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KELAM iLMi 
Tenkitçi Bir Yaklaşım 

Dr. Zeki SARITOPRAK* 

Giriş: 

Aristotelesçi felsefenin İslam dünyasına tercüme edilmesinden sonra, 
ortaya çıkan zihinsel karı§ımı önlemek amacıyla, İslam dü§ünürleri yeni bir 
yorum getirme gayreti içine girdiler. Onlar, müslümanların zihin ve dü§ün
cesini berraklığa kavu§turmayı hedef kabul etmİ§tir. Bu te§ebbüsler Gazzalf 
(505/1111) ile zirveye ula§tı. Ancak zamanla Newtoncu rnekaniğİn tesiriyle 
ve batıdaki rönesans ve aydınlanmanın dü§ünce dünnyasına hakim olmasın
dan sonra, Klasik Kelam, ele aldığı konuları itibariyle, ortaya çıkan yeni 
probleme cevap veremez duruma dü§tü. Yeni problem Allah'ın sıfatları ve
ya nübüvvetin zaruri olup olmadığı meselesinde odakla§maktan çok, doğru
dan ve bizzat Allah'ın kendisini sorgulayan bir problemdi. Dolayısıyla İslam 
dünyası yepyeni bir paradigma ile kar§ı kar§ıya idi. Batıdan kaynaklanan bu 
yeni meydan okumalara kar§ı klasik kelam tamamıyle çaresiz kalıyordu. De
nilebilirki, Gazzalf ile zirveye ula§an Klasik Kelam'ın, dönemin tüm meydan 
okumalarına en anlamlı ve en doyurucu cevap vermesi, İslam dünyasında iz
leyen dönemlerde geni§ ölçüde zihnf bir atalete yol açmı§tır. Sokolastik an
layı§ geli§meyi engellemi§tir. Nesnel ilim anlayı§ı yerine, "kitaba bakarak 
meseleler hakkında hüküm çıkarmak"(l) prensibi kabul görmü§tür. İlme kar
§ı §evksizlik, atalet ve tenbelliği doğurmu§tur. Bilimsel refleksin kaybolması
na sebebiyet vermi§, ufuk daralmı§, dü§Ünce körelmi§tir. Habuki hakikati 

(1) Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla B.S.Nursi,s. 91- 2., istanbul, 1979. 

*The Catholic University of Anıeri ca, School of Philosophy, Washington, D. C. 
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arama §evki ve nesnel ilim anlayı§ı meleke haline gelmeliydi. İslam toplumu 
hicrf ilk üç asırda ilirnde ciddi bir hamleyi gerçekle§tirmi§ olmasına rağmen, 
ne yazık ki aynı tempoyu sonraki asırlarda muhafaza edememi§tir.(Z) Be§in
ciasırdan onikinci asra kadar skolastisizmin pençesine dü§ınÜ§, ilirnde tam 
anlamıyla bir duraklama ya§anmı§tır. 

Bu atalet süreci yüzyılımızın ba§ına kadar devam etmi§tir. Ancak 19. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı felsefi dü§üncelerinin Osmanlı kültür 
coğrafyasına transferi ile birlikte, ümmet yeni bir dü§ünce meydan okuma
sıyla yüzyüze kalmı§tır. Yeni ortaya çıkan bu meydan okuma eski meydan 
okumadan önemli ölçüde faklıdır. Bu meydan okumanın niteliği deist, ma
teryalist, yer yer ateist çizgiler ta§ıyan bir okumadır. Eski Kelam'ın ne meto
dolojisi, ne de kavramsal yapısı yeni meydan okumalara cevap verecek ko
numda değildi. 

