ten
te mel ola rak gö rü lü yor; bu da bas kı cı bir şekil de di-
rekt ola rak -ba şa rı ta mam la nıp ger çek leş ti ril dik ten
son ra- bir şeyin mey da na gel me sin den son ra olur.
Özel lik le resmî ta rih ol du ğun da ta rih çi le rin ta rihî
do ğa sı ge re ği ger çek leş me miş (ve ya ta rih sel ola rak
ger çek leş ti ril me miş) müm kün ve ola sı şey le ri bil-
mez gö rü nür. Bu, ola sı olay lar di zi si ni ku ru lu zo-
run lu lu ğa ve ge rek çe len di ri ci (ve ya eşit le yi ci
ger çe ğe) çe vir me ye de kat kı da bu lu nur. Bu ne den -
le bu, ha ki kat/ta rih sel lik iki le mi nin ob jek tif ana li -
zi ni sap tı rır. (Ta rih, ba şa rı lı ve gö rü nen yö ne li şi
yaz dı ğın da bu du rum ger çek le şir.) 

Bu na rağ men bu ra da in kar edi le mez bir şey
var. Top lum sal bel lek, kim lik ve ha ki ka ti nin araç-
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35 Bu temel kavramlarla ilgili beşeri bilimlerde Fransa’da 1950 yılından
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36 Bu önemli kavram hakkında :a Conscience possible, bak: Lusyon Gold-
man’ın kitabına: Marxisme et Sciences humaines, galimar 1970,s121.
Mümkün bilinç, mevcut (reel) bilincin geleceği üzerindeki dinamik önce-
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hangi bir iradeyle herhangi bir tarihsel dönemeç arasındaki fazla ve başarılı
karşılaşma bu oranla gerçekleşmemiştir.



la rı nı oluş tu ran et nik grup lar dan her bi ri nin yar-
dım is te me si yö nüy le can lı bir kül tü rel mi ra sın do-
ğu şu na se bep olan ta rih sel olay lar zin ci rin den
de vam lı olu şur. Bu an lam içe ri sin de ta rih sel lik, ola -
sı bir ce vaz ve ay nı an da kol lek tif bi linç ta ra fın dan
ta ri hin gö be ğin de de nen miş ha ki kat ola rak gö rü -
nü yor. Bun dan do la yı ve Kur ’an ’ın bi rey sel ve top-
lum sal bü tün var lık dü zey le rin de (mi tik, il ke sel,
ana ya sal, etik, es te tik, dil sel, ha yalî ve aklî dü zey -
ler) Müs lü man lar ta ra fın dan ya şa nan ger çek ol ma -
sı se be biy le O’ nun ta rih sel bir bel ge ola rak
sıh ha tiy le il gi li her han gi bir so ru ikin cil bir so run
ol mak ta dır. Bu na kar şı lık, mo der ni te nin ar tan bas-
kı sı al tın da Kur ’an ya şan maz ol ma ya doğ ru gi der -
ken, bu so ru bü yük te o rik bir önem ka za na bi lir.
Bu ra da yi ne ta rih ger çe ğin efen di si gi bi gö rü nü yor;
çün kü o bi zi sü rek li ola rak da ha kök lü ve te mel li
ke sin bil gi le ri mi zin ta rih sel li ği ni sor gu la ma ya zor-
lu yor.

İslâmî dü şün ce çiz gi sin de kal ma mız için bu sü-
rek li so ru nun ya nı tı üç aşa ma da ve ril me li dir. Da ha
doğ ru su şu hu sus la rın ara sın da ki bağ la rın in ce len -
me si ge re kir.

a- Kur ’an ’a gö re ha ki kat ve ta rih sel lik,

b- Kla sik İslâm’da ha ki kat ve ta rih sel lik,

c- Mo dern İslâm’da ha ki kat ve ta rih sel lik,

Ana li zi mi ze, her tür lü anak ro nizm den37 ka çın-
mak için ta rih sel lik kav ra mın dan de ğil, mo der ni -
te nin or ta ya çı kı şın dan baş la ya rak gi re ce ğiz. Bu
de mek de ğil dir ki ta rih sel lik, Kur ’an ve kla sik İs-
lâm’da bu lun ma yan ha ki kat ve ta rih ara sın da ya şa -
nan bir ger gin lik gi bi ka bul edil miş tir. Tam ter si ne
ke sin ola rak, ay rı bir şekil de (tek tek) ele alı nan dü-
şün ce ta ri hi ve ge nel ta rih ta ra fın dan bu gü ne ka -
dar ya pı lan dan da ha açık bir şekil de bu ger gin li ği
ay dın lat ma mız ge re kir.

Kur ’an ’a Gö re Ha ki kat ve Ta rih

Da ha ön ce di ğer ma ka le ler de söy le di ği miz şey le ri
bu ra da tek rar la ma ya ca ğız. Sa de ce me tot la il gi li te -
mel bir nok ta yı vur gu la mak is ti yo ruz ki; Tan rı sal
mü da ha le le re öz gü, pey gam ber ve an tik top lum la -
ra yö ne lik es ki kıs sa la rı kul la na rak Kur ’an ’ın ha ki -
ka ti na sıl öğ ret ti ği ni açık la ma mız re a li te de ye ter li
de ğil dir. Bu nu yap tı ğı mız za man Kur ’an söy le min -
de mün de miç ve o dö nem de ege men olan sos yo-
kül tü rel ger gin lik ler, mü ca de le ler ve da ha son ra bu
söy le min oku ma la rın dan do ğan ça tış ma lar la il gi si
ol ma yan imanî ni te le me de do nar ka lı rız. Şöy le ki;
kâina tın ya ra tı lı şıy la baş la yan ve di ri liş gü nüy le so -
na ere cek olan uh revî kur tu luş ta ri hi nin düz sü re -
cin de ke sik bir şekil de mev cut olan dün yevî
ta rih ten bah set mek le ye tin mek bi zim için müm-
kün de ğil dir.

