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Mustafa SİNANOGLU** 

Türkiye'de günümüz kelam çalışmalannda 

terminoloji probleminin işlenecegi bu tebliğin elealacagı 
dönem, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 
kuruluşuyla başlayan Yüksek İslam enstitüleri ve 
bunlann İlahiyat fakültelerine dönüşmeleriyle devam 

eden ve bugünüe kadargelen süreçolarak belirlenmj~tir. 
Tebliğde incelenecek çalışmalan ise kelam ilmine 
mensup olan ilim adaıillannın kaleme aldıgı akademik 
eserler, makaleler ve tebligler oluşturacaktır. Konu 
terminoloji problemi olunca öncelikle kendinde 
terim, kavram ne demektir, sonra bir ilim dalında/ 
disiplininde terimierin yeri nedir, ilmi çalışmalann 
mahiyeti ile terim üretme, kavramsaliaştırma süreci 
arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır gibi sorular 
üzerinde durmak gerekmektedir. Özelde kelam ilmiyle 

ilgili çalışmalar ele alındığında, "Başlangıcından 

itibaren kelfunın konulannın genişlemesiyle yaşadığı 

terimleşme, kavramsaliaştırma süreemın son 
dönemde/günümüzde durumu nedir?" şeklindeki bir 
soru gelenekte gerçekleşen terim üretme sürecini de 

- belli- ölçüde bilmeyi gerektirdiği -gibi Türkiye'de son 
dönem ~elam çalışmalannın durumuyla ilgili bazı 

tespitiere de ihtiyaç hissettirmektedir. 

Söz konusu teorik belirlemeler ve kelam 
geleneğine dair tespitlerden hareketle bu tebliğin 

sorulaoru şöylece belirlemek mümkündür: "G.ünümüz 
kelam çalışmalan çözüm üretmeyi hedefleyen bir. 
problem bilinciyle gerçekleştiriliyer mu, ortak bir 

ilim dili geliştirilebilmiş midir?" "Gelenekte olduğ!-1 

gibi ozgün terim üretme, kavramsaliaştırma süreci 
sürdürülebilmiş ve herkesin ittifak ettiği ortak terimlerle 

kelam ilmi fonksiyonel bir yapıya kavuşturulabilmiş 
midir?" Bu sorular bizi, günümüz kelam çalışmalannda 
kullanılan terimler ve onların kavramlan hakkında bazı 

·-· . • Sempozyumda sunulan metninin gözden geçirilmiş ve 
ınakaleleştirilrniş halidir.(Editör) 

** Doç.Dr., TDV Islam Araştırmalan Merkezi, Istanbul. 

tespit ve değerlendirmelere götürecektir. 

*** 

· Ka\.!ram bir objenin zirundeki tasavvuru, bir 
bakıma bir şeyin, bir nesnenin zihne ait tasanmıdır. 

Kavram soyut düşünme faaliyetinde kullanılan ve 
belli bir somutluk ya da soyutluk derecesi sergileyen 
bir düşünce/fikir olmakla birlikte bir önermede özne 

veya yüklem olarak bulunmadığı sürece doğru ya da 
yanlış, olumlu ya da olumsuz bir değerlendirmeye 
sebep olamaz. Çünkü doğru ya da yanlış olma hali 

kavramların değil önermelerin özelliğidir. ı 

Kavramlar sözlü veya sözsüz bazı işaretlerle ifade 
edilir ki, İslam mantıkçılan bunlan delalet bahislerinde 
ele alırlar. Bunlar da "tabii", "akli" ve "vaz 'i'' olmak 

üzere üç grupta sözlü ve sözsüz halleriyle altı çeşit 

olurlar.2 Bunlardan mantığı ve dolayısıyla ilmi dili 
ilgilendiren "sözlü vaz'i" delalettir. Sözlü vaz'i del~ette 
esas olan sözdür. Bu sözler anlamlıdır, objeleri ·ifade 
ederler. Kavramı lugavi veya fonetik yönden ifade 
eden, kavramın anlamını bildiren kelimeye de terim 
denmektedir. Yani kavram bir nesnenin zihinsel 

tasavvuru, terim de bu tasavvurun sözlü veya yazılı 

ifadesidir. Klasik mantıkta ise terim, iki bileşenden. 
meydana gelen kategorik bir önermenin özne ya da 
yüklemi olarak görünen kelimedir.3 Öte yandan terim, 

ı Daha geniş bilgi için bk. Necati Öner, Klasik Mantık, Anliara 
Üniversitesi Dalıiyat Fakültesi Yayınlan, Ankara 1982, s. 16; 
Aynca bk. Ahmet Ceviıci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma İstanbul 
2002, s. 598. 

' Kavramların delalet şekiUeıini şöylece sıralamak mümkündür: 
1. Sözlü tabii delalet: "Oh" "of" seslerinin bir agnya delaleti gibi. 
2. Sözsüz tabii delalet: Hasmını gören bir kişinin yUz ifadesinin 
degişmesi gibi. 

3. Sözlü akli delalet: lşitilen bir söıün onu söyleyen adama delaleti 
gibi. 

4. Sözsüz akli delalet: Dumanın ateşe delaleti gibi. . 
5. Sözlü vaz'f deliılet: Insan teriminin konuşan hayvana delaleti gibi. 
6. Sözsüz vaz'i delalet: Çızgilerin, işaretierin delaletleri gibi. 
Daha geniş bilgi için bk. Öner, Klasik Mantık, s. 17. 
'Bu çerçevede terim tekil veya genel olarak bulunur. Şöyle ki" Ahmet", 

"Mehmet", "Şu kitap" gibi ifadelerde tekil halde bulunurken, Insan 
gibi dış dünyada yar olan pek çok bireye uygulanabilecek genel 
bir terim olarak, "Insan akıllı hayvandı:" ömegindeki gibi özne ve 
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belli bir ilim veya sanat dalı söz konusu olduğunda bu 
alanlarda kullanılan tek, degişmez ve özel bir anlamı 
olan ve bu ilim dalının alanını ve konusunu belirleyen 
kavramiann lugavi olarak karşılığıdır.4 

Cümle oluşturmak için kelimelerin, terimlerin 
bir araya getirilmesi gibi kavramlar da önermeler 

ve dolayısıyla· bazı düşünceler oluşturmak amacıyla 

bir a~ya getirilir. Kavram, düşünwebilen ve bir şeyi 
başka bir şeyden ayırmaya imkan veren şey ya da 

tasanmı, nesnelerin yahut olayiann ortak özelliklerini 
kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel 
tasavvuru ifade eder. Kavram aynı zamanda kendisini 
ifade eden terimle aniatılmak istenen genel fikri, kimi 

sözcüklerle dile getirilen ve tecrübe kökenli olduğu 
öne sürülen çeşitli soyutluk düzeyindeki zihinsel 
içerikleri ifad~ etmektedir. Öte yandan bilimlerde 
kavram, bir teoriden daha aşagı soyutlama düzeyinde 
bulunmakla birlikte, teoriler kullanılan kavramlardan 

meydana geldiği için, teorinin çok temelli, belirleyici 
bir parçasını oluşturur.5 

Bu arada gözden kaçınlmaması gereken bir 

diğer husus da bir ilim dalının alt konulanna ait bir 
bilgi modelini/yapılanmasını bütünüyle anlamanın 

kaçınılamaz zorunluluğu kavram yapılannı takdim 

edildikleri veya kurgulandıklan yapısal çerçevede 
değerlendirmektir. Herhangi bir kavramsal yapıya 
eşlik eden bilgi yalnızca yapının bütünü kazanıldığında 

tamamen kazarıılır. Bir kavramı kullarımak bütün 
bir yapıya göre bir örneğe değer biçmektir. Bir 
genellerneyi değerlendirmek yapı içindeki bütün 

genelierne modellerini degerlendirmektir. Bir ilim 
dalının veya disiplinin sistemi içinde izole edilebilecek 
hiçbir önerme ve dolayısıyla kavram yoktur ki 
dogruluğu veya uygunluğu ana yapıdan izole edilmiş 
bir halde tetkik edilebilsin. 6 

Medeniye~er her şeyden çok belirleyici 
özelliklerinden etkilendikleri ve soytit tabiatı olan 

anlamlı kavrarnlar çerçe~esinde dönüp durma eğilimi 
içinde olmuşlardır. Böylesi kavramlar yükselen bir 
medeniyelin ya hemen başlangıcında yer almışlar ya da 
ilk göründülderi andan itibaren kendilerine kucak açan 

·Ahmet insandır" ömeginde oldugu gibi yOklem konwnunda da 
bulunabilen bir terimdir. Daha geniş bilgi için bk. Cevizd, Felsefe 
Sözlüğü, s. 1024. 

• Bk. Cevizd, Felsefe SözlüğU, s. 1024. 
'Bk. Cevizci, Felsefe Sözliiğıi, s. 599. 
• Barry Bames, Bilimsel Bilginin Sosyo/ojisi (tre. Hüsametlin Arslan) 

Vadi, Ankara 1995. s. 171. · ' 
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çevrenin eninde sonunda yaşayacağı dönüşüme dogru 
bütünüyle yeni bir gidişin işaretlerini oluşturmuşlardır. 
Zaman içerisinde etki ve . anlam açısından değişiklige 
ugrasalar da bu tür 'değişiklikler küçük çapta kalmış 

ve kavramiann önceki nüfuzlannı güçlendirmelerine 
pek önemli katkılan olmamıştır. Ancak eski 
kavrarnlara yeni anlarnlar da saglayabilrnişlerdir. 

Bu, o medeniyelin içinde oluştuğu yapıdaki temel 
degişirnin veya büyük çaplı bir kınlmanın işaretidir. Bu 
tür kavramlar kullanılmalanrıı sürdürerek değişimin 

derinliğini, anlamını belirsizleştirmiş ve hatta onun 
gerçekligini gizlerniş de olurlar. Öte yandan herhangi 
anlamda kullanılmalan sona ermiş ise bu kendileriyle 
birlikte yaşayan medeniyetin de artık etkin bir hayat 
sürdüremeyeceğinin açık bir göstergesidir. 