Klasik Kelamın çağımızın ihtiyaçlarına cevap verernediğini asrımız 

alimlerinden birçoğu farketmi§ ve bir arayı§ içine girmi§tir. Osmanlı Darü'l
funununda Kelam ilmi dersleri veren Abdullatif Harputf hacimli eseri olan 
Tenkihü'l- Kelam adlı çalı§masıyla modem asrın ihtiyaçlarına cevap verme
ye çalı§ını§sa da, gerek muhteva ve gerekse konulara yakla§ımı itibariyle, 
klasik sistemin dı§ına fazlaca çıkamadığını söyleyebiliriz. Yine KeHlm'da bir 
yenilik arayı§ı içine giren İzmirli İsmail Hakkı (1366/1946) Yeni İlın- i Ke
lam adlı eseriyle günümüz insanının problemine cevap vermeyi amaçlamı§
tır. Müellif eserini tasarladığı proğrama uygun olarak tamaınlayamamı§, 
Kelamın iki ana konusu olan nübüvvet ve ahiret balıisierini i§leme §ansını 
bulamamı§tır. Bu durum kar§ısında anlamlı bir cevabın Bediüzzaman 
(1380/1960) tarafından verildiğine §ahit oluyoruz. Genel yakla§ımlarından 
anla§ıldığına göre, dü§ünür, Batı felsefi dü§ünsesini incelemi§ ve derinden 
kavramaya çalı§ını§tır. İlginçtir ki, Hegel'den Mark'a, D. Hume'dan We
ber'e, A. Comte'den L. Büchner'e kadar hemen tüm Batılı dü§ünürlerin dü
§Ünce setlerinin genel çizgileri hakkında Bediüzzaman'da yakla§ımlar bul
mak mümkündür. Ama Bediüzzaman, bunlara kar§ı bir fesefi sistem geli§
tirmeye yoluna gitmemi§; Batı felsefesini genel olarak ikiye ayırarak daha 
fazla deist ve atist felsefesinin meydan okumasına cevap vermeye çalı§mı§
tır. Medreselerde okutulan ilmihal tipi bilgilerle toplumsal bir dirili§in ola
mayacağını sözkonusu alimler gibi o da faketmi§ ve bir te§ebbüs vetiresine 
girmi§tir. Aslında amaç akideyi modernize etmek değildi. Maksat zamanın 
geçmesiyle paslanmı§ bulunan Kur'an gerçeğine saykal (cila) vurmaktı. <

3
) 

Bu arada bazıları da çözümü Neo- Mütezili fikirlerde görüyordu. Me
sela Hind alimlerinden Seyyid Ahmed Han(1316/1898), "Allah'ın kanunla-
(2) Nursi, Muhakemat, 30· 1, is1anbul1990. 

(3) Nursi, Muhakemats. 9 
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rında bir deği§iklik olamaz"<4
) ayetinden hareketle hissi mucizelerin varlığını 

inkar ediyordu. (S) Aynı §ekilde Mısır'da Muhammed Abduh (1323/1905) Ri
saletü't- tevhid adlı eseriyle akılcı bir anlayı§ı ön plana çıkararak İslam r~s
yonalizmini ihyaya çalı§ıyordu. Her ikisi de bir üslup sergilemekten çok, 
klasik filozofların ve mu'tezile Kelamcılarının fikirlerinin çağda§ birer tem
silcileriydi denilebilir. Ancak gerek Ahmed Han ve Gerekse Abduh'un cid
di anlamda ba§arılı olduklarını söylemek mümkün görülmemektedir. Ha
milton Gibb bunları modernizm hareketi olarak değerlendirirken, bu hare
ketin ba§arısızlığı ile ilgili tespiti bizce önemlidir: "Modernistler, ilk olarak, 
ba§arının sosyal tekamül ile halk kitlesinin derin psikolojisi arasında kurul
ması gerekli bir dengeye bağlı olduğu gerçeğini anlayamamı§lardır. İkinci 
olarak onlar, bilimsel yakla§ımın en belirgin olan tarihi tenkid metodunu ih
mal etmi§lerdir."<6

) Lonergan'ın ifadesiyle ilim arabasının tekerlekleri sade
ce dönüyordu, mesafe alınıyordu. (?) 

Gerek klasik ve gerekse çağda§ alimlerce Kelam alanında yapılan çalı§
malar takdirle kar§ılanır. Ancak yapılan çalı§malar yeterli görülecekse bah
sinde bulunduğumuz ilirnde bir duraklama var demektir. "Pusula değerli ve 
vazgeçilmez bir rehberdir. Fakat yol haritası değildir." Onların çalı§maları, 
sözkonusu alanda çalı§acak yeni ku§aklara kaynaklık edecektir. 