Bü tün bun lar dan önem li olan şey (üze rin de
bu lun du ğu muz ko nuy la il gi li ola rak), da ha ön ce
be lir le di ği miz gi bi ta rih sel lik kav ra mı nı göz önün -
de tut ma yı ka rar laş tır dı ğı mız an dan baş la ya rak; ke-
sin lik le bü tün te o lo ji le ri ve ta rih fel se fe le ri ni ta kip
eden bu en gel le ri ve ya zor luk la rı gün ışı ğı na çı kar -
mak ve açık la mak tır. Tev rat ve İncil ’e uy gu lan dı ğı
gi bi Kur ’an ’a’ da uy gu la nan eleş ti rel epis te mo lo jik
amaç çer çe ve si dı şın da ya, tan rı sal hik me tin sa mi
öğ re ti le ri ni dü şü ne rek, ya da; öte ki te o lo ji de mev-
cut te o ri ler ara cı lı ğıy la ta ri hin Kur ’anî te o lo ji si ni
sor gu la mak la oya la nıp du ra ca ğız.38

Bu dü şün ce le ri da ha iyi bir şekil de açık la mak
için, aşa ğı da ki aye ti uy gu la nan bir ör nek ola rak ala-
ca ğız.

“Pey gam ber le rin ha ber le rin den se nin kal bi ni
(tat min) ve tes kin ede ce ği miz her ha be ri sa na an la-
tı yo ruz. Bun da sa na hak, mü’ min le re de bir öğüt ve
bir uya rı gel miş tir.” (Hûd-20)

Bu ra da bu aye tin, bir tür ta ri hin mi tik kul la -
nı mı ve mi to lo ji nin ta rih sel kul la nı mı na na sıl gö-
tür dü ğü nü açık la ma mı za ola nak ve ren beş kav ram
var dır:
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37 Anakronizm şöyle tanımlanır: Tarihler yani belirli zamansal periyoda bağlı
olay (veya şey) ile, başka bir periyoda bağlı şey arasını karıştırmaktır. (Rober
Sözlüğü). Açıktır ki, çağdaş Arap yazıları -özellikle İslâm tarihine ilişkin-
anakronizmlerle yani, modern kavramları geçmiş zamanlara uygulamalarla
doludur. (H.S) 38 Hıristiyan Kur’an okuyucularında yaygın bir durumdur bu.



Pey gam be re öz gü kıs sa lar

Kıs sa /re cit, mi tik dü şün ce yi ifa de et me nin en uy -
gun ör nek şek li sa yı lır; çün kü kıs sa be lir li bir in-
sanî gru bun or tak söz lü kül tür mi ra sı nın fark lı
öğe le ri ni kul la nır. Fa kat pey gam ber le re öz gü kıs-
sa lar bi zi, ya zı lı ve çok iyi bi li nen (Tev rat) bir kül-
tür mi ra sı na ha va le eder. Bu kıs sa la rın Kur ’an
din le yi ci le ri nin bi lin ci ne olan et ki si, al gı la ma yön-
te mi ne gö re fark lı lık arz eder; ya dog ma tik mi to -
lo jik bi linç yo luy la, ya da ta rih sel li ği çağ rış tı ran
ta rih sel bi linç yo luy la al gı la nır. Ne olur sa ol sun,
ta rih sel ana li zin mis yo nu gü ve ni lir ve doğ ru kay-
nak tan(Tev rat) ge len et ki le ri açık la ma ya; ikin cil
ola rak Tev rat nüs ha sı na kı yas la Kur ’an nüs ha sın da
bu lu na bi le cek ha ta la rı, de ğiş tir me le ri, çı kar ma la -
rı, ek le me le ri kı na ma ya odak lan maz. Bu ra da bi lin-
di ği gi bi fi lo lo jik eleş ti ri nin te mel ar zu su giz li dir.
Tam ter si Kur ’an kıs sa la rı nın (ta ri hin ger çek ve ya
ger çek leş me si müm kün ve ri le riy le kar şı laş tır dık -
tan son ra) ede bi ifa de len di ri li şi nin, va ro lu şu ku -
ran oluş sal ger çe ği ulaş tı ra bil di ği ni, in san
hak kın da dü şün ce oluş tur du ğu nu; ya da mu ha lif -
le rin (in kar cı Arap lar, Ya hu di ler, Hı ris ti yan lar)
red le riy le sa de ce tar tış mak la ye tin di ği ni açık la -
ma mız ge re kir.

Kal bi ni sağ lam laş tı rı rız

Kur ’an bağ la mın da bu ifa de, Al lah ta ra fın dan yö-
nel til miş ide al tab lo la rı, su nuş la rı, ta nım la ma la rı,
emir le ri ve ya sak la rı al mak için duy gu sal ko nu mu
güç len dir me yi ve kök len dir me yi ifa de eder. Çün kü
kalp, Al lah ’ın ken di su re tin de ya rat tı ğı mü’ mi nin
can lı mer ke zi dir. Psi ko lo jik-lin gu is tik di li kul lan -
dı ğı mız za man de ni le bi lir ki, kal bin sağ lam laş tı rıl -
ma sı, zât sis te mi ya ni hissî id rak ağı ve re a li te nin
sem bol le ri ni çöz mek ve oluş tur mak di ye bi li nen
şey dir. Bu ağın ken di si Kur ’an söy le mi nin ağı dır ve
mü’ mi nin kal bi bu nu şekil ve içe rik ola rak iç sel leş -
tir miş tir. Böy le ce gö rü yo ruz ki, ki şi nin ken di si ni
Al lah ’a tes lim et me si sa de ce salt ruhî bir ey lem de-
ğil dir; ay nı za man da se mi yo tik ik li me (il ke sel, dil-
sel, dü şün ce ve dav ra nı şın be lir li çer çe ve si) gir me yi
tem sil eder. Mü’ mi nin kuv vet le bağ lı ol du ğu bu an -
lık ve de ğiş ken se mi yo tik ik lim, biz zat bü tün bil gi
sü re ci ni renk len di rir. (Dog ma tik ruh ve dil fel se fe -
si ne bak)

Ha ki kat: Kur ’an di lin de hak

Kur ’an da bu anah tar kav ram “re a li te ye uy gun-
ger çe k” an la mın da tek an lam lı ve sa bit bir şekil de
açık lan mış tır. Ya ni biz zat Al lah, ke la mı ara cı lı ğıy -
la aşi kar ol du ğu gi bi, o, ki şi ler üze rin de ve olay la -
rın akı şın da yap tı ğı ey lem le Kur ’an kıs sa la rın da
ken di ni açık lı yor ve ya ken di si ni keş fe di yor. Öy ley -
se Al lah ta ra fın dan an la tı lan ta rih, ta rih ve var lı ğı
ha re ket et ti ren var lık pa ra dig ma la rı nın gös te ri ala -
nı gi bi ve ya in sanî var lı ğın uy ma sı ge re ken yük sek
pa ra dig ma lar me sa be sin de gö rü nü yor. Ta rih, in sa -
nın nor mal ta ri hi nin mit leş ti ril me si ne (mi to lo ji
ara cı lı ğıy la ruh sal tah ri ke) kat kı da bu lu nu yor.

