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GÜNÜMÜZDE SLÂM FIKHININ
DURUMUNA B R BAKI
Prof. Dr. Mustafa UZUNPOSTALCI*
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slâm F kh ’n n günümüzde nas l anla6 lmas gerekti9i konusu üzerinde görü6lerimizi belirtebilmemiz için, her 6eyden önce, bugün bu ilmin ne durumda oldu9unu
tespit etmemiz gerekir. Bu sebeple biz de bu konu üzerinde durmak istiyoruz.
Bilindi9i gibi XIX. Yüzy lda Avrupa’da gerçekle6en sanayi devrimi sonucunda
ortaya ç kan durum, onlarla yak n ili6ki içinde bulunan Osmanl lar do9rudan ve
yak ndan; yine sömürge haline getirdikleri slâm âleminin di9er ülkelerini de zorunlu
olarak ilgilendirmekte idi. Sömürgecilerin bat da geli6en hukuk sisteminin kabul
edilmesi noktas nda yapt klar telkin ve bask lar, Müslümanlar bu hukuk üzerinde
dü6ünmeye yöneltti. Sonunda da onu almaya zorlad . O zamana kadar, Müslümanlar n ya6ay 6lar n düzenleyen, kendi inand klar dinlerinin ortaya koydu9u ve müçtehitlerce yap lan çal 6malar neticesinde F k h Kitaplar nda yer alan hükümler, ibadetlerde ve sosyal hayatta bir örf halinde ya6anmakta idi. Daha aç k bir ifade ile söyleyecek olursak, slâm F kh n n ferdi ilgilendiren ve uygulanmas bir otoriteyi gerektirmeyen hükümleri toplum içi uygulamalarda, kar6 l kl münasebetlerde varl klar n
örf olarak sürdürmekteydi.
Buna mukabil, uygulanmas devlet otoritesini gerektiren di9er muamelat ve aile hukuku ile ceza hükümleri F k h Kitaplar nda kalm 6t . Halbuki Müslümanlar,
toplum olarak bir devlet idaresinde ya6amakta idiler ve birbirleri ile oldu9u gibi, yönetici hakim devletle de münasebetleri bulunmakta idi. Ancak bu münasebetleri düzenleme özelli9ine sahip hükümler F k h Kitaplar ndan d 6ar ya yeterince ç kmam 6t .
Çünkü devlet otoritesi bunlar , baz dönemlerde yap lan bir kaç kanunu istisna eder*
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sek, kanunla6t rm 6 de9ildi. Bu sebeple de uygulamalarda hâkimlerin i6leri zordu.
Zira bilindi9i gibi, F k h Kitaplar nda yer alan hükümler kanun metinlerinde oldu9u
6ekilde net olmay p ayn konuda farkl içtihatlar da bir arada toplamakta idi. Bu
durum hem hakimlerin, hem de halk n i6lerini zorla6t r yordu. Zira halk, dinine ba9l
olsa da bir olay kar6 s nda kendisine ne gibi hükümlerin uygulanaca9 n bilmedi9i
gibi, devlet hakimlere de sadece hangi mezhebin kitaplar ndan faydalanarak hüküm
vermeleri gerekti9ini bildirmekle yetiniyor, onunla s n rland r yordu. Bu sebeple hakimler ço9u zaman, her slam Ülkesinde, önüne gelen meselelerin çözümünde F k h
Kitaplar ile ba6 ba6a idiler.