Yirminci Yüzyıl silip süpürücü bir deği§im süreci içinde bulunmakta
dır. Günümüz insanı §imdi yalnızca çevresini değil, kendisini de anlamaya 
ve etkilerneye çalı§maktadır. Çağda§ insan, önce görülmemi§ bir derecede 
kendi varlığının bilincindedir. Acaba yeni bir yakla§ımla Kelam ilmi günü
müz insanına bir yol göstereblir mi? Çağda§ promlemler adına bir öneride 
bulunabilir mi? Batılılar, bir derece bunun farkına vamı§ ve son dönemlerde 
Moral Theology adı altında yeni bir disiplin olu§turmu§lardır. Ahlaki Ke
lam diye tercüme edebileceğimiz bu disiplin, ahlak ilminden farklı bir alan
dır. Roberty, bu disiplini §öyle ifade ediyor: "Tanrı ile irtibatı bakımından 
insanın fiileriyle ilgilenen bir ilimdir.' Ona göre kökleri imana ve marifetul
laha dayanan ve insanın hangi fiilieri yapmalıdır sorusuna cevap arayan, fi
ilin tanrı rızasıyla bağlantısını konu ederken bir disiplindir. Bu bakımdan 
Moral theology, veethics aynı alanı inceler, fakat ele alı§ §ekilleri farklıdır. 
Birisi tanrının rızasına uygun olup olmadığı §eklinde ele alır. Gaye bakımın
dan da birbirlerinden farklıdır. Dolayısıyla Moral theology'de insan fiilleri
nin, hatta bütün kainatın gayesi birdir: Allah'ı, tanımak, O'nu tazim etmek 
ve ebedi hayatı kazanmaktır. (S) 

(4) Ahzab, 62. 
i (5) Cihristian W. Troll, "Seyyid Ahmed Han (1817-1898) ve ilm- iKelam'ın ondokuzuncu yüzyılda yeniden teşekkülü", (çev. Şaban Ali 

1 ı Düzgün) , isıami Aı aştırmalar, c. 8, sy. i, yL i 995, :::.. 54. 

(6) Fazlurrahman, islam (çev. Mehmet Aydın- Mehmet Dağ), istanbul, 1993, Giriş, s. XXIII. 

(7) Bernard Lonergan, Method in Theology, s. 5, Toronto, 1971. 

(8) Francesco Cardinal Aoberty, Dictionary of Moral Theology, (ed. Monsignor Pietro Palazzini}, p. 23, Maryland, 1962. 
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İslam kelamının bir ahlakikelam anlayı§ına ihtiyacı olup olmadığı tar
tı§ılabilir. ilerdeki parağraflarda ifade edeceğim gibi, günümüz İslam kela
mı dinin ya§anmasında motivasyon sağlayacak bir güce sahip olduğu söyle
nemez. Yani uluuhiyet, nübüwet ve ha§ir konularını incelerken Aristocu 
felsefi yakla§ımla fenomenalijik açıdan ele almaktadır. Bilindiği gibi İslam 
coğrafyası sürekli olarak çe§itli kültür ve fikirlerin birle§me ve çatı§ma alanı 
olmu§tur. Bu çatı§ma ortamlarında geli§en ve kendi döneminin olayların
dan olduğu kadar, fikir akımlarından da etkilenmi§ bulunan klasik kelama 
ba§ta Manichaeism olmak üzere deği§ik kültürlerin etkisi olmu§tur. Böylesi 
deği§ik kültürlerin etkisiyle olu§an kelamın Kur'ani anlayı§la yüzdeyüz ör
tü§tüğünü söylemek mümkün değildir. Kelam tarihine göz attığımızda görü
yoruz ki eski kelamcıların bir kısmı kendi dönemlerindeki felsefenin pren
siplerini pozitif ilim §eklinde sarsılmaz zannederek benimsemi§, Felsefeyi 
çok güclü zannederek, İslami esasları onunla takviyeye çalı§mı§lardır. Hal
buki felsefenin prensipleri Kur'an'ın prensipleri kar§ısında çok yüzeysel ka
lır.<9> Kur'an mesajı bütün tarihi evlere ve sosyal ortamiara hitap ettiği için, 
her toplum kendi problemlerinin çözümünü onda arayabilir. Onun için gü
nümüz Kelam anlayı§ının da Kur'ani olmasının gereğine inanıyorum. Ba§ka 
bir ifade ile Kur'an'ın problem olarak gösterdiği konular Kelam'ın problemi 
olmalıdır. Kur'an'ın mesajı sonsuza kadar devam ettiği için, günümüzde sa
dece konuları değil, uslubu ve yakla§ım tarzı bile önem kazanmaktadır. An
lama ve yorumlama belli birpsiko-sosyal çerçeve içinde gerçekle§mektedir. 
Bu husus asırlara ve sosyal çerçeveye göre deği§kenlik arzedilebilir. Tecdid 
dü§üncesinin, yani her yüz senede dini tecdid edecek bir müceddidin gelme
sindeki(ıo) espiri de bu olsa gerektir. Örneğin Kelam'ın temel bir konusu 
olan iman meselesi sade, etkileyici bir uslupla ve o nisbette de mantık zinci
ri muhafaza edilerek i§lenebilir. 