Fa kat, Mek ke hal kın dan bu Kur ’an kıs sa la rı nı
din le yen mu ha lif le re gö re hak kav ra mı, Tev rat ve
İncil’ de bu lu nan kur tu luş (ahi ret te ki kur tu luş)
yön te mi ni de ğiş tir di ği gi bi; Kur ’an ön ce si Arap
din sel bi lin ci nin ya pı sı nı de ğiş tir me ye zor la dı ğı öl -
çek içe ri sin de tar tış ma cı bir an lam ka za nı yor. İş te
böy le ce, ora da ki “ta rih sel li k” tar tış ma la rı nın nas-
la rın tah ri fi ko nu su et ra fın da var lı ğı na rağ men,
kur tu luş ta ri hi nin mi tik dü ze yin de çe liş ki mey da -
na ge li yor. Mo dern ta rih çi ye gö re, mi tik bi lin cin
ya rı şı lan tür le ri, ta ma men be lir li ta rih sel lik ler de
gö mü lü dür. 

Bun dan do la yı, ide a list dü şün ce nin uzun kül-
tür mi ra sı nın yap tı ğı gi bi, ha ki kat le ta rih ara sı nı
kök lü bir şekil de ayı ra ma yız. Be lir li bir ha ki kat,
her han gi bir dil de be lir li bir şekil alır al maz, ken-
di si ni bel li bir ta rih sel lik içe ri sin de di zil miş bu lur.
Bir lin gu is tik bil gi ni nin şöy le de di ği ni gö rü yo ruz:
Ha ki kat, be lir li bir in sanî gru bun mar ji nal-or tak
kav ram la rı nın bü tü nü dür.

Öğüt ve ha tır lat ma

Bu iki kav ram, uyum lu sa bit ve ör nek bir za ma nın
var lı ğı nı -ki o za man ölüm süz de ğer za ma nı dır-
farz edi yor. Şöy le ki; kıs sa ve ya hi ka ye kal bin geç-
miş an lam la ra doğ ru gi ri şim ve coş ku su nu yön len -
di rir: Fa kat bu an lam lar in sa nın şim di ki du rum ve
ge le ce ğiy le at ba şı ka lır. Şu an ve dün ye vi ge le cek
her iki si de fa zi let li sa yıl mış ve ör nek gö rül müş ma-
zi ye yö nel til milş tir. Geç mi şin bu şekil de ye ni den
ez be re dü şü nül me si, o tak dir de te mel ola rak on to -
lo jik; ikin cil ola rak ta rih sel bir de ğer ka za nır. Ger-
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çek te ide al pa ra dig ma lar kıs sa nın de ğiş ken le ri ni ve
ma ce ra la rı nı be lir le yen bir şekil de or ta ya kon maz -
sa, kris ta li ze ol maz ve işi ni ya pa maz. Se çi len bu dü-
ze nin çe şi di ne olur sa ol sun, bu de ği şik lik ler ve
ma ce ra lar bi zi ta rih sel li ğe, ya ni; ha re ket li bir za-
ma na ve za man sal ola rak so na er miş geç miş le il gi -
li az ya da çok açık bir dü şün ce oluş tur ma ya
gö tü rür. Kur ’an kıs sa la rı ara cı lı ğıy la, ib ti daî ta rih -
sel bi lin cin, ege men mi to lo jik bi linç da i re sin de or-
ta ya çık ma ya mey let ti ği ni gö rü yo ruz. Fa kat tef sir
ki tap la rı (İslâmî tef sir ler) bu çı kı şın da i ma sı nır lı
ol du ğu nu açık la mış tır.

Mü’ min ler

Bu kav ra mın, ta rih ve mi to lo ji nin han gi de re ce ye
ka dar bir bi ri ne gi re bi le ce ği ni açık la yan iki de ğe ri
var dır. Kur ’an ’ın te mel ama cı na gö re bu kav ram bi -
zi, üm met kav ra mı na gö tü rür; ya ni, ha ki kat (Hak=
Al lah) ta ra fın dan ya ra tıl mış/do ku nul muş in sanî
var lık la rın ruh sal üm me ti. Bu tak dir de ko nu sa de -
ce, ta rih üs tü bir üm met le de ğil, ay nı za man da ta -
rih öte si bir üm met le il gi li dir; şöy le ki, mü min ler
bir gün son suz ha yat için ka bir le rin den di ril ti le -
cek ler dir. 

Fa kat, ta rih sel ola rak Müs lü man la rın, baş lan -
gıç ta or ta ya çı kış yo lun da sa de ce, sos ya-kül tü rel in-
sanî bir grup ol du ğu nu gö rü yo ruz. Mek ke’ de ki ilk
ina nan lar (ha va ri ler), da ha ön ce bi zim me ta fi zik
İslâm de di ği miz şeyi tem sil edi yor lar dı. La kin bu
me ta fi zik İslâm, Me di ne’ ye hic ret ten iti ba ren ken-
di si ne he men sos yo-po li tik bir des tek bu lur. Bu
üm met, M.622’den baş la ya rak dev le ti, ku rum la rı
so rum lu luk la rı, si ya si, as ke ri ve eko no mik he def -
le ri olan ta rih sel bir top lum olur. Böy le ce “Al lah ’ın
di ni ne grup grup gi ren in san la r” ay nı za man da si-
ya si bir so run için mü ca de le edi yor lar dı. Bu in san -
la rın ey lem le ri, dü şün ce le ri ve yap tık la rı
ta nık lık lar hak kın da ko nuş mak na sıl müm kün
olur? Mi to lo jiy le ta rih ara sın da ki bu ke net len me
nok ta sı na ula şır ulaş maz, ta rih çi nin söy le mi nin ge-
nel lik le iki yö ne liş te or ta ya çık tı ğı nı gö rü yo ruz: Bi-
rin ci yö ne liş; Me ta fi zik İslâm’a ve O’ nun asıl
da vet çi le ri ne ve ya yı cı la rı na da ha çok vur gu yap-
mak için ge le nek sel di ni ke li me le ri tek rar kul la nır.
İkin ci yö ne liş; di ni fak tör ler den so yut lan mış hal -
de, va ka la rı ve olay la rı ni te le mek için, zo run lu ola-