Kendileri belirleyici özelliklerine göre 
biçimlendirdikleri bir medeniyelin ayrılmaz ve derunt 
bir parçası olan kavramlar, diger medeniyetlerin 

mensuplan için kendilerini değerlendirmeleri ve 
dogru olarak anlaşılmalan açısından büyük güçlükler 
çıka.nrlar. Bir insanın bile kendi tecrübesi dışındaki bir 
gelişmeyi dogru boyutlan ile kavrayabilmesinin bir anda 
olamayacağı çok açıktır. Bir terimin asli anlamının 
bir başka dildeki doyurucu karşılığını bulmamız her 

zaman mümkün olmayabilir. Ancak bir lengüistik 
olgunun kavramsal gücünü büyük ölçüde kaybetmeden 
anlaşdabilir bir çevirisini yapmak zor olsa da bütünüyle 

imkansız olmamalıdır. 7 

Bütün yüksek medeniyetlerin dayanağını 

oluşturan soyut düşünce alanı, insan zihninin onlarsız 

çalışamayacağı kavramlar alanıdır.8 Her medeniyeti 
diğer medeniyetlerden farklı ve biricik kılan özellik, 
"bilgi"ye dair tasawurlandır. Çünkü bu tasawurlar 

çerçevesinde kavrarnlarını oluşturur ve insan-tabiat
yaratıcı ilişkilerini temellendirirler. Bu tarz kavramlar 
gittikçe yükselen · medeniyelin ortaya çıkışında 

' Arapça 'ilm, ingilizce'deki knowledge (bilgi) Ue Meta tamamen 
ö~ür. Bununla beraber ~bUgi", 'Ilm'in olgusal ve duygusallçerigini 
bUWnilyle ifade etmekte yetersiz kalır. ÇünkO 'ilm, ls!wyet'e ve 
Müslüman medeniyetine kendi Farkhlıgıru ve karmaşıklıgını hakim 
kılmış kavramlardan biridir. Hatta MOslüman medeniyetinde 'Um 
kadar bUtOn yönleriyle belirleyici olmuş bir başka kavram yoktur. 
Bu tespit söz geUm.i tevhld (AIIah'ın birligini tanıma), ed-din (hakk 
din) gibi Mııslümanlann dirü hayadaonda çok etkin olan kavramlar 
iı;in bile geçerlidir. Moslllman enielektüel hayabnın, MO.s!Oman dini 
ve siyasi hayabnın ve nihayet bir müslümanın gQndelik hayabnın 
hiçbir yönO müslümanın en yOce degeri anlamında ~bilgi" ye yöneUk 
kuşaba tavra yalıana degildir. Bk. Franz Rosenthal, Bilginin 
Zaferi: Islam Di4üncesinde Bilgi Kauromı (tre. Lami GOngören, Da 
Yayıncılık, Istanbul 2004, s. 11-12. 

• Rosenthal, Bilginin Zoferi, s. 15. 
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bulunabildiği gibi karş~aşbğı ve· bir nevi hesaplaŞbğı 
medeniyetlerden de bir değişim/dönüşüm sağlayarak 
alınabilir. Bazan eski terirruere tamamen yeni 
anlarmar da ~enebilir. Tabi yaşanan bu kavramsal 
değişim, anlamarda belirsizlikler ortaya çtkaracaktıı:; 
bu da birtakım kınimalara ve kökten değişikliklere de 
yol ~çabilir.9 Fiili tarihsel bağlamda yeni bir değerler 
dizisi (paradigma) doğarken bütün kavramsal yapıda 

ona eşlik eden bir dönüşümün yaşandığı bilinen bir 

husustur. 10 

••• 
"Başlangıcından itibaren kelamın konulannın 

genişlemesiyle yaşadığı kavramsaliaştırma ve terim 
üretme süreciniri bugünkü durumu nedir?" şeklindeki 
bir soru aslında günümüzde kelam çalışmalannın ~_le 
aldığı konulan ve buruarla bağlantılı olarak kullanılan 
terimleri, kavrarman bilmeyi gerektirmektedir. İslam 
dininin itikadi yönüyle ilgilenen bu ilmin tarihl seyir 
içinde akaid, usülü'd-din, tevhid ve sıfat ilmi, fıkh-ı 

ekber gibi isirruer aldığı bilinmektedir.'' Kelamın 

tarihi seyri içinde yapılan farklı tanırruanndan, 

temel fonksiyonunu korumakla birlikte, konulannda 
da bir genişlemenin gerçekleştiği açık bir şekilde 

cinlaşılmaktadır. "Allah Taala'nın zat ve sıfatlan"ndan 
başlayarak, İslam dünyasının Yunan felsefesiyle 

karşılaşmasından itibaren "mevcut", Gazzali'den 
sonraki dönemde de mantık ilminiri kelama girmesiyle 

dış alemde ':'arlığı olmadığı halde dini akidelerle ilişkisi 

• Mev!ut Uyanık, "Islami ~im Kavramsallaştırması", İslômiyôt, VI, 4 
(2003), s. 23-24. 

10 Bames, Bilimsel Bilginin Sosyolojisi, s. 163. 
11 Bilindi !li gibi söz konusu ilmin konusu ve gayesine göre olmak ll:zere pek 

çok tarifi yap~. Seyy;d Serif Cün::ani (ö. 816/1413) kelam ilmini, 
"Allah Taala'run zatından ve sıfatlanndan, başlangıç ve $on (melxle' 
ve me'ad) itibariyle yaratıklann durumlanndan islam kanunianna göre 
bahseden bir ilimdir" şeldinde konusu açısından larıımlamıştır. Cürcaıır, 
kel.am ilminin, "ahiret (me'M) ve onunla ilgili olan ceruıet, cehennem, 
suat, mizarı, mükafat ve ceza gibi hususlardan bahseden bir ilimdir", 
"Deliller vasıtasıyla elde edilen itikadi ve şeri kaideler ilmidir" şeklinde 
iki ayrı lanımını daha verir (Seyyid Şerif Ali b. Muhammed ei-Cürc.ani, 
et-Ta'rifdt., Darul-Kütiibi'ı-lımiwe. Beyrut 1403/1983), "Kelam" 
md.). Son dönem alimlerden ümer Nasühi Bilmen de kelam ilmini, 
"Allah Taala hazretlerinin zat ve sıfatlanndan, nübüvvet ve risalete ait 
meselelerden, melxle' ve me'ad itibariyle milkewenAbn (yaratılmışlann) 
halleri~ lsıam kanunu üzere bahsed~ bir ilimdir" şeldinde tarif 
etmiştir (Omer Nasühi Bilmen, Muoa:zmh flm-/Kclam Dersleri, Evkaf-ı 
ls!amiyye Maıbaası, Istanbul 1923), s. 3). lım-ikelam gayesi açısından 
da Cilrcani tarafından, "Kesin deliller kulJanmak ve muhaliflerin Ueıi 
sürdü!lii şüphe ve itirazlan defetmek suretiyle dini al<ideleri ispata güç 
kazandırari ilimdir" (&!wkf Şerif ei-Cilrcani, Şerhu'I-Mevôkıf, Istanbul 
1257, 1, 23) şeklinde, lbn Haldün (ö. 808/1406) tarafından da "Kelam 
al<li delillerle imani akideyi savunmayı ve ilikadi konularda Selefin ve 
Ehl-1 sünnetin ıaldp etti!li yoldan sapan lı!d'atçılan reddetııieyı içine 

• . . alan bir ,ilimdir" şeklinde tanımlanmıştır (Eiıü Zeyd Abdı.ırıahmaıı b. 
Muhammed lbn Haldün, Mukaddime (tre. Süleyman Uludal!), Dergalı 
Yayuılan, lstanbu11983, D, 1073). 

olabilecek ve bilinmesi mümkün olan yani "maiCım" 
olan her şey kelam ilminin konusunu teşkil etmiştir. 12 

Dolayısıyla kelamcılar Allah'ın zat ve. sıfatıanndan 

başlayarak dinin aslını oluşturan esaslarla uz~n 
yakından ilgisi olan her şeyle ilgilenmek, İslam'a 
karşı tavır alan ve kendilerince çeşitli tezler ileri süren 
herkese de cevap vermek durumunda olmuşlardır. 

Kelam, konulannın genişlemesine paralel olarak söz 
konusu dönemlerdeki felsefe ve mantık terimlerini 
kendi terirrueri arasına katmış, erken dönemden 
itibaren bu ilmin kavramsal yap~an da genişlemiştir . 

Gazziili'den sonra Fahreddin er-Razi (ö. 

606/1210) gibi alirrılerin kelamı felsefı1eştirme ve akla 
daha işlerlik kazandırma çabalan sonuç vermemiş ve 
İslam aleminde aklı1eşme çabalan cılızlaşmaya, kelam 
ilmi duraklama döneinine girmeye. başlamıştır. Bundan 
sonraki gayretler bilgi üretme yönünde değil, mevcut 

bilgileri arılama ve tekrar yönünde gelişecektir. 13 

••• 
Son iki yüzyılda ise İslam dünyasında farklı bir 

döneme girilmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde zaten 
kültürel ve ekonomik problerruerle karşı karşıya 

bulunan İslam dünyasının çoğu bölgesi yabancılann 
siyasi işgaline maruz kalmıştır. Aydırılanma dönemini 
yaşayan Batı'da 19. yüzyılda felsefe ve müspet 
blUmlerde köklü degişirruer yaşanmış, materyalizm, 
evrimcilik, pozitivizm ve Freudizm gibi akın:ılar 
gelişmiş, Batı toplumu dünyevileşme sürecini giderek 
artan bir süreçte yaşamaya da devam etmiştir. Söz 
konusu akırruarca dine yönelik felsefi, sosyolojik, 
psikolojik ve biyolojik tenkitler üretilmiş, burılar Batı 

ile füli temas yaşayan İslam coğrafyasına da tesir 
etmeye !:>aşlamıştir. Batı:ya nispetle İslam dünyasının 
içine düştüğü problemerden kurtulma yolunda Batı 'yı 
her yönüyle benimserneyi tercih ederılere karşı en 
ciddi fikıi eleştiri, köklü bir geleneği ve birikimi olan, 
medreselerde yetişmelerine rağmen yabancı dil 
öğrenip Batı'daki düşüncelere de ilgi duyan kişilerden 
gelmiştir. Bunlara göre kelam ilmi, son derece 
önerrut, gerekli olmakla beraber kendi tabirleriyle 
"ıslah" edilmeye muhtaçbr. 14. Bu dönemin kelamalan, 

" Ma'!Om da do!1rudan dini akideleri teşkil eden "mesa'il" veya 
"makasıd", bunlan ispata yarayan bilgiler "mebadi" veya "vesa'il" 
olmak üzere iki·gnıba ayrılmaktadır. 