I. Gayesi: 

Gayesine girmeden önce Kelam'ın tarifi üzerinde kısaca duralım. En 
kapsamlı tarifini Farabi (339/950) yapmı§tır: "Kelam sanatı öyle bir §eydir 
ki, insan onun sayesinde dinin sahibi tarafından belirlenen görü§ ve fiilierin 
ispatına ve onların muhalif olan görü§lerin çürüklüğünü ortaya koymaya 
güç yetirir."<11> E§'ari Kelamcısı Teftazani'nin (793/1390) tarifi "yakini delil" 
gibi farklı bir kavramı içermektedir: "Kelam yakini delillerle dini inançları 
bilmektir."(12

) 

Müteahhirin Kelamcılarından olan Seyyid Şerif Cürcani'nin (816/1413) 

(9) Nursi, Mektubat, s. 424, istanbul, 1994. 
(10) Ebü Davud, Melahim, 1. 
(11) Farabi, ihsau'l-ulüm, s. 69, (nşr. Osman Emin). Kahire, 1931. 
(12) Teftazani, Şerhu'l- Makasıd, (nşr. Abdurrahman Umeyre), 1, 163, Beyrut, 1989. 
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tarifinde "İslam kanunu üzere" ifadesi yer almaktadır. "Allah'ın zatından ve 
sıfatlarından mebde ve mead ithariyle mümkinatın hallerinden İslam kanu
nu üzere bahseden ilimdir."<13

> Böylece Kelam'ı felsefeden ayırmaktadır. 
Çünkü Felsefe de aynı konulardan bahsetmekte, ancak İslam kanunu üzere 
hareket etmeyi bir esas olarak kabul etmez. 

Tariflerine bakılırsa, aslında Kelam insanın ki§isel hayatında dini bir 
canlılığı sağlayacak unsurları ta§ımakta olduğu görülecektir. Mesela"yakini 
delil" kavramında olduğu gibi. Öyle anla§ılıyor ki, Kelam'ın istediği basit bir 
inanç değildir. Hz. Peygamberin ve Hz. İbrahim'in imanları sıradan basit bir 
inanç değildi. Hz. İbrahim hatta itminan kavramı bir tasavvuf terimi olarak 
algılanmı§tır. Klasik Kelami eserlerde, itminan kavramına rastlamadığımız 
gibi yakini delillerden çok felsefi uslubla tanrı kavramının i§lendiğini gör
mekteyiz Allah bir fenomen olarak ele alınmaktadır, nitekim antropomor
fist dü§üncelerin kaynağı budur. Kelam ilmi bu açıdan haklı tenkidlere ma
ruz kalmı§tır. 

Gayesi konusunda iki Kelam'cıdan örnek vermek istiyorum. Et- Tefta
zani Kelam'ın gayesi ve faydasını §öyle ifade eder: "imani yakin ile süsle
mek, dünyada dirlik ve düzen kazanmak, ahirette de kurtulu§a ermek." Şüp
hesiz §eri hükümler hakkındaki iman ve tasdikin yakin derecesine ula§ması 
kastedilmektedir. İman öyle muhkem olmalıdır ki, muhaliflerin §Üpheleri 
onu sarsmasın. Faydası ise dünya i§lerinde adalet, dirlik ve düzen temini, 
ahirette küfür ve sapık inanç sebebiyle terettüb eden azabdan kurtulmakdır. 
<14

) Çağda§ alimlerden İzmirli İsmail Hakkı Kelam ilminin be§ gayesini zik
retmektedir. Bunları §öyle özetleyebiliriz: 

mak. 

a) İmanı taklitten tahkik derecesini çıkarmak. 

b) Gerçeği arayanlara doğruyu göstermek ve inatçıları susturmak. 

c)İslam inançlarını dalalet ebiinin §Üphelerine kar§ı sarsılmaktan koru-

d)Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Ahlak gibi ilimierin varlığına imkan hazırla
mak. 

e) Arnelde sıhhatli niyet ve kuvvetli imanı sağlamak. 