rak po zi ti vist so nuç la ra gö tü ren re a list-po zi tif kav-
ram la rı kul la nır.39

Bu aye ti oku ma yı ta mam la mak için sö zü öz-
gür ce He id deg ger ’e bı ra ka ca ğız:

“Ön ce ki ka rar içe ri sin de olu şan ta ri hin ya ra tı -
cı ve ha re ket et ti ri ci fak tö re da ya na rak bu ânâ ka -
dar ta rih sel lik adı al tın da ta nım la dı ğı mız şey, şim di
in sanî du ru mun doğ ru ta rih sel li ği di ye ad lan dır dı -
ğı mız şey dir. Ge le cek te giz li ta şı ma ve tek rar ol gu -
la rı, bi ze doğ ru ta ri hi oluş tu ran ta ri hin ya ra tı cı ve
ha re ket et ti ri ci bu fak tö rü nün mev cut var lık ta ni -
çin ağır lı ğı ol du ğu nu açık bir şekil de or ta ya ko yar.”

İslâm ta ri hi, me ta fi zik, ta rih sel ve sos yo lo jik
yön le riy le eşit bir şekil de, Kur ’an ’ın, ha re ket et ti -
ri ci ve oluş tu ru cu ta rih sel bir kuv vet ola rak da ha
son ra da bü tü nüy le so na yö ne len ve Müs lü man la -
rın ko num la rıy la il gi li ta rih sel li ği aşan bir ka rar
ola rak meş gu li ye ti nin ne de re ce ye ulaş tı ğı nı bi ze
açık lı yor.

Fa kat He i deg ger ile be ra ber şu so ru yu or ta ya
koy ma mız ge re ki yor:

Gü ve ni lir/doğ ru ol ma yan ta rih sel lik, gü ve ni -
lir olan ta rih sel li ğe gö tü ren men fe zi (çı kı şı) de ğiş -
tir di ğin de ne olur? Ya ni ken di si ne ait sü rek li lik
üze ri ne olan men fe zi.40

Kla sik İslâm’da Ha ki kat ve Ta rih

“Doğ ru ta rih sel li ğin men fe zi ni n” ye ri ni de ğiş tir me
so ru nu, or to doks luk/bi dat ve ya doğ ru ta rih sel li ğin
ilk kay nak la rı na dön me/sap ma vb. gi bi isim ler al-
tın da da i ma bü yük öne mi ha iz ol muş tur.

İslâmla il gi li ola rak ta rih sel li ğin doğ ru for mü -
lü nün res to ras yo nu nu ön gö ren re for mist ta vır, uy -
gun ol ma yan bü tün bid ’at le ri de aşa rak di rekt

Muhammed ARKOUN İSLÂM, TARİHSELLİK VE İLERLEME

Journal of Islamic Research 2011;22(2)152

39 Arkoun’un bu sözünde, ilk İslâm deneyimi ve önemli kişileri hakkında
Arap düşüncesine uygun bir niteleme görebiliriz. Gelenekçilerle ilgili olarak,
onların, hayalin işlevine ve örnek-kutsamacı, temelde semavi bir tablo ver-
meye hür bir alan bırakmak için tarihsel olayları ve ekonomik siyasi etken-
leri ihmallerinin son noktaya vardığını görüyoruz. İlerlemecilerle ilgili
olarak, onların Marksizmi benimseyen öncüleri veya Marksist Araplar, özel-
likle de tamamen materyalist veya her yönelişte materyalist düşünceyi
araştıran kimseler olduklarında durum, ayrılığa ve hem komik hem de dra-
matik düşünce fakirliği sınırına dayanıyor. Şöyleki; tarih, büyük tecrübeleri
kurmada dini, ruhi veya mitik devinimlerin etkisini hesap etmeksizin ve
dikkatle değerlendirilmiş -belgelerin çoğunun eksikliğine rağmen- ham
ekonomik denkler çeşidine dönüşür.(H.S) 
40 Heiddegger: Gu’est-ce gue la metaphsigue? 12 e ed Gallimard, 1951.p192.



ola rak pey gam be rin ve fa tın dan son ra ken di si ni ka -
bul et tir miş tir.

Bu na rağ men ora da ta rih çi-fi lo zo fun kav ram -
la rıy la ide o log la rın (Mark sist ler da hil bü tün din le -
rin dog ma tik te o log la rı) kav ram la rı ara sın da bir
ta raf tan sar sı cı araş tır ma ile di ğer ta raf tan rast ge le
ak si yom la rın gu rur lu vur gu su ara sı nı ayı ran me sa -
fe ka lı yor. Böy le ce Kur ’an ve bü tün bü yük din le -
rin or ta ya koy du ğu sı rat-ı müs ta kim-doğ ru yol-
kav ra mı ile or to doksî ve ya tek grup çiz gi si ve ya bu -
gün gö zü mü zün önün de mey ve le ri ni gör dü ğü müz
ge nel mil li yet çi yö ne liş kav ra mı nın ara sı nı hız la ve
dü şün me den bir leş tir me miz teh li ke li gö rü nü yor.41

Ta rih çi nin ken di si ni ve za man sal lı ğı nı keş fet -
ti ği or to dok si le rin ay rıl dı ğı çe şit li lik önün de fi lo -
zof ken di si ni, or ta da doğ ru bir ta rih sel lik ve ona
nü fuz et me nin tek pra tik bir yo lu olup ol ma dı ğı nı
sor ma ya mec bur his se di yor. İslâm’la il gi li ola rak bu
bi zi, “sü rek li li ği is te nen ka ra rı n” ve ya Kur ’an ’ın ta-
rih sel ya ra tı cı ba kı şı nın na sıl re el, el le tu tu lan ta ri -
he çev ril di ği ni sor ma ya gö tü rü yor.