" IJyas Çelebi, "Kelam Metodunun Ortaya Çıkışı, Gelişim Süreci ve 
Yeni Metot Arayışlan", İslami İlim/erde Metodoloji (Usül) Mes'e!esi, 
Eıısar Neşriyat, Istanbul 2005, 1, 256-57. 

" Istanbul'da lzmirli İsmail · Hakkı'nın Yeni İ/m.f Ke/am'ı, Mısır'da 
Muhammed Abduh'un Risô/etü't-teuhid'i, Hindistan'da Şibli 
Nu'miıni'nin e/-Ke/ôm'ı, ayrıca Abdüllalif HarpOti'nin Tenlôhu'/. 
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müslümaniann eskiden olduğu gibi ilim ve .medeniyetler 
kurup devam ettirmelerini sağlamak için Bab'da gelişme 
gösteren u!Qm ve fünanu takip edip orılan bilerek, 
değerlendirerek ve gerekli tenkitleri yaparak kelam 
ilminde yenilik arayışlanru gerçekleştirmeyi hedefliyorlardı. 
Ancak yapabildikleri şey Batı'nın dini, hukı..ıl<i, sanatsal ve 
geleneksel kurumlan ile düşünce akımlan hakkında dddi 

taw koymalandır. Bilirnde alternatif söylemler üretmeleri 
bir yana, karşılaşılan bilimin temeUerini ve dayandığı dünya 
görüşünü lam manasıyla aniayıp yorumlamanın bile o 
günkü şartlar içinde zorluğunu kabul etmek gerekir.15 

Bu dönem kelamolaruun orijinalitesi ele aldıklan 
problemlerden ziyade yaklaşı(Tl farklılıklanndadır. 

Mesela klasik dönem mezhepleri arasındaki 

tartışmalan ikind plana itmişler, fikri istidlal açısından 
ihtiyaç hissedildiğinde farklı mezhepterin görüşlerini · 
kullanmakta bir beis görmemişlerdir. Yine oruar 
ketamın sırurlamu genişleterek onu yeniden usUlü'd
din çerçevesinde mütalaa etmişler, İslam'ın inanç 

esaslan kadar sosyal ve hukuki normlannın da önem 
taşıdığına vurgu yaparak, İslam'ın ilme önem verip 
vermediği, farz kıldığı ibadetlerin ne kazandırdığı, 

insana ve kadına bakış açısı gibi konular üzerinde 
durmuşlardır. Böylece herhangi bir problem karşısında 
İslami bakış açısının konulması ve onun savunulması 

ketamın meselesi olarak görülmüş, bu ilmin çerçevesi 
genişletilmiştir. 

Ancak neticede Yeni İlm-i Ketamedann bir 
değişim hareketi başlattıklan için kelam geleneğine 
önemli bir katkı yaptıklanru kabul etmekle beraber, 
sistematik bir metodu takip etmedikleri, kalıo bir ekol 
oluşturamadıklan görülmektedir. Oruar gayb alemini ve 
gaybi bilgileri dışlayan bir akılcdık ve bilimcilik felsefesi 
olan moderniteyi eleştirirken vahyi de içine alan bir 
akılcılı!tı geliştirme gayretinde olmuşlardır. 16 İslam 
dünyası olarak siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan 
Batı'ya yakalanmışlığıiTUZln sıkıntdannı yaşadığımız 

bu dönemde Yeni İlm-i Kelamcılar, problemlerimizi 
belli ölçüde tespit etmiş olmalanna rağmen etkisi 
altına girdiğimiz Batı medeniyetini teolojik, · felsefi 
ve ilmi temelleriyle kavrayabilecek ve alternatif bir 
yapdanma gerçekleştirebilecek durumda değillerdi. 

Bu dönemde genel manada ilmi ve felsefi olarak 
Batı'ya yakalaruruşhğımız söz konusudur. İzmirli İsmail 
Hakkı'nın Fenn-i Menôhic: Methodologie adlı eserinde 
yaklaşık yirmi, Muhtasar-ı Felsefe-i Ü/ô adlı eserinde ise 

ellibeş sayfalık Osmanlıca felsefi terimleriri Fransızca 
karşdıgını vermiş olması klasik bir Osmanlı aliminin 
Batı felsefesine ilgisini yansıtması açısından ilginçtir.17 

Her şeye ragmen bu dönemde başlayan 

hareketlilik bir süre sonra yavaşlamış ve İslam aleminin 
I. Dünya Savaşı sonrası içine girdiği hazin durum 
ve İslam coğrafyas~n yaşadığı siyasi ve ekonomik 
problemler sebebiyle de kesintiye ugramıştır. Nitekim 
Türkiye'de de Darü'l-Fünlın ilahiyat Fakültesi'nin 

kellim'ı, Alibeli Ahmed Hilmi'nin Ye_nl Aklild'l bu dönemi temsil 1930'lu yıliann başında kapablmasından sonra 
eden eserler arasında yeralmaktadır. Oıe yandan Ferid Veali, Reşid 1949'da Ankara Üniversitesi llahiyat Fakültesi'nin 
RızA ve Muhammed lkbal gibi alimler ketamın muhteur konulannı _ _ _ __ _ - - -

- ele alan önemli eserler vermişlerdir. Yaklaşıll bir asü- önce kelarrun kUrUluşuna kadarki süre içinde yüksek dini tedrisat 
yenilenmesini ve metot deglştirmesini aslında Islam'ın din olarak yapdamamışhr 
karşı karşıya bulundugu el~tirl ve saldınlan bertıırııf edebilmek • 
için zorunlu gören bu hareketi temsil eden eserlerin eksiklikleıinln 
bulundugu, deneme mahiyetinde mUnfeıit gayretlelin ürünll 
olduklan, dönemin ltmt, siyasi şartlarnun tesiri altında yazıldıklan 
görOimektedir. 