Bütün slâm âleminde durum böyle oldu9u gibi, Osmanl larda da bundan
farkl de9ildi. Bunun neticesinde hâkimler önlerine gelen anla6mazl k konular n
kendilerine tavsiye edilen, daha do9rusu uyma gereklili9i bildirilen, belli mezheplerin
görü6lerine münhas r kalm 6 F k h Kitaplar ndan ald klar hükümleri uygulayarak
çözüme kavu6turuyorlard . Halbuki F k h Kitaplar nda yer alan ve farkl müçtehitlerin
ortaya koyduklar içtihatlardan olu6an hükümler hâkimlerin önlerine gelen konularda onlar n tereddütsüz verebilecekleri birer hüküm olarak netle6mi6 de9ildi. Aksine
bu hükümler farkl , karma6 k ve iç içe girmi6 bir durumda bulunuyordu. Çünkü bilindi9i gibi, özellikle de dördüncü hicri asr n sonlar ndan itibaren müstakil içtihat etme
ate6i sönmü6, dolay s ile yaz lan F k h Kitaplar sadece mezhep imam ki6inin görü6lerinin de9il, ayn zamanda mezhep içinde yer alan daha pek çok alimin verdi9i hükümlerin de yer ald 9 kitaplar olmu6tu. Neticede ortaya ö9renilmesi zor, hacimli
kitaplar ç kt . Bu durumu önlemek için bu sefer, önceki yaz lan eserlerden faydalan larak çok k sa ifadelerin yer ald 9 metinler halinde kitaplar telif edilmeye ba6land ;
sonra da daha iyi anla6 ls n diye bunlar n üzerine 6erhler ve ha6iyeler yaz ld . Zaman
içinde bu da yetmedi, yap lan bu çal 6malardan yeni baz ihtisarlar yap larak tekrar
ba6a dönüldü. Yani metinlerin yerine muhtasar kitaplar yazma dönemi ba6lad ve
durum bu 6ekilde devam etti. Bunlar n yan nda dönemin 6artlar na göre mezhep
içinde verilen fetvalar n varl 9 n da dikkate al rsak hakimlerin davalar s hhatli bir
6ekilde karara ba9layabilmeleri için nas l bir çal 6ma yapmalar gerekti9i kendili9inden anla6 l r. Yani özetle söylemek gerekirse, hakimler önlerine gelen meselelerin
çözümünde bu tür kitaplara müracaat etmek mecburiyetinde b rak lm 6lard r.
Ayr ca f k hla ilgili yap lan bu tür çal 6malar zaman içinde F k h lminin geli6mesi olarak görülmü6; medreselerde talebelere bu tür kitaplar okutulmu6, f k h kitaplar nda yer alan hükümleri ezberleyen kimseler fakih olarak de9erlendirilmi6, F k h
lminin zamana göre yap lacak müstakil içtihat çal 6malar ile geli6ece9i göz ard
edilmi6 ve gerçek bir islami ilim olan F k h Usûlü lminin koydu9u kurallar çerçevesinde do9rudan as l kaynaklardan içtihat yapma gelene9i unutulmu6tur.
Tabii olarak bu arada müstakil içtihat yap lmas gerekti9ini dü6ünen ilim adamlar da yok de9ildi. Ancak bunlar da içtihat kap s n n kapal oldu9undan tutun
da, müstakil içtihat yapt klar takdirde bid’atç l kla itham edilecekleri korkusu da
dahil, içten, kendi insan m zdan gelen daha pek çok sebep ve engelden dolay , b rak n müstakil içtihat yapmay , mezhebe ba9l olarak dahi içtihat yapamad lar. 6te
bütün bu durumlar on dokuzuncu as rda hakimlerin i6lerini zorla6t rm 6, slam Hukukunun geli6en 6artlara ayak uyduramamas na sebep olmu6 ve neticede tebli9imizin ba6 nda söyledi9imiz, Bat da geli6en sosyal, iktisadi ve siyasi durumlar, ba6ta
Osmanl lar olmak üzere bütün müslüman ülkeleri Bat dan hukuk almaya mecbur
b rakm 6t r. Nitekim Osmanl lar n tanzimattan hemen sonra 1840 y l nda, önce Fransa’dan ceza hukukunu, daha sonra 1860 l y llarda da ticaret hukukunu almalar
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böyle olmu6tur ve bu uygulamalar anlatt klar m z n birer kan t d r.
Tabii bu arada Bat da geli6en sanayi, ticaret, teknoloji ve pozitif bilimlerin ön
plana ç kar lmas ve bunun neticesinde kilisenin bu geli6melere ayak uyduramay p
aksine kar6 ç kmas , bat l ilim adamlar üzerinde ilim ile dinin çat 6mas olarak
görüldü. Bat da geli6en yeni ilim ve teknolojileri özellikle ö9renmek için burada bulunan Müslüman gençler üzerinde ise bu dü6ünce ve davran 6lar ‘din ile ilmin birbirinden ayr lmas gerekti9i’ fikrini sadece uyand rmakla kalmad ; onlarda bunun aksinin
dü6ünülemeyece9inin bir gerçek olarak kabul edilmesi gerekti9i inanc n do9urdu.
Bunlar, müslüman olmalar na ra9men, slamiyetle H ristiyanl 9 birbirinden
farkl dünya görü6lerine sahip iki ayr din olarak dü6ünemediler; slam n geli6en ilim
ve teknolojilere kar6 olamayaca9 n , aksine bunu te6vik edici oldu9unu bilemediler.