Böy le bir so ru nun ce va bı, bü tün İslâm ta ri hi -
nin kök lü bir şekil de ye ni den okun ma sı nı ge rek ti -
rir.Yü zey sel ta ri hin arızî ol gu la rı nı (sal ta nat,
top lum sal ha re ket ler, ku rum la rın ısla hı, yön tem le -
rin de ğiş me si ve ya sü rek li li ği vb.) in ce ve sağ lam
bir şekil de ni te le mek le ye tin me ye ce ğiz. Müm kün
olan en son sı nı ra ka dar, de rin ta ri hin ve ya uzun

sü re li ta ri hin bü tün ve ri le ri nin sem bol le ri ni çö ze -
ce ğiz; ya ni, dü şün ce nin te mel öğe le ri, ak ra ba lık ya-
pı la rı, top lum sal ya pı lar, an la ma iliş kin te o ri ler,
an la mın ay rıl ma sı ve bi tiş ti ril me si, yan lış bi linç do-
ğu ran ve doğ ru ol ma yan ta rih sel li ğin sü rek li li ği ni
zor la yan ya şam, dün ya, in san, dil psi ko-lin gu is tik
ve psi ko-sos yal me ka niz ma lar la il gi li te o ri ler... 

Özel lik le İslâm’da ha ki kat le ta rih ara sın da ki
gi riş ken iliş ki yi da ha iyi bir şekil de an la ma mı zı sağ-
la yan bu de rin ta ri hin pers pek ti fi ne yö ne lik araş-
tır ma ya oran la, ön ce lik li dört ko nu gö rü yo ruz:

1- Din di li, mer ke zi man tık ve ya mer ke zi akıl-
cı lık.

Bak: Mu ham med Ar ko un, Ma kalât fi’l Fik ri’l
İslamî, s.185; Kı ra a tu’l Fa ti ha Ar ko un-Be ril1974;
Nah ve Tev hi di’l Va’ yi’l İslâmî, Ar ko un-Tah ran,
1976; La u Ma ron ve J. Lav ris ’in ya pıt la rı.

2- Ta rih Psi ko lo ji si, İslâm Bi linc ta ri hi, bi linç-
bi linç siz lik, akıl cı-bü yü le yi ci-an ti akıl cı, ta bi at ve
ta bi at üs tü, dün yevî ve kut sal, za man, me kan, şahıs,
rü ya vb... Ger çek ten zen gin bel ge len dir me ye rağ-
men ko nu muz la il gi li ha ki ka ten önem li bu bil gi
ala nı he nüz keş fe dil me miş ola rak du ru yor ve ya çok
az keş fe dil miş du rum da. (Bak:Tev fik Fehd ’in Pey-
gam ber lik ve Va hiy hak kın da ki ya pıt la rı na ve J.
Şel hud ’un tak dis hak kın da ki ya pıt la rı.)

3- Ha yalî fak tör le rin an tro po lo jik ya pı la rı.
Bak: Hen ri Cor bin ’in ya pıt la rı ve J. Dev ran ve sem-
bo liz min ev ren sel def ter le ri.

4- Sü rek li ta raf tar lık lar ve ya da ya nış ma lar:
Ak ra ba lık, bu dun, ka bi le, okul, mez hep ler, sos yal
de re ce ler, kast lar, grup lar. Bu ta raf tar lık la rın İs-
lâm’da ta rih sü re ci ne ve “ha ki ka t” kav ra mı na te si -
ri ve bas kı sı ger çek ten açık tır; fa kat, bu nun sü re si ni
ve ya hac mi ni de ğer len dir mek güç tür. Bu alan da
araş tır ma yap ma nın ısrar la ge rek tir di ği et no lo jik ve
an tro po lo jik me tot lar, ma a le sef he men he men
Müs lü man araş tır ma cı lar ta ra fın dan bi lin me mek -
te dir. Bu nun la bir lik te is ter re a li te ze mi nin de,
is ter se edebî ya zı lar da ol sun on to lo jik bil gi top la -
ma nın ge niş ola nak la rı var dır.

Bil gi nin ve ke şif le rin bu dört alan da iler le me -
si, en kü çük bir şüp he ol mak sı zın İslâm dü şün ce si -
nin kök lü bir şekil de ye ni len me si ne yol aça cak tır.
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41 Güç kullanarak geçmişte kendisini kabul ettiren bir ve tek teolojik çizgiyle
bugün egemen olan tek parti(grup) çizgisi arasında benzerlik olduğunu söyle-
meye gerek var mı? Bu iki yönelişi hareket ettiren aklî mekanizma tektir;
sadece atılan sloganlar ve içerikleri farklıdır. Geçmişe nispeten araştırmacı bir
bakışla baktığımızda Sünni teolojik çizginin kesinlikle diğer teolojik yöneliş-
lerin tamamını (özellikle Şia ve Hariciler) reddettiğini ve onları yasaklanmış
gizli bir parti gibi çalışmaya sevkettiğini görüyoruz. Buna mukabil olarak,
bizzat Şii çizgisi (Hariciler de) yönetime geldikleri zaman (14. yy’da Buvey-
hiler, Mısır’da Fatımiler, Sufriler döneminden sonra İran’da Şia) aynı şekilde
davrandılar. Bu karşılıklı tarihsel silme, tek yöneliş, tek parti veya tek ko-
mutan gibi isimler altında bugüne kadar hâlâ devam ediyor. Demokrasi
kavramını -temelde başkasının senden veya seninle beraber farklılığını kabul
etme demektir- ortaya atmak ulaşılması güç ve zor bir iş olarak görünüyor.
Tarihimizde asla bilmediğimiz şura kavramıyla ilgili olarak ideologların id-
dialarının aksine, bu modern kavramı anlamak demokrasinin Batı’da modern
çağların bir ürünü olduğu gibi basit bir sebepten ötürü büyük bir çaba gerek-
tirir. Gerçekte geçmişi demokratik olarak incelememiz gerekir. Demokrasi
kavramını geçmişe yansıtmak değil; bununla, İslâm tarihini incelemeye
yönelmiş tarihçinin maalesef bugün çok kere olduğu gibi geçmiş teolojik
yönelişlerden birine koşulsuz taraftarlıktan uzak olmasını kastediyoruz. O
zaman demokrasi kavramı, bugün yaşanan halihazırımıza girebilir; birbirini
reddeden bütün partilerin attığı siyasî, yüzeysel ve seri slogan şeklinde değil,
düşünsel kültürel sonra da siyasi yapımızın derin dokusunda yerleşmiş
kavram şeklinde bulunabilir.(H. S)