" Bu dönemin eserlerinde varlık ve tabiat konulanna fazla yer verilmemiş, 
bilgi konusunda Ise vahye dayalı ~~ akla da yer veren dini bilgi 
metodunun sawnulmasına öncelik verilerek tek başına akılcıh!!ın 
yetersizli!ll vurgulanıruştır. IJIQhiyyet konusunda zAt-sıfat )lişkisine dair 
mezhebi tartışınalar yeline Allah'ın varb!IJ temel bir problem olarak 
görOiüp bilimsel verilerle teyit edilen gaye ve nlı:am deliline önem 
verümlştir. Materyalizm, pozltivizm ve OarWıizm maddenin maddi 
varlıklara bile temel olarnayııca!IJ hususu wrgulıınıp, varlı!!ın muhtelif 
boyutlan öne çıkanlmak suretiyle el~tirümlştir. Vahyi dışlayan pozltivist 
zihniyetfe mücadele ger~ whiy ve nübOwetin lspalı bu dönemde 
Ozeıinde. en çok durulan konulardan birini teşkil etmiş, bu konuda 
aklın tek başına yetersizli!ll ve dogru yolu göstemiek bir yöıılendiıiciye 
muhtaç otuşı,ı Ozeıinde durulmuştur. Öte yandan klasik dönemde 
tartışma konusu olmayan dirH:ıilim ilişkisi Ue kadının toplumsal ve 
bireysel statüsü gibi yeni konular kel!mın kapsamına alınmış, IslAm'ın 
bUimle çatışmadıgı, kadını hukuki gOvenceye kavuşturdu!lu hususlan 
vurgulanmıştır. Ahiret bahislerinde cehennem azııbının ebedi olmayışı, 
kader problerıı!nde ise insanın Irade hUrriyetinin mevcudiyeti Ozerinde 
~~~ştir. . 
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Yukanda belirtildiği gibi bu tebliğin ilgi alanına 

giren dönem, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi' nin 
kuruluşundan itibaren, Yüksek İslam enstitüleri 

· ve bumann İlahiyat fakültelerine dönüşmeleriyle 
günümüze kadarki süreç olarak belirlenmiştir. 

Ancak belirtilen dönemi tek düze bir süreç olarak 
ele almak yanlış olacaktır. Şöyle ki bu süreci, bazı 

yöruerden itiraz edilebilse de, Ankara ·Üniversitesi 

16 Yenı Um-i kelam akınunın temel özeDikleri M. Sait Özervarlı'nın 
Kelôm'da Yenilik Aray~an (XIX. Yüzyıl Sonu-XX Yüzyıl Başı} 
adlı çalışmasının ilgili bölürnlerinden özetlenmiştir !Istanbul: (SAM 
Yııyınlan, 1998, s. 22-26, 5~9. 143-52). · 

ıi lzrnirli !smail Hakkı, Fenn-I Menôhlc: Melhodologle (Istanbul: 
Dersaadet, 1329), s. 69-88, lzmirll, Muhtasar-ı Felsefe-i Ü/ö 
Ôstanbul: B&bıMi, 1329). 



GÜNÜMÜZ KEI.AM ÇAUŞMA!ARINDA TERMINOLOJI PROBLEMi 

ilahiyat Fakültesi'nin öncülü~ü de göz önünde 
bulundurarak Yüksek İslam enstitülerinin ilahiyat 
fakültelerine dönüşmesine kadarki Uk dönem, yeni 
Üahiyat fakültelerinin de kablımıyla Türkiye'de dini 
ilimlerde Usans üstü çalışmalann nispeten yaygınlık 
kazanmaya başladı!tı 80'li. yıllar ve pek çok alanda 
türlü değişimierin yaşandı!!~ 90'lı yıllardan itibaren 
günümüze kadarki süreç olmak üzere üç ana döneme/ 
nesle ayırmak mümkündür. 

Türkiye'de diger diniilimlerde olduğu gibi ketarn 
~rninde de Darü'l-Fünün Ilahiyat Fakültesi'nden sonra, 
son elli yılın öncüleri konumunda olan kelamcılar, 
Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ve Yüksek İslam 
enstitülerinde 80'U yıliann başına kadarki dönemde 
bu ilimle iştigal eden ilim adarnlandır!8 Öncü iliın 
adamlan olarak takdim ettigirniz zevatın çalışmalan 
ve bu iline katkılan hakkında bir genel değerlendirme 
yapmak gerekirse, onlann en temel fonksiyonunun 
bu alanda ~mi çalışmalan başlatmak ve illm adamlan 
yetiştirmek suretiyle 1930'lu yıllardan itibaren orta ve 
yüksek ö!ırenim programlannda bulunmayan İsl~rni 
ilimler ve dolayısıyla ketarn ilmi geleneğiyle tekrar bağ 
kurma teşebbüsünü başlatmış olmalandır. 

Onlann -bu disipUn için bir başlangıç noktasını 
teşkil eden- çalışmalanndan ketarn ilmine giriş türü 

eserler yanında kronolojik veya sistematik mahiyetteki 
ders notlannıo gün~üzde dahi bu ilmin klasik dönem 
problemlerinin ve klasik terimlerinin ana hatlanyla 
ortaya konulmasında önemli katkılan olmuştur. 19 

-
Qönernin kelamcılannın yaklaşımlannı -istisnalan 

" Dolayısıyla bu dönemle ~gili olııııık zikredilmesi gereken kelamo ilim 
adamlan Prof. Dr. Muhammed T!vll et-Tand, Prof. Dr. Hüseyin 
Atay, Prof. Dr. Bekir Topaloglu, Prof. Dr. Şesafeddin Gölcük, Prof. 
Dr. M. Sait Yazıoo!llu, Prof. Dr. M. Saim V eprem, Prof. Dr. Kemal 
Işık, Prof. Dr. Emrullah YUksel ve Prof. Dr. Ohat T unç'tur. 

" Bu dönemde gerçekleştirilen önemli çalıŞmalann başında Imam 
Matilıidi, Nilreddin ~sabanr, Ebll"I-Mu'in en-Nesefi ve Ebli Nasr 
Taeeeldin Abdülvehhab b. All b. AbdutkMi es-Sübki gibi Matilıidi 
gelenekyarundaGazzaliveFahr.eddiner·RaıigibiEş'aıiçizgiyemensup 
kel~lann bazı eserlerinin tenkitli neşirleri lle Imam Matüri'di, EbU'I
Yüsr el·Pezdevi, Fahreddin er' RAzi, EbO Nasr Taeeeldin Abdülvehhab 
b. Ali b. Abdiiikafi es-SUbki ve Hı.zır Bey gibi keJamcıların bazı 
eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesi gelmektedir. Bu dönemdeki teUf tilrU 
çalışmalannlseKur'An'agCSrelsl~'ıntemelesaslan,AIIah'ınvarlı§ının 
deliDeri, vahiy, irade hürriyet! ve bilgi meseleleri üzerine yo!lun!aştıgı 
göriilmeld.edir. Aynca Osmanb dönemi kelamalan yanında Mu'tezile 
gibi bir mezhebi esas alan çalışmalar da bulunınakıadır. Eserlerin 
bir kısmı sadece Kur'An'a veya Imam MMUridi ve Bakıliani gibi bir 
kel1ınıcırun eserlerine terneUerıdirildi§i gibi bazılarında da kelam ve 

·.felsefe geleneginden önemli şalusların eserleri kronolojik sırayla ve 
. mezheplere göre tasnif edilmek suretiyle birlikte degerlendirilmiştir. 
Öte yandan klasik ketarn problemleri, kelam mezheplerinden müspet 
ilim ve din ilişkisine kadar farklı konularda Do!lu'dan, Bab'dan çeşitli 
eserlerin çevrildigini görüyoruz. 

bulunmakla birUkte- büyük çapta Yeni İlm-i Kelam 
akımının tavırlaoyla özdeşleştirmek mümkündür. Şöyle 
ki onlara göre. de ketarn ilmi önemli ve gereldi olmakla 
beraber kendi tabirleriyle "ıslah" edilmeye muhtaçbr. 
Bu dönem kelamcılan da Yeni bm-i Kelamcılar 
gibi müslümaniann yeniden ilim ve medeniyetler 
kurup devam ettirmelerini saglamak için Bab'da 
gelişme gösteren ulüm ve fününu takip edip-onlan 
bilerek, değerlendirerek ve gerekli tenkitleri yaparak 
kelam ilminde yenilik arayışlannı gerçekleştirmeyi 

hedeflernişlerdir. Dönemin çalışmalannda Hüseyin 
Atay'ın İslam felsefesiyle ilgili eserleri dışında varlık ve 
tabiat konulanna fazla girilmemiştir. Akla yer vermekle 
birUkte vahye dayalı bir bilgi metodu benimsen miş, tek 
başına akılcılı!ıın yetersizliği dile getirilmiştir. Allah'ın 
varlıgı, zat-sıfat ilişkisine dair mezhebi tarbşmalardan 
öte felsefi bir konu değil, iman ve tasdike mevıu bir 
mesele olarak görülmüş, bilimsel verilerle desteklenen 
deliliere de agırlık verilmiştir. Bu baglarnda maddenin 
maddi varlıklara b~e temel olamayacağı hususu 
vurgulanmak suretiyle materyalizm, pozitiviım ve 
Darviniım tenkit edilmeye çalışılmıştır. İrade problemi 
ise insanın irade hürriyetinin mevcudiyetine vurgu 
yap~arak işlenmiştir. Ancak neticede dönernin 
kelamcılannın sistematik bir metodu takip ebnemekle 
birUkte Kur'an'a dayalı bir akılcılı!!J benimsedikleri 
görülmektedir. 

Bu dönemde Hüseyin Atay'ın İbn Sina'da 
Varlık Nazariyesi adlı çalışmasında İslam illozoflan 
ve kelamc~ann varlık anlayışında anahtar role sahip 
klasik terimlerini orijinal Arapça karş~ıklanyla tahlll 
etmesi günümüz araşbrmacılan için geleneğimize 

bir kapı aralamıştır.20 Öte yandan Bekir Topaloglu, 
Nüreddin es-Sabüni'nin el-Bidôye fi usCıli'd-din adlı 
eserini neşriyle birUkte TürkÇe'ye çevirmiş ve bu 
çalışmasında yaklaşık ikiyüz klasik kelam teriminin 
anlamını izah etrniştir.21 

Türkiye'de son dönem ketarn ilmiyle ilgili 
çalışmalann ikinci nesUni, ilk dönem öncü ilim 
adamlannın yetiştirdi!ti ve 80'U yıUarda hocalık 

yapan kelamcılar oluşturmaktadır.22 Bu dönemi temel 

,. Haseyin Atay, İbn Sina'da Varlık Ncıztıriyesl (Ankara: Gelişim 
Matbaası, 1983). 

" Sk. EbO Muhammed Nureddin Ahmed b. Mahmud b. Ebi Bekr es-
5ab0nf, MôıüridiyeAkaidi: ei-Biddyeft usüli'd-din, n.şr. ve tre. Bekir 
Topalo!llu (Ankara: Diyanet Işleri Başkanlıgı Yayınlan, 1995), s. 
179-210. • . 

"Bu dönemin kelamcı Uim adamlannı şöylece sıralamak mUmkUııdür: 
Prof. Dr. Ahmet Akbulut, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. lsa 
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MUSTAFA SİNANOÖLU 

özellikleri itibariyle önceki dönemin bir devamı olarak 
görmek mUrnkürıdür. 23 Dönemin çalışmalannın 

genelde kelam gelenewni tanıtıcı bir karakter taşıdığı, · 
metodik ve eleştirel mahiyetieki yaklaşımiann ilk 