Dolay s ile hem tahsilleri s ras nda, hem de memleketlerine döndükten sonra, ilim,
sanayi ve teknoloji olarak geli6ip ilerleyebilmek ve Bat seviyesine ula6abilmek için,
hukuk da dahil, her 6eyin Bat dan al nmas gerekti9i fikrini savundular. 6te, ba6ta
Osmanl lar olmak üzere, Müslüman Ülkelerin Bat dan hukuk almalar nda, dine ba9l
ve ona dayal her 6eye kar6 ç k lmas gerekti9i fikir ve dü6üncesine sahip bu zihniyetin de büyük tesiri olmu6tur. Bu durum di9er bütün slam ülkelerinde de yay larak
devam etmi6tir.
Hiç 6üphesiz yap lan bu i6ler herkes taraf ndan ayn uyum ve intibakla kar6 lanmad . Asl nda yap lan bu uygulama, kar6 görü6te olanlar n içlerine bir türlü sinmedi. Nitekim durumu fark eden ve ilerde do9acak tehlikeyi sezen Osmanl yönetimi
1869 y l nda, dönemin ileri gelen hukukçular ndan olu6turdu9u bir heyete “Mecelle-i
Ahkâm- Adliye” yi haz rlama görevi verdi. Bu heyet yedi y l çal 6arak hükümleri
maddeler halinde yazd ve 1851 madde olarak mecelleyi tamamlad . Her ne kadar
ba6lang çta bir mezhebe ba9l kalmadan, bütün islâmi görü6lerden faydalan larak
günün ihtiyaçlar na cevap verecek bir mecelle yap lmas dü6ünülmü6 ise de, tam
olarak bu gerçekle6tirilemedi. Ancak, bir mezhebe ba9l kal narak yap lm 6 olsa da,
yine de öz be öz kendi mal m z olarak bir mecellenin yap lm 6 olmas memnuniyet
verici bir olay olarak de9erlendirilmelidir.
19. yüz y ldan yirminci yüz y la girildi9inde Osmanl larda F k h ve F k hla ilgili
çal 6malar bu noktada bulunuyordu. Di9er bir ifade ile 20. yüz y la devredilen F k h
miras bu durumda idi. Ancak, henüz bu yüz y l n ba6lar nda, hem de sava6 y llar nda önce medreselerde yeni düzenlemeler yap ld . Ard ndan da özellikle uygulama
aç s ndan, baz yenilikler getirildi; 1917 y l nda ‘Hukuk- Aile Kanunu’ ne6redildi.
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurulu6undan itibaren yüzünü Bat ya çevirmi6ti ve Bat l olmak istiyordu. Nitekim yukarda belirtti9imiz sebeplerin ve
bu arada baz kimselerin kas tl olarak, asl nda slam Hukukunun di9erlerinden ayr lmas n sa9layan özelliklerinden say labilecek ‘çok evlilik’, ‘bo6ama’ ve ‘mirasta
farkl pay alma’ … gibi kurumlar na yönelttikleri, tenkidin ötesinde gerçekle6en hücumlar n da tesiri ile, 1926 y l nda sviçre Medeni Kanunu oldu9u gibi tercüme edilerek al nd . Böylece ba6ta Mecelle olmak üzere, kendimize ait ne varsa hepsi kald r larak F k h Kitaplar na havale edildi.
Bilindi9i gibi, Laiklik ilkesini kendi iste9i ile al p uygulamaya koyan tek slam
Ülkesi Türkiye Cumhuriyetidir. Bu ilkenin al n p uygulanmas ile art k tekrar slam
F kh ndan faydalan larak elde edilecek hukuk kurallar na dönmenin önü kesilmi6
bulunmaktad r. Fakat buna mukabil, her ne kadar ‘el-Ahvâlü’6-Lahsiyye’ konusunda
mümkün oldu9u ölçüde yerli kanun yapsalar da, ba6ta ‘Ceza Hukuku’ olmak üzere,
di9er slam Ülkeleri de, bu y llardan itibaren gittikçe artan seviyede Bat dan Hukuk
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almaya devam etmi6lerdir. Ancak bu hususta Suudi Arabistan ile Afganistan’ istisna
etmemiz yerinde olur. Çünkü bu devletler ba6lang çtan itibaren slam Hukuku uygulamalar n sürdürmü6lerdir.