Bütün bunlardan sonra özet olarak Kelam'ın gayesi iki kelime ile ifade 
edilmi§tir: İki cihanın mutluluğuna ermek anlamında "Saat- i daryen" denil
mi§tir. <15

) 

(13) Curcani, et- Tarifat., 185, Kahire, ts. aynı tarifeyakın bk. Taşkoprüzade, Mittahu's- saade, ll, 150, Kahire, 1968. 

(14) Teftazani, Şerhu'l- Makasıd, 1, 175. 

(15) Tefatazani, Şerhu'l- Akaid, s. 4, Şerhu'l- makasıd, 1, 175; izmirli ismail Hakkı, Yeni ilm- i Kelfuıı, 1, 4.,istanbul, 1341: ayrıca bk, Bekir 
Topaloğlu, Kel8m lımi Giriş, s. 52, istanbul, 1981. ve oradaki kalnaklar. 

-64-



Kelamın gayesine bakılırsa §Öyle de denilebilir : Kelam bireyin inancı
na takviye etmekle kalmaz, aynı dü§ünceyi ba§kalarıyla payla§ma hususunda 
bireyi sürekli te§vik etmektedir. Hatta böylesine insan saadetini hedef aldığı 
için bu ilme "Kelam ilmi" yerine "İnsan İlmi" denilmesinin daha uyğun ola-
cağı da iddia edilmi§tir. <

16
) , 

Tarihe baktığımızda ba§lanğıçta KeHim ilmi bu gayesini gerçekle§tir
mede önemli ba§arılar kaydettiğini görmekteyiz. Tabii bu arada tıpkı yaptı
ğımız tenkidler gibi bazı ele§tiriler yapılmı§tır. 

Ahmed b. Hanbel ( 241/ 855) ile Haris el- Muhasıbi (243/ 857) arasın
da cereyan eden bir olay ilk döneme ait ele§tirilere önemli bir örnektir. el
Muhasibi er- Redd ale'l- Mu'tezile "Bid'at fikrini çürütmek farzdır. demi§
tir. İbn Hanbel ise ona cevap vermi§tir: "Önce biatçıların §Üphelerini anlat
tın. Sonra onlara cevap verdin. O §Üpheleri okuyup, zihnine zorular takılan 
ve senin verdiğin cevab ile tatmin olmayan veya cevabını anlamayan birinin 
olmayacağından emin misin?"<17

) burada bidatçıların görü§lerine cevap ve
relirken dahi onların §Üphelerinin sergilenmesine İbn Hanbel kar§ı çıkmak
tadır. Bu kadar erken dönemlerde olmassa bile, sonraki asırlarda Kelamın 
asıl gayesinden uzakla§tığı hususu tartı§ılmaktadır. Mısırlı alim Abdurrah
man Bedevi ilk dört asırdan sonra KeH1mın asıl görevinden uzakla§tığı ka
anitini ta§ımaktadır<18)ki bizce haklıdır. İbn Teymiyye'nin §U tesbiti de Be
devi'nin görü§üne kaynaklık etmi§ olabilir. Ona göre tevhid ve Allah'ın ke
m~H sıfatıarını isbat konularında Razi ve Amidf, el- Cuveyni'den, o da el Ba
killanl'den, o ise Ebu'l Hasan el- E§'ari'den daha geridedirler. el- E§'ari de 
İbn Küliab'tan daha geridedir. <19