örneklerini vermeye başladığı görülmekle beraber 
gerek geleneği anlamaya yöneli~ gerekse sistematik 
çalışmalar gerçekleştirmeye yönelik metodik bir 
dönüşümün henüz gerçekleştirilemediği, kelam 
geleneğiyle ilgili klasik terim ve kavramsal yapılann 
tanttılmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Türkiye'de son dönem kelam çalışmalannda 

öncü konumunda olan ilim adamlannın çalışmalannın 
İsi~ ilimierin geleneğiyle halihazırda kopmuş 

olan bağın tekrar kurulması sürecindeki rolleri 

hayatidir. Bu dönemin kelamcılan bu alanda ilmi 
çalışmalan başiatmakla kalmamış, ilim adamlan 
da yetiştirmek suretiyle bu ilmin geleceğine kalıcı 

yatırurılar yapmışlardır. Daha sonraki nesillere 
!'ÜSPetle klasik kelam geleneğine ve kavramianna 
daha vakıf olduklannı ve bununla birUkte bu dönemin 
bazı kelamcılannın klasik ve modem felsefe ve hatta 
Hıristiyan teolojisine de belli ö~çüde ilgi duyduklannı 

görüyoruz. Çalışmalannın bu ilmin tarihinin, ilim 
adarnlannın: problemlerinin ve terimlerinin ana 
hatlanyla ortaya konulmasında önemli bir başlangıç 

tQ(Şkil ettiği ortadadır. 

İkinci nesil kelamcılann çalışmalannın da· 
çoğunlukla kelam geleneğine ışık tutan, klasik konu 

ve terimleri tanıtıcı bi,r mahiyete. sahip. bulunduğu 
görülmektedir. Öte yandan kelam ilminde metodik 
araştırmalara olan ihtiyacın örnek teşebbüslerle 

belirgirıleşmesi ve geleneğe eleştirel yaklaşımiann da 
başlamış olması dikkat çekmektedir. 

Dogan, Prof. Dr. Osman Karadeniz, Prof. Dr. A. Salm Kılavuz, 
Prof. Dr. SOieyman Toprak, Prof. Dr. Y. Şevki Yavuz ve Prof. Dr . 

. Metin Yurdagilr. 
u BeUi ölçilde güncellilıi de söz konusu olan sıfallar, lrrlan-kOfOr, 

nUbüwet, mOdze, &hiret hayab, fetret ehli gibi klasik keiAm 
problemlerinin gelenegl tanıtan bir misyonla ele aluıdııııru, a1!ırlıklı 
olarak M~tilridi gelenege aıt klasik rnetinlerin neşir ve Tllıkçe'ye 
çevirilerinin yapıldı!Jıru !Jöıüyoruz. Öte yandan Y. Şevki Yavuz'un 
Kur'lın-ı Kerim'de Tefekkür ve Taıtıpna Metodu adlı çalışmasında 
gelenegimizdeki cedel ve milllazara Uminden başiayarakKur'M'agöre 
tefekl<ilr ve genel Ukeleıinin, Kur'an 'a göre tartışma metodu başlıklan 
altında tefekkOr ve tarbşma kurallarının Kur'M ve gelenegimizden 
hareketle ele alındı!Jıru, bu çalışmanuı kelam disipUninde metodik 
çalışmalara olan ihtiyaca dikkat çekti!Jini söylemek mOmkUııdUr. 
Yine Ahmet Akbulut'un sahabe dönemi hadiselerinin ilikadi 
farl<lılaşmalaıa etküerl ve niibüvvetle Ugill çalışmalanyla gelenege 
eleştirel yaklaşımiann da başladı!!ıru göstermektedir. Ancak bu 
eleştirel tavn birinci dönemden HOseyin Atay'ın oluşturdugu eleştirel 
bakış açısınuı beUi ölçOde devamı olarak görmek mümkondUr. 
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İlk iki neslin eserleri ketarn geleneğini, klasik 
meselelerini ve terimlerini tanıma yolunda önemli 
katkılarsağlamışolmakla beraber çalışmalann hepsinde 
bir ilmin geleneğini araştırmalda gerekli metodik 
donanım ve kavramsal derinlikle ele alınan konularm 
kavramsal yapılannın bir bütürılük içinde sunulabildiğini 
söylemek pek mümkün görünmemektedir. Ancak bu 
çalışmalann İslami ilimler geleneğiyle kopmuş olan 
bağımızı yeniden kurma fonksiyonunu üstlenmiş 

olmalan takdire şayan bir durumdur. 

Günümüz ketarn çalışmalannda tenTıinoloji 
problemlerinin, üçüncü nesil olarak tanımladığımız, 

ilk ve ikinci dönem ilim adamlan tarafından, 

1990'lı yıllardan itibaren günümüze kadarki dönem 
kelamcılannın eserlerinde yoğunlaşbğı söylenebilir. 
Bu neslin akademik telifatının sayısında önemli 
ölçüde bir artış olmasına rağmen muhtevada/ 
keyfiyette yaygın bir gelişim seyrinin takip edilemediği 
görülmektedir. Klasik kelam konulan ve problemleri, 
Kur'an'dan hareketle, bir kelamcı veya kelam mezhebi 
esas alınmak suretiyle çalışılmış, ancak bunlar da 
bir kronoloji gözetilerek ve sistematik bir şekilde 

gerçekleştirilmerniş, bazan da tekrarlara gidilmiştir. 
Bu dönemde kelam ilmiyle ilgili met~t çalışmalan da 
dikkat çekmektedir.24 

Son zamanlarda İsliınü ilimierin diğer dallan gibi 
a.kaid-kelam .ilrninde de "Kur'an'da" veya "Kur'an'a 
Göre" başlıklı çalışmalaryapılmaya başlanmışbr. Ancak 
bu tür çalışmalarda araştıruan konu Kur'an'ı baştan 

sona taramak yerine kelime, konu fihristierinden 
yararlanılarak literal bir tarama yoluna gidilmektedir. 
Halbuki Kur'an'da konular birden fazla kelimelerle veya 
cümlelerle ifade edilmiş olabileceği için kavramiann 
muhtevası bütünüyle ortaya çıkmamakta, dolayısıyla 
kavram yapılan ve ele alınan terirn ve _yapılannın 
Kur'an'ın genel mesajı içindeki yeri eksik belirlenmekte 
veya belirlenememektedir.25 Kur'an çalışmalanndaki 

"Bekir To~ Keliım Araşlımıalan Üzerine Dilşünceler adlı eserinde 
ke!Am araştırmalannda Kur'an'dan konular, hadis-siyer Uteratoriinden 

· konular, kelrun problcml'eri, önemli .ke!Am ~eri, eclisyon kritik 
çalışmalan, Pcıkiimarıter çalışmalar, mezhep ve al<ımlan çalışma alarılan 
olarak belirlemektedir {!StaıiOOJ: MUIFV Yayırılan, 2004, s. 65-73). 
Nadim Macit ise bir tebliginde Tllrl<iye'de yapılan kelam çalışmalanru 
Kur'an'a göre, mOtekeDime göre, tarihsel teolojik parac:Ugmaya göre 
ve ne söylesen gider şeklindeki dört gruba tasnil etmiş ve bunlarla ilgili 
de!Jerlendimıe!erde bulunmı.ışb.ır. Bk. "Günürnilz lurkiyesl'nde Keliım 
lınii ve Temel Soıunlanft, Kelamın ~ ve Günümüz Kelam 
Problemleri, Ilahiyat Faldllteleri Kelam Anabilimdalı EgilimÖ~tim 
Meseleleri Koo~nu Tgplanbsı· N, haz. A. Bülent Ünal ve A. 
Bülent Baloııfu {lzmir: lzmir Ilahiyat fakültesi Vakfı Yayuılan, 2000}, 
s. 51-85. Bekir Topaloglu ve Nadiriı Macit'ln söz konusu tasnif ve 
de!Jerlencirmelerinden istifade etti!!irni belirtnıeliyim. 

,. öte yandan ru tür çalıı:maJarda araştırmacınuı konusuyla ilgill olarak 
Kur'an'dan oluşturdu!Ju örgUyll telsir . UteraWrUnlln rivayet ve dU 
izahlannın ycıguıılu1junda kurtararak yalın bir dille inşa edebilmesi için 
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bir dilter problem de "modem"."terimlerin Kur'an'ın 
anlam dünyasına ithal edilmeye çalışılmasıdır. 

Bir kelama esas alınmak suretiyle yapılan 

çalışmaların en önemli problemi ise çalışılan alimin 
görüşlerinin, temsilettiğidünyagörüşüveyamezhebinin 

vasatından soyutlanmış, bo~lu!ıa söylenmiş sözler gibi 

algılanrriak suretiyle literal seviyede bir kompozisyona 
tabi tubnak şeklinde gerçekleştirilmesidir. Bir 
disiplindeki terimierin zamanla ve farklı alirrılere 

göre değişebildi!ıini göz önünde bulundurursak 
bir alime ait metni gramatik yapısı, yazıldığı tarihi 
şartlar ·V~ kaleme alındı!:jı dönemin dünya görüşünü 
dikkate almadan anlamak mümkün olmasa gerektir. 
Dolayısıyla ~u tür çalışmalarda asıl olan bir alimi kendi 
ısblahlanyla ve kendi şartlannda yeniden kazanarak 
inşa ebnek suretiyle anladıktan sonra günümüzde/ 

içinde yaşadıgımız varlık alanımızcia anlaşılır kılmaktır. 
Bu ameliye bir alimin düşünce dünyasında tarihi olan 
ile evrensel olanı aynştırabilmeyi gerektirecektir. 

Bir· kelam mezhebine göre yapılan çalışmalann, 
mezheplerin anlam dünyasını, eş zamanlı fikir ayniıklim 
yanında tarihi seyir içinde yaşadıklan dönüşümleri, 
kavramsal değişimleri dikkate almadan, onlan statik 
yapılanmalar olarak de!ıerlendiren yaklaşımlar, bir 
mezhebi kendi şartlannda antayarak günümüzde de 

anlaşılır hale getiremeyecektir. Maalesef bu alanda 
yapılan çalışmalann bazılan sadece mezhep içi 

literatürden belli konuların kompoze edilmesi şeklinde 
gerçekleştirilmekte, terimierin tahliline ve delalet 
ettikleri kavrarrılann anlamiannı yeniden kazanma 
yoluna gidilmemektedir. 

Klasik kelam konulan ve problem çalışmalan 
ise çoğu zaman ilgili olduklan te.rim ve te.rim 
yapılan/gruplan ile ka~ılarnadan tasvir edilmeye 

çalışılmaktadır. Halbuki bunlann kendi anlam 
belll bir biril<ime sahıp bulunması da gemkmektedir. Araşbımacı elbette 
kJ.a.sik te[sir kaynaklannı aniaya bilecek. Kur'an'ın taritır süreçiçinde nasıl 
anlaşıldı!!Jru tıkip edebUecek birikime sahıp bulunmalıdır. Nitekim Kadi 
Alxlillcebb&-'ın Kur'an'ı tersir etmek/anlamak için sadece Arapça'yı 
bilmenin ~teıü olmayaca!!Jru, nahvln, rivayet ilminln, şer'i hOkümler 
ve sebeplerinin ilmi demek olan fıklun ve usUIUnOn, ADah Taa!a'nın 
tevlıid ve adaletinin, Allah için ~&ip ve mllslalıil olan sıfatlann, O'mm 
hakionda iyi ve kötil olan fiilleıin bilinmesinin gerekli oldu!Ju, btmlan 