Bu arada, 6u hususu memnuniyetle kaydetmemiz gerekir; müstemleke durumunda bulunan slam Ülkelerinin, Bat y tan yarak yeti6en ilim adamlar , yap lan bu
uygulamalar yerinde bulmuyor, bunu gittikçe slamdan uzakla6ma olarak görüyorlard . Onlar Bat dünyas n n geli6en medeniyeti kar6 s nda kendilerinin sahip bulunduklar bir alternatif slam Medeniyetinin varl 9 n görüyor ve ona sar lmak gerekti9ini dü6ünüyorlard . Özellikle bunlar, kendi varl klar n bu medeniyete ba9l kalarak
sürdürebilecekleri ve bununla Bat emperyalizmine kar6 koyabilecekleri dü6üncesinden hareketle bu medeniyete, dolay s ile slama ve slam F kh na sahip ç kt lar. Böylece slam âleminde 19. asr n sonlar ndan ba6layarak 20. as rda da devam eden ve
farkl biçimlerde kendisini gösteren, ama bizim aç m zdan temelde, slam F kh n n
ya6ay 6 m za yeniden uygulanmas n sa9layacak ve yeniden slama dönü6 hareketi
diyebilece9imiz bir çal 6man n ba6lad 9 n görüyoruz. Osmanl da gördü9ümüz Mecelle çal 6mas n n paralelinde geli6en Muhammed Kadri Pa6a’n n ‘el-Ahvalü’6-Lahsiyye’,
‘Vak f’ ve ‘Muamelat’ hükümlerini içeren Hanefi f kh na göre tanzim etti9i 1045
maddeden olu6an ‘Mür6idü’l-Hayrân Li Ma’rifeti Ahvâli’l- nsan’ adl eseri ile
Abdülkadir Ûde’nin 689 maddeden olu6an ve Bat Hukuku ile mukayeseli olarak
kaleme ald 9 ‘et-Te6rîu’l-Cinâi’l- slamî’ adl eseri bu konuda ilk örnekler olarak de9erlendirilebilir. Özellikle de bu eser, Bat dan ilk al nan hukukun Ceza hukuku olmas
aç s ndan ayr bir yeri ve önemi olsa gerektir.
Bundan sonra slam aleminde, slam F kh n n gelece9i aç s ndan bak ld 9 nda
lehine de9erlendirilebilecek pek çok geli6meler olmu6tur. Bu geli6meleri 6öylece s ralayabiliriz;
1. Genel olarak slam Ülkelerinde bir k sm milli, bir k sm da milletler aras
olmak üzere pek çok ara6t rma ve fetva merkezleri kurulmu6tur. Bu merkezlerde
bulunanlar n bir k sm devaml üye olduklar halde, bir k sm da yap lan toplant lara
i6tirak eden üyeler olarak görev yapmaktad rlar. Bunlar ortaya ç kan meseleler hakk nda hemen tamam itibariyle bir mezhebe veya sadece bir fakihin görü6üne ba9l
kalmaks z n günün ve uygulay c lar n ihtiyaçlar ve ülke 6artlar na göre, ya önceden
verilmi6 fetvalardan tercih ederek onlardan faydalanma 6eklinde veya yeni bir görü6
olarak içtihada dayanan fetvalar vermi6lerdir. Bu durum günümüzde de devam etmektedir.
Bizde de sürekli bir merkez olmasa da bu anlamda milli ve zaman zaman milletler aras toplant lar yap lmaktad r. Görü6ülmek istenen konu ile ilgili haz rlanan
tebli9ler üzerinde yap lan tart 6malar sonunda haz rlanan ortak metinli kararlar veya
konu ile ilgili verilen fetvalarda –k smen de olsa- görü6 birli9inin sa9lanm 6 olmas
sadece karar alanlar aç s ndan de9il, ayn zamanda uygulay c lar aç s ndan da bir
rahatl k sa9lamaktad r. Bu y l içinde Diyanet 6leri Ba6kanl 9 n n organizesi ile gerçekle6en toplant sonunda yap lan ortak karar aç klamas , öncesinde mevcut bir çok
tereddüdün giderilmesinde çok önemli rol oynad 9 gözden uzak tutulmamal d r.
2. Bat Hukukunun tasnifi esas al narak, ya bir konu ile ilgili veya o konunun
da içinde yer ald 9 hukukun bir bölümü ve hatta hukukun tamam n ilgilendiren
müstakil kitaplar yaz lm 6t r ve yaz lmaktad r. Bu tür çal 6malar hem slam F kh n n
günümüzde kolayca anla6 lmas n sa9lamakta, hem de ço9u zaman bu eserlerde Bat
Hukuku ile kar6 la6t rma yap ld 9 ndan, hem yazar aç s ndan, hem de okuyucu aç s ndan son derece faydal bir çal 6ma olarak ortaya ç kmaktad r. Bu türlü eserler

N, , ,

<

D D

!