) Bu açıdan bakıldığında KeHim'm gittikçe 
gayesinden uzakla§tığı fikri ortaya çıkmaktadır. Çünkü KeHim'ın hedefi, ha
sım kabul ettiği kar§ıt görü§lüyü Kur'an'i anlayı§a inandırmak değildi. Asıl 
gayesi bu ise de en azından pratikte böyle olmamı§tır. Genellikle tatbikatta 
hasının ilzamı §eklinde cereyan etmi§ti. Tartı§malarda önemli olan hasını sı
kı§tırmaktı. İlzam ettikten sonra da onu dalaletiyle ba§ba§a bırakmaktı. 
Ba§ka bir ifadeyle hastayı tedavi değil, hastalığının kötülüğünü isbat edip 
ölüme mahkum etmekti. Klasik Kelamcılar da hasının dü§üncesinin batıl 
olu§unu isbat etmi§, fakat kendi dü§üncelerinin de güzelliğini çoğu kez gös
terememi§ler veya daha iyimser bir ifadeyle gösterme §ansını bulamamı§lar
dır. İbn Teymiyye ( 728/ 1382) bu noktaya parmak basmakta ve ağır bir ele§
tiri görülse de bizce nisbetten haklı olarak halk- ı Kur'an meselesindeki tar
tı§maların zararını ifade etmi§ ve §U tarihi sözü söylemi§tİr : "Siz öyle bidalar 
çıkardınız ki, onunla İslam'ı müdafaa ettiğiniz iddia ediyorsunuz. Ne islamı 
(16) Hasan Hanefi, Mine'l- akideti ile's- savra, 1, 54, Kahire, 1409/1988. 

(17) Muhammed Lutfı Cuma, Tarihu Felasifetl'l- isıam, s. 76-7, Beyrut. ts. 
(18) Abdurrahman Bedevi, Tarihu'l- Mezahibi'l- isl8miyye, 1, 13, Beyrut, 1983. 

(19) ibn Teymiyye, Minhacu's- sünne, lll, 293, Kahire, 1409/1989. 
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! 

müdafaa ettiniz, ne de dü§manın belini kırdınız"<20) Ona göre Kelamcılar 
Kur'an'ın zikrettiği akll delillerden vazgeçerek ba§ka yollara saptılar. Sade
ce ''her§eyin yaratıcısı Allah'tır" anlamındaki rububiyet tevhidini anlamı§lar
dır. Ona göre bu tevhid anlayı§ını Kur'an'da ifade edildiği üzere mü§rikler 
de kabul ediyordu; "Eğer, onlara 'göklerin ve yerin yaratıcısı kimdir?' diye 
sorarsan, 'Allah'tır' diyeceklerdir." <21

) Aristocu tanrı anlayı§ına benze bir 
anlayı§. ilmi, kudreti, iradesi olyamayan hareket ettirici genel bir kuvvet gi
bi Allah'ı algılamı§tır. 

Hatta inançla hiçbir alakası olmayan bazı konular da nedense yer al
mı§tır. Fen ilimlerine ait bir kısım meseleler bazı Kelam alimlerine göre 
imanın esasatı gibi kabul edilmi§tir. el- Bağdadi ( 429/ 1038) atomcu görü§ü 
dinintemel esası olarak görmü§tür. Ona göre" Atom nazariyyesine muha
lefet etmek, İslam dininin esaslarına muhalefet etmektedir.''<22

) 

Mu'tezile'den Cafer b. Harb, atarnun parçalanamazlığını inkar ettiği gerek
çesiyle Nazzam'ın küfrüne hükmetmi§tir. <23

) Bu gibi hususlar KeHl.m ilminin 
tarifinde ve gayesinde belirtilen hedeflerden bir hayli uzakla§tığını göster
mektedir. 

II. Bazı Faktörler : 

Meselelere akli isbat yöntemiyle yakla§ırken, insanın duygu yönünü ih
mal etmi§ görünmektedir. İnsanın iç dinazmizmine yeterince önem verilme
yi§i, kelamı gaye ve hedefinden uzakla§tıran önemli bir faktördür. İbn Hal
dun'un (808/ 1406) ifadesiyle "Akıl güzel bir nimettir. Ama her§eyi tartacak 
nitelikte değildir. Terazisiyle altın tartan birisini gören adam , aynı tartıyla 
dağları tartmaya kalkı§ır. Bu o terazinin bozuk olduğuna delalet etmez. Ay
nı §ekilde akıl terazisinin de aklın durabiieceği bir sının vardır.''<24) Henri 
Corbin'in ele§tirisi de buna yakındır: "Kela.m tamamen akli tartı§maya daya
lı bir ilimdir. Onda Sufilerdeki irfan yoktur"(ZS) 