bilen kimsenin mnte.şalıihi ınuhkeriıe hamledebileaıJini, ADah'ın kitabını 
te[sir etmekle me.şgul olabil~ bunun yalnıı.c:a dil, nahiv ve rivayet 
ilmiyle mümkün olmayaca!}ını dile getirmiş olmasının işaret ettigi ilk 
hU!ilS klasik dönem kelamalannın Kur'6n'ı anlamaya yönelik etraflı bir 
gayret içinde oldııklandır. Ayrıca KAcli Al:xl(ioebiım-'m Kur'an'uı inzaliyle 
ortaya çıkan zihniyet ~içinde oluşan il'ımleri Kur'an'ın anlaşılması 
için .şart koşması, ilAhi kelamın sadece dil selliyesinde gerçekleşen bir 
gayretle anlaşılınasını miimkiln görmedlgine Işaret etmektedir. Bk. K2ıdi 
AlxiOicebb&-, Şerhu Usü/i'f./ıamse, n.şr. Abdiiikerim Osinan (Kahire: 
Mel<tebetü Vehbe, 1408/1988), s. 60&-7 . . 

örgüleriyle kazanılıp gunumuz problematigiyle 
alakalandınlarak yeniden anlaşılır hale getirilmesi 

~erekmektedir. 

Bu dönemde kelam ilmiyle ilgili metot çalışmalan 
da dikkat çekmektedir.26 Bir ilim dalının nasıl 

tanımiandıgı, konulan ve bu konulan ele alış usUlü/ 
argürnantasyon tarzı onu di!ıer ilim dallanndan ayıran 
belli başlı hususlardır. İçinde yaşanılan varlık alanının 
şart ve imkanlanru kullanarak metodik dönüşümünü 
gerçekleştiremeyen ilimierin ancak tarihinden 

bahsedilebilir. Nitekim İslami ilimierin hemen hepsi 
için bir usCıl inşası ihtiyacı ortadadır. Bu çalışmalann, 

gelene!ıimizdeki usUl/metot birikimini ve ilgili terimleri 
tahlil ettikten sonra diğer disiplinlerdeki metot 
modellerinin de farkında olarak, bizi, problemierimize 
uygun çözümlere ulaştıracak kendimize has usullerin 

inşasına taşıması beklenir. Şu anki haliyle daha çok 
klasik usullerimizi ve terimlerimizi kavrama ve tahlil' 

ebneye yönelik çabalar ile Batı felsefesi, sosyal 
biliı:nJeri ve Hıristiyan teolojisi terimleri ve metotlan 
üzerindim dönüşmeye çalışan teklifler/teşebbüslerle 
karşı karşıyayız. 

Gerek bahsedilen araştırma alanianna gerekse 
metodoloji konuianna ait kıymetli çalışmalar 

gerçekleştirilmekle beraber bunun bir seviyeyi, 
yaygınlık kazanmış ortak bir metodik uygulamayı te~sil 
ebnediği, ferdi' çabalar olarak kaldıgı görülmektedir. 
Çalışmalardaki en belirgin genel problem bilimsel 

alt yapı eksikli!ıidir. Bu eksiklik sebebiyle ele alınan 

konu, ulaşılabilen kaynaklardan elde edilen bilgilerle 
kompoze edilmekte, farklı mukayese ve tahliliere 

,. Bu dönemde lıyas Çelebi'nin gerek tebligleri gerekse lslôm Inanç 
SistemindeAkılalık ueKadı Abdillcebbardstanbul: Ragbet Yayınları, 
2002) adlı çalışmasında kelam geleneglndeki metot çöz!imlemeleri 
ve teklifleri, Nadim Macit'in eserlerindeki Bab felse[esi ve sosyal 
bilimlerinden de yararlanarak oluşturdugu metodik tahtil ve teklifieri 
Ue ayrıca kel!m Uminde yöntem meselesiyle ilgili sürdürmekle 

· oldugu çalışma, Ramazan Albntaş'ın gelenek yanında son dönem 
metodolojide alal·nakil ilişkisini tartıştıgı /sJdm Düşüncesinde 
lşleusel Akıl dstanbul: Pınar Yayınları, 2003), M. Salt Özeıvarlı'nın 
Yeni Ilm-i Kelam alamını metodolajik açıdan inceledigi Kelôm'da 
Yenilik Arayışları (XIX. Yüzyıl Sonu- XX. Yazyıl &§ı) dstanbul: 
!SAM Yayınları, 1998), Şaban Ali DOzgün'Un keltım geleneginden 
ziyade genel olarak teolojide epistemolojik kapsam, din dili, Tann 
tasawurlan, dini tecrilbe ve tabiat teolojisi ve teolojik olanın 
gerçekle.şr.ıe alanı olarak tarih başlıklarıyla baglarıblı biçimde 
yöntem meselesini ele ııldıllt Allah, Tabial ue Tarih: Teolojide 
Yöntem Sorunu ue Teolojinin Meta-Parodigmalik Temelleri (Ankara: 
Lotus, 2005) adlı çalı.şması Ue Islami Ilimler Araştırma Vakfı 
ÖSA V) tarafından d!lzenlenen İslômi İlim/erde Metodo/ojl (Usül) 
Mes'elesıl.:ı dstanbul: Ensar Ne.şriyat, 2005) başlıldı tartışmalı ilmı 
ihtisas toplanblan dizisinin birinde de "Kelhm flminde Metodoloji 
Problemi"nin tartış~ITUŞ olması metot konusunun son nesil 
kelamcıların gOndernine ciddi anlamda girdigini göstermektedir. 
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gidilememektedir. Öte yandan güncel konular ise 
gelenekten kopuk, Bab felsefesi ve teolojisinin 
düşünce havzasında anlam dünyasını kazanmış 

terimierin yogun olarak kullanıldığı ithal bir söylemle 
ele alınabilmektedir. 

18. yüzyıldan itibaren yaşadı!:jırnız BabWaşma 

serüvenimizin bizi en çok etkiledigi önemli alanlardan 
biri de Türkçemiz olsa gerektir. Dilimiz, Arapça ve 

Farsça yanında Bab kökenli dillere ait kelimelerden 
anndınlması, öz Türkçe olarak isimlendirilen Türkçe 
kökenli kelimeler ve onlardan çeşitli yapım ve 

kendinde olumsuz bir şey olmadığı, üstelik geçmişte 
İslam düşüncesinin çeviri faaliyetleriyle ciddi bir 
ivme kazandığı ve özgün bir düşünce dünyası inşa 
etti!:ji de unutulmamalıdır. Çevrilen düşüncenin 

kendi dünyamızfa bir irtibatının kurulması, _bizde 
bir tür tekabülünün olması gerekir. Kendimize ait 
problemierimize çözüm arama çabarnızda bir başka 
düşünce dünyasıyla fikir temasında bulunmamız 

sakınca teşkil etmeyecektir. Aksine böyle bir durum 
kendi dinamiklerimizle bize ait çözümler getirecektir,. 
Çünkü dönüştürücü özellikler bize ait olacaktır. 

çekim ekieriyle yeni kelimelerin türetilmesi teklif ve Öte yandan bugün giderek küçülen dünyamızın 
tartışmalan arasında gelgitleri yaşamaktadır. Buna neredeyse bütünüyle Batılı değerlere dayalı 

bir de ideolojik tercih ve zorlamalar eklenince bırakın modernitenin küresel tesiri altında olduğu gerçeği 

bir yüzyıl öncesini otuz kırk yıl önce yazılan Türkçe'yi de göz önünde bulundurulduğunda kimliğimizi ve 

anlamayan genç nesillere sahip bulunmaktayız. Bu kendimize has düşünce dünyamızı muhafaza etmek ve 
denli yoğun dil tartışmalannın yaşandıgı ortamda ötekinin de farkında olan bir canlılıga kavuşturmak için 
ilim dilinin problemsiz olması beklenemez. Doğrusu Bab'yla kontrollü irtibabmızı sürdürmek, modernitenin 
1980 sonrası İslami' ilimiere ait akademik çalışmalann dilini ö!:jrenmek zorundayız. Bab düşüncesine/Bablı 
sayısında önceki yıllara oranla farkedilebilir bir arbş metinlere müracaat etsek de kendi söyleyeceğimiz bir 
olmasına ra!:jmen bu alanda henüz ortak bir ilim dili sözümüzün olması ve sözümüzün Batılının sÖzünde 
yakalanabilrniş değildir. Burada şu hususu ifade etmek kaybolmaması gerekir. Ancak günümüzde bu ilişki 

gerekir ki, Türkiye Diyanet Vakfı İstaı:n Araştırmalan hiç de bizim kontrolümüzde yürümemektedir. Batı 
Merkezi tarafından yayımlanmakta olan TDV İslôm felsefesi ve sosyal bilimleri sadece terimleri ve 
Ansik/opedisi'nin İslami' ilimler kadar İslam tarihi ve metotlan ile de!:jil aynı zamanda problematiğiyle de 
kültürüyle bagımızı kurma yönündeki katkısı yanında, gündemimize girmektedir. 

bu alandaki ilmi' çalışmalarda ortak bir dil oluşturmaya Ülkemizde genelde İslami' ilimler, özelde kelami' 

yönelik önemli seviyede katkı yapb!:jı görülmektedir. çalışmalar söz konusu olduğunda bu disiplinlerin 

Bugün ülkemizde dini düşünceyi, kelamı iç gelene!:jiyle ba!:jımızı yeniden kurma sürecinin 
muhasebeye ve yeni açılımlara zorlayacak özgün ve saglıklı çalışmalarla tamamlandığını söylemek- zor:- . 
problem bilincine sahip bir felsefi düşünce canlılığına - görünmektedir.28 İslami' ilimlerde yapılan çalışmalann 
da şahit olarnıyoruz. Felsefe kültürümüz, olumluya çoğu bu disiplinlerin tarihi ve klasik meseleleriyle 
doğru bir gidiş bulunmakla birlikte, gerek gündemi il ' ·ı·d· K ı· d Id ki 'k t ·m1 1 b ·ı · 

gıı ır. e am a gene e ası en ere u ı rnın 

gerekse kurarnlan itibariyle ithal ve dolayısıyla tarihi' lı 1 aktadı Ancak b t · 1 · ka 
çeviri mahiyettedir.27 Bu durum günümüz düşünce .. ça şı m .. r. . . u enm enn vram 

h h 
. b' .. d . 

1 
dı klind dunyası da bugune eksiksiz taşınamamaktadır. 

hayatımızın er angı ır gi:IO ernı o ma ğı şe. e .. 
anlaşılmamalıdır. Ancak özellikle Bab düşüncesinden Ote yandan sayıca sınırlı da olsa kelami' düşünceyi 
yapdan çevinierin özgün telif eserlerden sayıca daha günümüzde fonksiyonel kılma, güncel problemlerimiz 

fazla olduğunda şüphe yoktur. Bu no~da bir başka hakkında söz söyleme çabasın~a olan çalışmala~ 
mede!1iyetin düşünce dünyasından çeviii yapmanın da vardır. Bu çalışmalann bı~ kısmında kendi 

n Son dönem TOrk dUşüneesi haklanda benzer degerlendinneler için 
bk. Alim Varlı, "Söyl~iyorum, Kwtuluş Kayalı: TOrk Düşüncesi 
Çeviri Kokuyor", Anlayış, 36 (2006), s. 34-38. Kendisiyle yııpılan 
bu söyleşide Kurtuluş Kayalı'nın, "Türklye'deki entelektüel, 