yaz l rken, günümüz 6artlar ve anlay 6 na uygun tercihler ve yeni de9erlendirmeler
dikkate al nd 9 için bunlar, özellikle hukukçu olup slam Hukuku ile yak ndan ilgisi
bulunmayan okuyucular n, slam F kh hakk nda bilgi sahibi olmalar n sa9lamakta
ve onlarda slam Hukukunun her döneme uygun olarak, uygulanabilecek 6ekilde
geli6tirilebilece9i fikrini uyand rmaktad r. Ayn zamanda yazar n n gerekli gördü9ü
konularda içtihat yapmas n da sa9lamaktad r. Bu sebeple bu çal 6malar slam F kh n n günümüzde en az ndan nazari olarak geli6mesini sa9lam 6 olmaktad r.
3. Özellikle lahiyat Fakülteleri merkezli yapt r lan Yüksek Lisans ve Doktora
çal 6malar , kendi st lah içinde temel F k h Kitaplar n n derinliklerinde hapsedilmi6
bulunan içtihatlar n gün yüzüne ç kar lmas n ve sahiplerinin rahmetle an lmalar n
sa9lamakta ve konular n anla6 lmas n kolayla6t rmaktad r. Lüphesiz bu içtihatlar
ayn zamanda günümüz ara6t rmac lar n her konuyu yeni ba6tan ele alarak içtihat
yapmaktan kurtarmaktad r ki, bu ara6t rmac için son derecede önemlidir. Yukar da
da ifade etti9imiz gibi, bu çal 6malarda günün 6artlar na ve içtihat prensiplerine göre
ortaya konmu6 farkl görü6ler aras ndan tercih yapma imkan varsa bir tercih yap lmakta, e9er tercih yapma imkan bulunmad 9 için yeni bir içtihat yapmak söz konusu ise bu yap lmaktad r. Ancak burada dikkatimizi çeken husus içtihat yap l rken,
do9rudan F k h Usulü lminin ortaya koydu9u kurallara dayanarak de9il de genelde,
daha önce verilmi6 fetvalara k yas ederek hüküm ç kar l yor olmas d r.
Bilindi9i gibi F k h Usulü lminin lafzi ve manevi metodlar göz önüne alarak
ortaya koydu9u içtihat kurallar n n yan nda, bir müçtehit içtihat ederken “Makas dLerîa”, “F kh n Genel Kurallar ”, “ htilaflardan Faydalanma” gibi kural ve
metodlardan da yararlan r. Bunlar bir tarafa b rak larak, önceki hükümlere k yas
yaparak içtihatta bulunmak, yaln zca içtihad n sahas n daraltmakla, (yani içtihatta
kullan labilecek kural ve metotlar s n rland rmakla) kalmay p baz sak ncalar da
beraberinde getirmektedir. Bu sak ncalar 6u iki noktada toparlayabiliriz, kanaatindeyim.
a) F k h Usulü lminin içtihat yapacak kimselerin özellikle müracaat etmeleri
gereken müstakil ve temel bir islami ilim oldu9u göz ard edilmektedir. Dolay s ile bu
ilmin ihtiyaca cevap veremedi9i 6üphesi uyanmaktad r. Halbuki, slam F kh n n birinci kayna9 Kur’ân- Kerîm’dir. Önceki müçtehitler, yakla6 mlar farkl da olsa, içtihatlar n bu kayna9a dayanarak yapm 6lard r. htilaflar gidermenin de tek yolu yine
bu kayna9a müracaat etmektir; ondan faydalanmakt r. Di9er bir ifade ile ihtilaf n
kayna9 olarak Kur’ân’ n farkl yorumlanmas gösterilmektedir; fakat unutulmamal d r ki, ihtilaflar n giderilmesinin ve yeni bir içtihat ortaya koyman n da tek kayna9
yine Odur; onun anla6 lmas ve yorumlanmas d r. Ancak, günümüzde ondan faydalan larak hüküm ç karmak da yine F k h Usulü lminin ortaya koydu9u kurallara
uyarak gerçekle6tirilmelidir.