O za man çağ daş İslâm’ın doğ ru ta rih sel li ğe gö tü ren
men fe zi ni keş fet me ola nak la rı ar ta cak tır. Fa kat bu,
mi to lo jik, le ga li ze eden ve ya ha len ege men ide o lo -
ji yön te miy le de ğil, po zi tif bil gi nin sa hip ol du ğu es-
nek li ğin yar dı mıy la ger çek le şe cek tir.

Yu ka rı da işa ret edi len se bep ler den ötü rü, mo-
dern İslâm’ın ken di si ne ait ol ma yan ta rih sel lik le il-
gi li en gel le rin zor luk la rın çöl le rin de bo ca la dı ğı nı
söy le ye bi li riz.42

Mo dern İslâm’da Ha ki kat ve Ta rih sel lik

Mo dern İslâm kav ra mı nın açık lan ma sı ge re kir.
19.yy.’ın baş lan gı cın dan be ri -Bo na part ’ın sal dı rı sı
bu ko nu yu çok iyi bi len bi ri nin em ri ola rak ka bul
edi lir- ba zı İslâm top lum la rı nın mo der ni te yi keş-
fet me ye baş la dık la rı şek lin de dü şün mek âdet ol-
muş tur. Bo na part ’ın or ta ya koy du ğu “par mak
tık la ma sı nı n” ted ri ci ola rak be lir li ge liş me ler hat ta
İslâm’ın “kal kın ma sı nı ” oluş tur du ğu na ina nı lır.
Böy le ce Ba tı’ da ba zı İslâm bil gin le ri ne ila ve ola rak
müs lü man ya zar lar ve ide o log la rın olu şu mu na kat-
kı da bu lun duk la rı ha yalî ta rih sel bir tab lo olu şu -
yor du. Ta rih sel lik kav ra mı, müs lü man ay dın la rın
bi lin cin de, ge nel ola rak kol lek tif bi linç te ve ge le -
nek sel top lum sal ya pı lar da ol du ğu gi bi, mo der ni -
te nin re el sü re ci ışı ğın da mo dern İslâm’ın ya zı lı
ta ri hi ni ye ni den göz den ge çir me yi zor lu yor. Bu ey -
lem, ba tı da 16.yy’dan baş la ya rak ken di si ni or ta ya
koy du ğu gi bi, mo der ni te kav ra mı nın il ke sel açık la-
ma sı nı son ra da 19.yy’ın baş lan gı cın da İslâm’ın ta-
rih sel ve sos yo lo jik bil gi si ni ge rek ti rir. Açık tır ki;
ger çek ten böy le uzun bir sü re ci do ğal ola rak bu sı-
nır lı ma ka le de ta ma men or ta ya koy ma mız müm-
kün de ğil dir. Baş ka bir yer de ay rın tı sıy la ele
al dı ğı mız bir araş tır ma nın ana hat la rı nı ha tır lat -
mak la ye ti ne ce ğiz.43

Me ta fi zik İslâm, 19. yy’da, fıtrî /il kel, kes kin
dev let ku rum la rı na öz gü (Os man lı yö ne ti mi) alâ-
met ler, son ra da az ya da çok te o rik ah lak ve ka nun
bi li mi ne bağ lı ede bi yat şek lin de ke li me-i şeha de ti
açık la ma for mü lü adıy la di ri li ği ni mu ha fa za edi-
yor du.

İslâmî öğ re ti ler ta ra fın dan, ebedî ola rak si lin -
me yen yö re sel inanç lar ve âdet ler, ge le nek sel- yö-
re sel sul ta la rın (İslâm ön ce si) le hi ne ola rak mer ke zi
dev let sul ta sı nın ve bil gin ler (din adam la rı) sul ta sı -
nın ge ri le di ği bu top lum lar da bü tün gü cü nü tek rar
ka za nı yor du.44

Di ğer bir de yiş le, din ola rak İslâm’ın o za man
top lum sal çev re le re gö re de ği şik de re ce ler de top-
lu mun ge nel ya pı sı nın har cı nı oluş tur du ğu nu söy-
le ye bi li riz; fa kat ta rih sel ola rak İslâm Arap ya rı m-
a da sın da or ta ya çı kı şı nın baş lan gı cın da ol du ğu gi -
bi ge le cek va at et mi yor du. Ya ni, ke li me nin tam an-
la mıy la ta rih sel ey le me gi riş mek, 16. yy’dan şu ânâ
ka dar de ği şik düz lem ler de ba tı ta ra fın dan te ke le
alın mış tı.