eskiden beş alb tane kitap yazıyordu. Bunu nlkedeki somut ortam 
belirliyordu. Yeni dönemde entelektüel, projelerde çalışıyor; daha 
çok da uluslararası projelerde. Bu insaniann ço!lunun TOrkiye Ue 
ba!ılanblannda bir şekilde sorun var. En barizi, fikir sorunu. Ikincisi, 
Türkçe yazmama sorunu" şeklindeki ifadeleri günümUz aydıruyla 
ilgili önemli bir tesıılttir. 
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geleneğimizden hareketle, diğer Islam ülkelerindeki 
çalışmalar yanında Bab felsefesi ve sosyal bilimleri ve 
hatta teolojisiyle temas .kurma yolu tercih edilmekte, 

" fsl!mi himler Araşbnna Vakh tarafından 2005 yılında düzenlenen 
"Tarihte ve Günümüzde EhH Sünnet• konulu. uluslararası ilmi 
toplanbda kablımcı ilim adamlan "Ehl-1 sünnet" tertmlrün oluşum 
silred ve tarihi seyir içinde delalet ettl!li kavramsal yııpı hakkında 
uzunca bir sUre tarbşmak durumunda kaldılar. 
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söylemlerindeise g~nelde klasikkelam terimleri yanıtıda 
ağırlıklı olarak Bab felsefesi ve sosyal bilimlerine ait 
terimierin kullanılması dikkat çekmektedir. Ketarn 
çalışmalannın gayesi, daha doğrusu bir kelamcının tavn 
içinde yaşadığı ça'ğın ilmr, fikri imkanlanru kullanmak 
suretiyle elini akldeleri akli seviyede ispata çalışmak 
ve muhtemel şüphe ve itirazJara akli seviyede cevap 

vermek olduğuna göre kelamc~ann temas halinde 
olduğumuz başka düşünce havzalanna, özeUikle de 
tesiri altında bulunduğumuz Batı düşüncesine karşı 

kayıtsız kalmalan düşünülemez. 

Ancak bir başka ·inanç ve düşünce sisteminden 
istifade etmek söz konusu olduğunda geleneğiınizde 
gerçekleştiği gibi o düşünceyi terimleriyle, 
problemleriyle özümsemeli, bizim düşünce dünyamıza 

uyuşacak bir yapıya kavuşturmalıyız. Bize ait olan 
geleneksel bilgi yapılaoru olduğu gibi tekrar etmeyi 
bugünün problemlerine çare görmezken, bir başka 

dünyaya ait düşünce sistemlerini kendimizle bir tür 
irtibatlı hale getirmeden kullanıp "kendimizden", 
"kendimiz olmaktan" nasıl bahsedebilir ve özgün fikir 
üretebiliriz? 

Bu noktadan itibaren müelliflerine atıfta 

bulunmadan -kıymet verdiğim, kendilerinden 

.de istifade ettiğim- bazı günümüz çalışmalannda 

terminolojik olarak problemli bulduğum birkaç örneğe 
dikkatierinizi çekeceğim. 

Son dönem kelam çalışmalannda -ele aldığımız 
konu açısından- dikkat çeken hususlarm başında bu 
ilme artık teoloji dentimeye başlanması gelmektedir. 

Hıristiyan kültürüne ait olan bu terimi önce müsteşrikler 
"muslim theology", "Islamic theology" şeklinde kelam 

illmi için kullandılar, zamanla bu terim Türkçe'de de 
kullanılmaya başlandı. 

"Bilimsel ve Teolojik• Alan Tartışması . . 
• Kelam terimi, klasik kullanımı itibariyle Teoloji'yi 
de içine alacak bir kapsama sahiptir. Teoloji, politik 
teoloji, tabii teoloji, doktrinal teoloji, vs. gibi 
alt başlıklarla ifadelendirilmedi!ti sürece bu alanlan · 
kap5amaz, sadece Tann doktrini ve Ugili konularla 
[fannnın ·kurtancılıgı/soteriology; kefaret doktrini/ 
atonement, vs.) ilgilenir. Kelam terimi ise hiç bir alt 
başlıklandırmaya gerek duymadan bütün bu alanlan 
içine alan bir kullanım genişUgine sahiptir; bunun için 
de Teoloji'yi de içine alır. Bu çalışmada Teoloji terimini 
biz, Kelam'm bu kapsamlı alarıma işaret edecek şekUde 
kuUarıacagız. n 

· · Kelam ilmi içirı teoloji terimi kullanılmaya 

başlandığı gibi, Hıristiyan teolojisinin alt başlıklan 

olan çeşitli teolojik söylemler bir tür alaka kurulmak 
suretiyle bizim literatürümüzle bağlanWı olarak da 
ele alınıyor ve konu Hıristiyan teolojisi bağlamında 
işienirken de "kelam" olarak isimlendirillyor. Hatta 
bazı eserler tamamen bizim problematiğimizle kaleme 
alındığı halde "özgürlükçü teoloji" ve "politik teoloji" 

isimleri alabiliyor. 
"Tabii Kelam (Natural Theology): St. Augistine 
vahiy öncesi filozoflann kelamı üçe ayırdıklannı 
zikreder: 1. Civic (çivile) kelam; ferdi, etnik ve poUtik 
gruplann ibadet ve pratiklerini içerir, 2. Mythical 
(Mytikon) kelam; tannlar hakkındaki hikayelerden 
bahseder, 3. Natural Theology; tabiatta tannlann 
varlıgının delillendirilmesini yapan filozoflann 
geliştirdikleri argümanlann oluşturdugu kelam. hk iki 
kısım kelam klas.ik kelamın tabii özellikleri yansıbrken, 
tabii kelamda filozoflann katkısıyla oluşan yeni bir tarz 
söz konusudur.' 
Belirttigirniz içerigiyle tabii kelam Aydınlanma 
devrinde sık sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde 
dinden ve savaşiann yıkımından kurtulmak için i11sanlar 
tabiatüstü vahyin yanında bazı gerçekler ve görüşler 
aramaya başladılar. n 

ı- L.P. Gerspn, God and Greek Phihsophy: Studies in 
The History Of Natural Theology, London: Routledge, 
ı990, ı. 

"Tabii kelarn geleneksel olarak insan aklının, 
tabiatüstü vahyin katkısı olmadan Allah ve ilahi düzenin 
işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecegi tezi üzerine 
oturtulmuştur.1 Ömegin 17. ve 18. yOzyıl metafizikçi 
dOşünürleri alemdeki düzeni, harmeniyi ortaya koymaya 
çalışıp bunun bir ko~ düzenleyicinin varhgı dikkate 
ahnmadan açıklanamayacagını söyledikleri zaman, 
tabii kelam yapıyorlardı. 2' 

1 James Richmond, Theology and Metaphysics, 
England 1970, 1. 

2 J. Richmond, a.g.e., 3. 
"Tabii kelam tabiatta Tannnın varlıgının delillerini 

arama veya tabiattan hareketle AUah'a ulaşma 

anlamında hem İslam kelamalannda hem de Islam 
filozoflannda vardır. Fakat aydınlanma devrinde ele 
alındıgı veya tarif edildigi tarzda bir tabii kelam hiçbir 
dini düşüncede köklerini bulamaz. Zira bu tarz bir 
kelarnın maksadı dinden bagımsız olarak geliştirilecek 
akli argümanlarla dine ihtiyaç hissetmeden de bazı 
temel gerçeklerin keş.fedebUecegiydi. Fakat skolastik 
kelama askülamel olması ve bazı yönleriyle örtüşmesi 
açısından yaklaşacak olursak bu tarz bir kelamın 
Islam dünyasında ilk kez Mutezileyle ortaya çıktıgı 
söylenebilir." 
"Babda tabii kelam rasyonel kelamla genellikle 
eş anlamlı olarak kuUanılmışbr. Bu aynı anlamda 
kullanma gelenegi köklerini Platonik-Stcik gelenekten 
almaktadır. Zira b!l iki okulda tabii (natural) akli 
(rational) anlamında kuUanı!mışb.r. 1" 

ı James Richmond, Theology and Metaphysics, 
England ı970, ı. 
"Mutezile kelamı, tabii kelamın muhtevasıyla 
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benzerlik arzeder ama vardıklan sonuçlar açısından 
aralannda esaslı farklar vardır. Fakat aklı ön plana 
ç.ıkarma gibi mühim bir ortak paydaya sahiptirler." 

"Tabü kelam Tannya lbadet!n niceligi ve niteligi 
Uzerinde durmaz. Tabii kelamda dinin düşünce alanına 
hasredilmesi söz konusudur. Dolayısıyla bu tarz bir 
ketamın insanı dindar kılma gibi bir problemi yoktur. 
Sevgi, korku, baghlık gibi reaksiyonlara sisteminde yer 
vermeyen tabii kelam içinde tam anlamıyla bir dine 
de yer yoktur. En azından bizim tarihi ve psikolojik 
bir gerçek olarak algıladıgımız dine yer yoktur. 
Tabii kelamın tannsı tamamıyla Logostur, akıl ve 
manbktırY 

'Bütün bu sebeplerle tabii kelam dinin 'yıkımını da 
bünyesinde banndırmaktadır. Zira dinin unsurlanndan 
olan vahiy, Tann, tabiatiistOcülük, ibadet, dini 
organizasyon, kutsal vb. dinsel ögelere bu sistem içinde 
yer yoktur. Başka bir ifadeyle kişinin dini, yine kendi 
düşüncesiyle sınırlıdır." 

ı Thomas Altizer & W. Hamllton, Rodicol Theology 
and the Deoth of God, USA ı 966, Giriş IX. 

Bazı eserlerde Hıristiyan teolojisiyle özdeşleşmiş, 

adeta duyuldugu anda doğrudan Hıristiyanlıgı 

çağnşbran terimler kullanılmaktadır. Kaldı ki aşağıda 
kısmen iktibas edilen metinlerin düe getirdigi mesaj 

oldukça önemlidir. Mesele bu mesajı farklı/ bize ait 

olmayan bir terminolojiyle dile getirmektir. Taassup, 

körü körüne taklit o larak tanımlanabilecek bir 

bağlanma halini Hıristiyan teolojisine ait bir terimle 

ifad~ etmek ne derece uygundur? 
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"Dogmatik Inanç: Dogma kelimesini epistemolojideki 
ve Hıristiyan Teolojisi'ndeki anlamlanyla degU, felsefi 
antropolojideki anlamıyla Insanın (ruhunun ve zihninin) 
bir yapı özellig i olarak herhangi bir şey hakkında delilsiz 
olarak kesin, mutlak. degişmez bir kanaale sahip olma' 
arılamında kullanıyorum. Bu anlamda bilgisel açıdan 
dogmanın kes!nligi ve mutlaklıgı, kendi iç tutarlıgıildan, 
iemellendirilebilir ve aniartılı oluşundan degil; sadece 
bir otoriteye baglanmasından gelir. Otorite ise, kutsal 