b) slam Hukukunu di9er hukuk sistemlerinden farkl k lan, yukarda da i6aret
etti9imiz baz kurumlar n n günümüzde uygulanmas n n mümkün olmad 9 n ileri
sürerek onun aleyhinde bulunuldu9u bir gerçektir. Böyle bir iddia kar6 s nda F k h
Usulünün kurallar çerçevesinde asli kaynaklar na bakarak de9erlendirmek ve gerekirse bunlar savunmak yerine, baz ara6t rmac lar farkl yakla6 mlarla ve asl nda
bana göre bir kompleksle, hemen bu kurumlar n bugünkü hukuktan al nabilece9i;
Kur’ân’ n bu anlay 6a uygun yorumlanabilece9i veya bu gibi kurumlar n zaten uygulama zaman n n geçti9i, bunlar n geçmi6te kald 9 gibi görü6ler ileri sürerek de9erlendirmektedirler. Bu da bence F k h Usulü lminin iyi bilinmemesi ve onun göz ard
edilmesinden kaynaklanmaktad r.
4. Günümüzde slam F kh n n geli6mesi aç s ndan önemli bir çal 6ma sahas
da Ansiklopedi çal 6malar olmu6tur. Bilindi9i gibi ansiklopediler, konu ile ilgili k sa
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ve sa9lam bilgi kaynaklar olarak de9erlendirilmektedir. Bu bak mdan bir konu hakk nda do9ru bilgilenmek isteyen kimselerin ilk ba6 vuracaklar kaynak bunlar olmaktad r. Böyle bir arzuya cevap verebilmek için haz rlanan ansiklopedilerin sa9l kl bir
6ekilde ortaya ç kmas ise hem çok tarafl , hem de derin bir çal 6may ; madde yazarlar n n, hem en eski, hem de yeni kaynaklar de9erlendirmelerini; sadece dört mezhebe
göre de9il, mevcut bütün içtihatlara göre ve gerektirdi9inde yak n, uzak bilgi dallar ndan faydalanmalar n gerektirir. Bu bak mdan ansiklopedide yer alan her madde,
onun ba6lang çtan itibaren günümüze kadar, tarih boyunca verilen hükümlerden
süzülerek de9erlendirildi9i anlam na gelir.
Daha önceleri, di9er slam Ülkelerinde ba6layan bu yöndeki çal 6malar, tamamen F k h maddelerinden olu6masa da, bizde de tercüme ve yeniden yaz lan maddeler 6eklinde ba6lam 6 bulunmakta; 6imdi ise tamamen telif olarak yeni bir ansiklopedi
ç kar lmaktad r.
Netice olarak, memleketimizde uygulamadan kald r lm 6 bulunan slam Hukuku ile ilgili günümüzde yap lan bu çal 6malar slam F kh n n günümüze ta6 nd 9 n
ve nazari de olsa geli6tirilmekte oldu9unu göstermektedir. slam F kh n kendi sistemati9i içinde b rakarak bu sistemati9i sürdürmek yerine günümüz hukukunun sistemati9ini benimsemek daha uygundur. Çünkü, hükümler netle6mekte ve her hangi
bir konuya ula6mak daha kolay hale gelmektedir. Bugün bizde de slam F kh ile ilgili
her türlü ilmi çal 6ma yap lmakta ve bu çal 6malar yap l rken di9er slam Ülkelerinde
yap lan çal 6malar göz ard edilmeden hepsinden faydalanma imkanlar aranmaktad r. Ancak di9er slam Ülkelerinin ara6t rmac lar bizde yap lan çal 6malardan habersiz bulunmaktad rlar. Kar6 l kl bir ileti6im veya bizi dünya ülkelerine tan tacak bir
te6ebbüs gerçekle6tirilmesi faydal olacakt r. slam F kh n güncelle6tirmek ve onu
geli6tirmek, F k h Usulü lminden faydalanmakla mümkündür. Bugün bu ilmin yerine ikame edilecek bir ba6ka ilim geli6tirilemedi9i gibi, baz konular n n yerini alacak
veya onlar yenileyecek, içinde bir de9i6iklik de söz konusu de9ildir. Özellikle Kur’ân
ve Sünnet’in yeniden yorumlanmas gerekti9ini söyleyenler de ileri sürdükleri iddialar n do9rulayacak veya destekleyecek henüz bir örnek de ortaya koyabilmi6 de9ildirler. Bugün ferdi içtihad n yan nda toplu içtihad n yap lmas da önemlidir. Onun için
bir F k h meclisi veya akademisi kurulmas (mesela, Diyanet 6leri Ba6kanl 9 Din
6leri Yüksek Kurulu temeline dayanan) yerinde ve faydal bir hareket olacakt r.