Ger çek ten İslâm top lum la rın dan uzun za man
ön ce Hı ris ti yan top lum lar, da ha can lı el le tu tu lur
şekil de ta rih sel lik de ne yi mi ni ya şa mış lar dı, bu da
aklî mo der ni te nin (De cart, Le ib niz, Spi no za, Ga li -
le o, New ton, ay dın lan ma fel se fe si vb. bir lik te) 
son ra da âle tin dev re ye gir me si so nu cu mad di mo-
der ni te nin et ki si al tın da ger çek leş ti. Hı ris ti yan lı -
ğın öğ ret ti ği vah ye dil miş ha ki ka te kar şı, in san
ak lı nın tam bir ba ğım sız lık la an lam ve güç al ma
ola na ğı nı vur gu la yan se kü ler- ruh çu bir sul ta45 çı-
kı yor du. Bü tün bun lar bu gü ne ka dar hâlâ de vam
eden bir mü ca de le yi alev len dir di. De rin le me si ne
ola rak, mo der ni te nin İslâm’a gir me si nin alev len -
dir di ği tar tış ma nın, re form ve kal kın ma ha re ket -
le rin den baş la ya rak Hı ris ti yan lı ğın kar şı laş tı ğı
du rum dan hiç bir şekil de fark lı ol ma dı ğı nı gö rü yo -
ruz. Ba tı’ da, te o lo jik dü şün ce ile bi lim sel dü şün ce
ara sın da ki kar şı lık lı mu ha le fet ve çe liş ki nin, san ki
ay nı sos yo-kül tü rel var lı ğın ya ra tı cı ve ay dın la tı cı
ger gin li ği gi bi ge liş ti ği bir za man da, 19. yy sos yo -
lo jik islâmla rı mo der ni te nin ye ni akım la rı na; es ki,
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44 Burada, İslâm toplumlarına ontolojik ve sosyolojik metodun ısrarlı ve acil
bir şekilde uygulanmasının önemi görülüyor.
45 Bu kavram hakkında bak:P. Bentehou: Le Sacrede l’ecrivain. S. Corti 1973.

42 Şu ölçekte açıktır ki; bugüne kadar biz, Batı’nın ürettiği kavramları,
düşünceleri, az ya da çok kompleks teknolojik icatları negatif olarak algılıy-
oruz; sonra bütün bunları eski geleneksel yapımıza iyice monte ediyoruz. Bu
garip ve marjinal görünüyor. Her alanda yaratma ve keşf eylemlerine fiili
olarak girmeye cesaret etmediğimiz sürece; yani, bütün boyutlarıyla çağdaş
medeniyet keşfi macerasına girmeden ve garip karşılamaksızın hayat doku-
muza giren başlangıçlar oluşturmaksızın kaybetmiş olacağız.
43 M. Arkoun:la pensee arabe, P.U.F.1975.
L’İslâm, hier, demain, Buchet Chastel, 1978.



fa kat inat la, yor gun top lum la ra bi ti şen ya pı ve
bün ye le ri dı şın da kar şı koy ma ya aciz gö rü nü yor -
lar dı. 

“Za fer ka zan mış bur ju va zi ni n” bu İslâm top-
lum la rı na bas kı sı, İslâm bi lin ci ni, O “İslâm top ra -
ğı ” dı şın da ve son vah yi da ha ön ce red de den
top lum lar da do ğan ve bü yü yen bü yük ta rih sel bir
gü cün var lı ğı nı ta nı ma ya zor la mış tı. Re a li te de bu-
ra da, em per ya list de ne yi min en çok sar sı cı der si
giz li dir; do la yı sıy la Müs lü man lar, uh revî ge le cek le
il gi si ol ma yan re el dün yevî ta rih le il gi len me me
aşa ma sın dan et kin ve ezi ci ta rih sel li ğe kar şı ar tan
his (du yuş) aşa ma sı na geç me ye baş la dı lar. Bu ra dan
ha re ket le Müs lü man lar ta ra fın dan “mo der n” ta rih -
sel li ğin keş fe dil me sin den bah se de bi li riz. Yanî, bu
dün ya da in sanî ko num la il gi li ta ri hin an la mı na
odak laş mış ve kla sik İslâm ta rih sel li ği ayır mış olan
mer ke zi te ok ra tik gö rüş ten ba ğım sız ta rih sel lik.

Bun dan do la yı mil li öz gür lük aşa ma sı na doğ ru
ya vaş ya vaş iler le di ği miz de ha ki kat ve ta rih kav-
ram la rı nın aşa ma lı ola rak içe rik le ri ni de ğiş tir dik -
le ri ni gö rü yo ruz.Bu du rum ta rih sel İslâm’ın
ide o lo jik kul la nı mı “Tan rı sal Be n” le “İn sanî Be n”
ara sın da ki46 mo der ni te nin hü cu mun dan ön ce mü-
min le rin ya şam ve dü şün ce çer çe ve si ne hük me den
di ya lo ğun ye ri ni alır. Bu de ği şik li ği, in sa nın ob jek -
tif ta rih sel li ği an la ya bi lip, yi ne in sa nın me ta fi zik
ho bi le ri ni gev şet me yi dü şün dü ğü “te o lo jik ça ğ” i le
de ğiş tir di ği “po zi tif ça ğı n” de ği şik li ği ni te le me siy -
le açık la ma mız ha ta lı ola cak tır. Bu nun ter si ne E.
Gil son ’un Ba tı’ da “or ta ça ğ” a iliş kin yap tı ğı gi bi, kla-
sik İslâm dü şün ce si ne ye ni den de ğer ka zan dır ma -
nın önem ve zo run lu lu ğu na güç lü ve ke sin bir
şekil de vur gu yap ma mız ge re kir; bu nu da mo dern
ide o lo ji le rin ve him le ri ni, tut kun ol ma ma sı nı/gev -
şek li ği ni, bas kı cı ge nel ge le ri ni ve zor la yı cı ka rar la -
rı nı iyi ce ve de rin le me si ne gör mek için yap ma lı yız.
Mo dern İslâm’ın bü tün ta rih sel li ğin ağır lı ğı nı an la-
ma sı için atıl ma sı ge re ken ikin ci önem li adım ( bi-
rin ci adım po li tik ve eko no mik dü zey de
ger çek leş ti ril di ği için) te mel de, geç miş te din le rin
bu gün ide o lo ji le rin ana gö rev le ri ne iliş kin ger çek
so ru la rı or ta ya koy ma da odak la şı yor.

So nun da in sanî ko nu mun ta rih sel li ği nin, ir de -
le yi ci dü şün ce nin ege men li ğin den bü yük oran da
kur tul du ğu nu ve kur tul mak ta ol du ğu nu ka bul et-
me miz ge re kir. İnsanî ko nu mun ta rih sel li ği, ka ran-
lık ve de rin güç le rin- bi yo lo jik, psi ko lo jik,
sos yo lo jik, ik lim sel ve kevnî fak tör ler gi bi- oyu nu
ta ra fın dan ida re edil miş tir. Po zi tif-re a list bil gi nin
be lir le me ye ça lış tı ğı bu fak tör ler ve et ken ler, ta rih-
sel li ği tut mak ve ona ege men ol mak için dir.