bir varlık olabilecegi gibi atalar, tarih, kurumlar, 
karizmatik kişiler olabilir. Arapça'da· ~u tutum yaklaşık 
olarak taklid kavramıyla ifade edilir. Hıristiyanlıkta 
birçok inanç ilkesinin (- credo) dogruluk kaynagının 
'kilise' olması bu duruma bir örnektir. Kant'ın deyimiyle 
bir 'ergin olmayış' durumunu ifade eden dogmatik 
egilim, kendi aklını başkalarının kılavuzlugu olmadan 
kullanamamadır. Ha~t. kişilerin otoritesine göre 
bilinmez. 'Haki~ti _bil, haklı-dogru oldugunu iddia 
ederıleri ona göre degerlendir' sözü dogmatik egilirnin 
tam karşıb bir tutumdur." 

Islam'ın kuruluş asn veya vahyin yönettigi Hz. 
Muhammed'in önderilgindeki Mekke-Medine tecrübesi, · 
ortodox yoruınlarca {öme!}in Ehl-i Sünnet) maddi 
degişim şartlan, beşeri bir toplum ortaya çıkarmak 
için, hakikatin, tarihi bir merhalede muayyen ve 
işlevsel olarak şekiilendirilmiş ve sınırlandırılmış ifadesi, 
tarih dışı olarak görülüyor. Bu zaman dilimi, tarihin 
üzerinde, onu aşan örnek bir asır (asnn misaliyyun) 

olarak ortaya çıkıyor. Peygamberin öiUmUnden sonra 
kurucu başlangıç asn olarak (asr'ul-if-titahi) kendini 
zorlayan bu asır, kendini Hicaz toplumunun sınırlanmış, 
tarihi bir anı olarak felsefi, antropolojik, sosyolojik ve 
tarihi tahlillerden kurtaramaz. Oysa bu kulucu asır, 
sUrekli ilmi çalışmalann konusu olmaktan imiina 
ederek kendini ebedileştirmek için toplumsal, ideolojik 
ve zorlayıcı olarak kapsamlı bir baskı !l'lpmaktadır. 

Dini metinlerio dogmatik okunuşu, dilşünce hayabnı, 
giderek de toplumsal hayab felç eder. Açık okunuş ise 
daima metnin dünya görüşünden ahlaki ve ideolojik 
özünden sapma ve inhiraf ihtimalini (biıbni, heretik 
akımlar) sUrekli beraberinde taşır. Tarih boyu mutlak 
bir akıl olmadıgına ve akıl, zorurılu olarak bireye, 
tarihe, topluma, kültOre gömUIU olduguna göre bu 
tehlike daima mevcuttur. Fakat bundan kurtulmanın 
yolu, sanınm kapalı kutsama ve dogmatizme (=taklide) 
sıgınmak degU; açık bir kulsamaya dayanan eleştirel 
akılcılıkbr. Sorun, kimilerinin lanse ebneye çabşbgı 
gibi, Kur'an'ın bazı teşri hükUmlerini degiştirerek 
islam'ı modemiteye, çaga indirgemek degildir. Böyle 
bir girişimin asıl amacı, IslAm dOnyasında neredeyse 
on asırdır düşünceyi felç eden, kişileri otoriteleştiren 
majik zihniyetin, dogmatizmin, taklidin kaynagına ışık 
tubnak çabasıdır . 

Her ortodoksi, düşilnce dünyasında düşUnUlmesi 
yasak alarılar oluşturarak kendi mezannı ·kendisi 
kazmaya başlar, islAm düşüncesi de {Ehli SUnnet 
ve Şia) aynı şeyi yapmışbr. Gelin on asır boyu sıkılı 
duran dügürrıleri (akide) çözelim. DUgümler (dogmalar) 
çözülünce iman artar ve yükselir. Teolojide bu tutum, 
'akaid' ilminden Fıkıh·ı Ekber'e dönilştiir; yoksa yeni 
bir bid'ad degildir. 

Bazı çalışmalarda ele alınan konular düşünce 

dünyarruıa ciddi anlamda katkı yapacak mahiyette 

iken Bab felsefe ve sosyal bilimlerine ait terimierin 

çokça kullanılması metnin nisbeten aniaşılmasını 

güçleştirmektedir. Yukandaki örnekleri çağaltmak 

mümkündür. Son dönemde gittikçe artan . bir 

seyirle kullanılmaya başlanan teoloji, ontoloji, 

epistemoloji, paradigma gibi terimler, her ne 

kadar anlaşılıyor ve bir tür kavram kargaşasına yol 

açrruyor ise de medeniyet. dönüşümü iddiasında olan 

ilim. adamlannın kencillerine ait terimleri kullanmalan 

beklenir. Şu an böyle bir meyil bulmasa da 

bizim dönüştüremedigimiz terimlerin, zamanla bizi 

dönüştürmesi ihtimalini göz ardı etmeyelim. 

••• 

Günümüzde ketarn ilmini canlandırma talebi, Hz. 

Peygamber'in beyanıyla oluşturduğu anlam dünyasında 

Kur'an'ı kavramak, gelenekte oluşan anlama 

misallerini kendi şartlannda tahlil eb'r!ek zaruretiyle 

karşı karşıyadır. İnanç konulannın takdiminde, hatta 

ispatında Kur'an'ın muhteva ve yöntemine dikkat 
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edilmelidir. Bu durumda öncelikle yapılması gereken, 
Kur'an'ı orijinal dilinde inzal olunduğu dönemin 
kullarumıyla anlamaya gayret etmek, dolayısıyla Arap 
dili üzerine yap~an çalışmalardan faydalanmaktır. 

Müfessirlerin ayetleri anlama çabalannda dil tahlillerine 

ihtiyaç hissetmeleri .de t~düfi değildir. 

Kur'an'ı anlamakta ikinci aşamayı ise Kur'ani 

ifadelerin kavramsallaşbnlması süreci teşkil etmektedir 
ki bu da bütünelli ve terkipçi bir metotla lafız ve maksadı 
bir arada bulunduran, temel kavrarruann aydıniablması 
ve bunun . felsefi bir temele oturtulmasıyla Kur'an 'ın 
dünya görüşünü mümkün kılacak bir çabadır. O halde 
Kur'an'ın inzali ve Hz. Peygamber'in tebliğ faaliyetiyle 
oluşan İslam toplumunun yapılanma sürecini 

çok yönlü tahliliere tabi tutmak gerekmektedir: 29 

RasGlullah'ın Kur'an'ı beyan etmek ve uygulamak 
suretiyle gerçekleştirdiği zihniyet dönüşümü ve İslam 
toplumunun kendi iç dinamikleriyle dini iliffilerin 

oluşmasını sağlayan ortam: başlangıçta kelam ilminin 
de hayatla iç içe Kur'an'a dayalı tefekkürü nasıl 

gerçekleştirdiğine dair bizim için önerrui bir örneklik 
teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla günümüzde kelam yapmanın ön 
şartlan, öncelikle bu ilmin geleneğini, sonra içinde 
yaşadığımız gerçekliği çok boyutlu olarak kavramaktır. 

Kelam geleneğini, bu geleneğin öngördüğü varlık, 
bilgi ve değer anlayışlarını bu dünyaya ait terimleri ve 

onların delalet ettiği kavramsal yapıyı, tarihselci bir 
yaklaşımın indirgernelerine kapılmadan kendi varlık 

· şaı:tlan içinde okutnak, kavramak-ve bu yapı içinde 
yerel ile evrenseli, zamana bağlı olan ile zaman üstü 
olanı aynşbrmak gerekecektir. 

İçinde yaşadığımız gerçekliği çok boyutlu olarak 

bilmek ise giderek küçülen dünyamızda yaşadığımız 

,. ÇOnkü Hz. Peygamber'in tebli!jiyle Kur'an 'ın anlaş~ması, dil 
seviyesinde imanla birlikte lafzi mananın bilinmesi, Kur'an'da verilen · 
ve Hz. Peygamber'in faaliyetiyle oluşturulan zlhniyetin kelama 
yükledi!li kavramsal zenginli!jin akledUmesi ve kelamın hayata 
aktanlarak onunla ariıel edilmesi safhalaonda gerçekleşmektedir. 
Çünkü bir büton olarak de!jerlendirildi!!inde Uahi kelam yapbnm 

- · · gGcü olan ve gere1!i yerine getirildi!!inde anlam zenginli1!i kendini 
açan bir mahiyete sahiptir. Dolayısıyla vahiy anl~ma süreönde 
muhatabı da yönlendirici bir fonksiyon iaa etmektedlr. 

varlık alanını her yönden etkileyen f~ktörleri tanımayı 
gerektirmektedir. Günümüzde Bablı değerlere dayalı 
bir küreselleşme sürecini ister istemez yaşadığımıza 
göre, biraz daha geriye giderek Bab'da Aydınlarıma 
sonrası ortaya çıkan belli ölçüde pozitivist bilimci dünya 
görüşünün dayandığı varlık ve bilgi anlayışını yeterince 

kavramak, yani "modernite"yi felsefi yapısıyla bilmek 
durumundayız. Modemitenin oluşturduğu zihniyetin 
arkasında felsefeyi, yani modem zihniyeti kuran 

varlık, bilgi ve değer anlayışını ve bunların sosyal 
yap~anmadaki rolleri gereği gibi kavranmadığında 

oluşturulacak kelami düşüncenin "problemini 
görernemiş bir söylem" den ibaret olması kaçınılmazdır. 

Çünkü Modemitenin Ôini/kelami söyleme karşı 

meydan okumalan, vahyi bilgi kaynaklanndan biri 

olarak kabul eden geleneğin oluşturduğu her türlü 

teorik yapıyı sorgulayıcı, hatta anlamsız ~ıcı bir 

mahiyettedir. Dine karşı yapısal bir eleştiri getiren 

felsefi ve ideolojik yapılan gereği gibi anlamamak, 

yaşayan gündemin farkında olmamak, dolayısıyla 

da problem sahibi olamamaktır. Bu durumda kelam 

yapmak ve bir anlam arayışına koyulmuş olmaktan 

bahsetmek mümkün görünmemektedir.30 

Neticede gelenekle bağımızı koparınadan 

ve fakat "modernitenin söylemlerini" de ôikkate 

alan, günümüze ait problemlerimiz hakkında kendi 
tenrruerimiz ve kavramlanmızla i'mal-i fikirde bulunan 
kelam yapacaksak, geleneğin ve medemitenin varlık, 

bilgi ve değer anlayışını anlamak ve bu çerçevede 
Kur'an mesajıru Hz. Peygamber'in beyanı ve 

ömekliğiyle yeniden· okumamız gerekecektir. Ancak 

bu ameliyenin yeni-sorular, problem bilinci ve metodik 
donarumını sağlamış anlam arayışı ile öncelenmesi 
gerekmektedir. 

"' Bk. Nadim Madt, "GünümOz lwi<iyesi'nde Kelam lımı ve Temel 
Sorunlan", Kelômın İşieuselliği ı.ıe GünümÜZ Kelôm Problemleri, 
Ilahiyat Fakıılteleri Kelam Anabilimdalı Ei!itim-Ögretim Meseleleri 
Koordinasyonu To~ IV, haz. A Bülent Ünal ve A. Bülent BaiCJ1!lu 
!lzmi.r: lzmir Dalıiyat Fakültesi Vakfı Yayınlan, 2000}, s. 52-67. 
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