İş te böy le ger çek iler le me nin, inat çı, ge nel lik -
le ya vaş ve ha yal kı rık lı ğı na uğ ra mış fa kat ba zen
et kin, in sa nı bi lin me yen, dü şü nül me yen, de vam la
bek len me yen ve ha kim olun ma yan sı nır la rı nı sü-
rek li ola rak da ralt mak ve ge ri let mek için yap tı ğı
ça ba nın ken di si ol du ğu nu gö rü yo ruz. Bu ba kış açı-
sın dan in sa nın bi lim sel iler le me siy le alay et me miz,
ide o lo jik kay nak lı ve bu gün Ba tı’ da mo da ve ya po-
pü ler kı ya fet gi bi ege men olan ön le me mi za cı na
tes lim ol ma mı zın ada let ve in saf ol ma dı ğı nı gö rü -
yo ruz. Doğ ru olan şudur ki; bi lim le rin iler le me si ve
ba şa rı la rı, be lir li sı nıf la rın, eko no mik grup la rın
“seç kin yö ne ti ci züm re ni n” çı kar la rı na hiz met et-
me si için ger çek mec ra sın dan sap tı rıl mış tır. Res mi
ide o lo ji le rin ifa de siy le, “ori ji nal mil li de ğer le r”
hak kın da çok ge ve ze lik yap ma la rı na rağ men, doğ -
ru ve gü ve ni lir bü tün ta rih sel li ğe ya ban cı olan tek-
nok rat lar, bu iler le mey le oy na ya bi lir ler.

Çağ daş İslâm top lum la rı, bi li min bu ide o lo jik
sap ma sın dan kur tu la ma ya cak lar ve ya kur tu la mı -
yor lar. Bu prob le min, ön ce den el de ede me di ği bir
çe şit pa ra sal gü cü ye ni el de eden İslâm top lum la rı
üze rin de ken di si ni çok sert bir şekil de his set tir di -
ği ni gö rü yo ruz. Bu ra da bü tün mad di mo der ni te 
et ken le ri nin bu ül ke ler de hız lı bir şekil de bu lu na -
bi le ce ği ni (ger çek te sa tın alın dı ğı nı) gö rü yo ruz. 
Fa kat kül tü rel çer çe ve le rin ve it hal maddî mo der -
ni te nin ısrar lı bir şekil de ge rek tir di ği dü şün ce ay-
gı tı nın kay bol du ğu bu top lum lar da, bek le nen
ge liş me le ri ve bu na öz gü ta rih sel lik bi çi mi ni so ran
kim se ler ne re de? Bu so ru, bu ko nu yu doğ ru bir şe-
kil de or ta ya koy ma ya son ra da ya nıt la ma ya ça lı şan
kim se le rin ça ba la rı nın de ğe ri ni azalt ma yı he def le -
mez. Tam ter si ne biz, “Al lah’ tan an cak alim ler kor-
ka r” a ye ti nin de lil li ği ni kuv vet len dir mek için bu
ko nu yu or ta ya atan la rın öne mi ni ve ko nu nun kap-
sa mı nın öne mi ni kı yas la mak is ti yo ruz.

İSLÂM, TARİHSELLİK VE İLERLEME Muhammed ARKOUN

Journal of Islamic Research 2011;22(2) 155

46 Bak: Roci Ernaldiz: Le moi divin et le moi humain d’apres le commentaire
coranigue de Fakhr al-din al- Kâzi in. Studia İslâmica, xxxvı.



Bu ko nu yu bi tir me den ön ce ge liş me nin ve ya
gi ri şi min müm kün üç nok ta sı nı araş tı ra bi le ce ği mi -
zi söy le ye ce ğiz:

1- Tek nik ve eko no mik kal kın ma nın ba şa rı sı
sa ye sin de me de ni ye tin ge le nek sel İslâmî aşa ma sı nı
geç mek. Bun dan, me de ni ye tin bün ye sin de, mo dern
sa na yi top lum la rı nın ya şa dı ğı kriz le re ben zer kriz-
ler do ğa cak tır. Bu du rum da yu ka rı da or ta ya koy du -
ğu muz ta rih sel eleş ti ri so run la rı nın an cak öğ re ti ci
/ir şadî ba kış açı sın dan bir de ğe ri ola cak tır.

2- Bir ta raf tan dü şün ce ve kül tü rün mi ras bı ra-
kıl ma sı, di ğer ta raf tan eko no mik kal kın ma pe şin -
de ki yo ru cu ko şuş tur ma ara sın da ar tan ay rı lık lar.
Bu ikin ci te o ri nin kla sik mark sist ba kış açı sın dan
in ce len me si de ğil dir. Bu ra dan bu gün İslâm ve Arap
top lum la rın da gö zü mü zün önün de mey da na ge len

ba zı de ne yim le rin te o rik ve şek li öne mi or ta ya çı-
kı yor.

3- Bir bü tün ola rak an la mı, bi lin ci ve sos yal
bün ye yi bir leş tir me yi he def le yen (maddî ve ruhî)
sü rek li ge liş me stra te ji si ni üs tün kıl ma ka ra rı al -
mak. Böy le bir stra te ji, her ta rih sel li ğin bir grup de-
ğer ler ve an ti de ğer ler ge rek tir di ği ni ka bul et me yi
lü zum lu kı la cak tır. Ta nım ola rak de ğer, bir top-
lum da ya şa yan in san la rın ha ya tı na so ku lan her şey-
dir. Öy ley se özel ha yat ta göz le gö rü len ve her han gi
bir fak tör ta ra fın dan iliş ki yi teş vik eden öğe ler var-
dır.

Fa kat ne adı na ve ya ki min adı na öğe le ri ve
fak tör le ri ni seç me yi be lir le ye cek olan kim dir? Böy-
le ce bü tün ta rih sel li ğin te me li ne dön dü rül müş olu-
yo ruz.

Muhammed ARKOUN İSLÂM, TARİHSELLİK VE İLERLEME

Journal of Islamic Research 2011;22(2)156