Tarihi Kelamın, gayesinden uzakla§masını netice veren bazı faktörleri 
ana hatları ile §öyle sıralayabiliriz : 

A. Fazilet kavramı 

Thomas Aquinas'ın ifade ettiği gibi, teolojide üç önemli unsur vardır : 
iman, ümit ve fazilet. <26

> Klasik kelam bu üç önemli kavramı yeterince ele 
aldığı teolojik yakla§ım Aristocu yakla§ımdan farklı olmalıdır. Kelamın bi-
(20) ibn Teymiyye, Minhacu's. sünne, lll, 361. 

(21) Lokman, 25; ibn Teymiyye, Minhacu's· sünne, lll, 288- 9. 
(22) ei- Bağdadi, Ebu MansOr Abduikahir b. Tahir ei· Temimi, Usuiu'd· din, s. 231, istanbul, 1928. 
(23) el- Bağdadi, e~ Fark beyne'!· !irak, 115, Kahire, ts. 
(24) ibn Haldun, Mukaddime, (nşr. Ali Abdüivahid), lll, 1071· 2., Kahire, ,1398/1977. 
(25) Henri Corbin, Tarih u' i· felsefeti'l· islamiyye, s. 170, beyrut, 1983. 
(26) Robert Sokolowsky, Theological Functions of Phiiosopy, s. 52, Washinghton. 1996 
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rinci meselesi olarak ilahiyat konusu ele alındığı halde, yakla§ımı tanrı mer
kezli olmamı§tır. Nübüvvet ve Mead konularında da durum bundan farklı 
değildir. Halbuki Kur'an- ı Kerim Allah'ı anlatırken kuru bir inanç olarak 
anlatmaz. Allah'ın varlığından bahsederken, O'nun nelerden ho§lanmadığı
nı da anlatır. İnsanları emirleri yerine getirme hususunda te§vik eder. Mese
la Allah'ın varlığına ve kulluğun yanlız O'na yapılınası gereğine i§aret edil
dikten hemen sonra, ferd ve toplum hayatına yansıyacak olumlu fiiller için 
bazı önemli prensipleri telkin etmektedir : 

a) Ana ya ve babaya iyilikte bulunmayı, b) Akrabalara, yoksullara, yol
da kalanlara yardım etmeyi, haklarını vermeyi, c) Harcamalarda orta yolu 
takib edip, israftan kaçınmayı, d) Geçim kaygısı ve yoksulluk korkusuyla ço
cukları öldürmekten kaçınma yı, e) iğrenç bir İ§ olan zinadan sakınmayı, f) 
İnsanı öldürmekten kaçınma yı, g) Y etimin malını yememeyi, ğ) Sözünde 
durmayı, j) Ölçü ve tartılarda hile yapmamayı, k) Kİ§İnin kulak, göz ve gö
nül gibi duyularına sahip çıkmasını, bunlardan sorumlu olduğunun §Uurun
da olmasını ve Yeryüzünde kabara kabara yürümemeyi emretmektedir. <27

) 

Dolayısıyla Kur'ani Kelam anlayı§ında Allah'ın isbatiyle iktifa edilmez. Ah
laki kurallann ya§anması hususunda ciddi ve oldukça etkileyici te§viklerde 
bulunmaktadır. Örneğin insanoğlunun karlı ticaret arzusuna hitap ederek, 
iman meselesini "karlı bir ticaret" olarak takdim etmesi ilgi çekicidir. <28

) İn
san fıtratına hitab eden orjinal bir usluptur. 

Aynı §ekilde bir yandan "Bakmıyorlar mı deveye nasıl yaratılmı§tır?"<29> 
ayetiyle ontolojik delile dikkat çekerken, yer ve gök geni§liğindeki Cennetin 
kimler için hazırlandığını hatırlatarak faziletin toplum içindeki önemini vur
gulamaktadır. Söz konusu cennetler §U kimseler içindir : a) Muttakiler, b) 
Zorlukta ve darlıkta bağı§ yapanlar, c) Kinlerini yutanlar, e) İnsanları affe
denler, f) Bir kötülük yaptıklarında veya kendilerinde zulüm ettiklerinde 
Allah'ı zikredip istiğfar edenler, g) Dalülette bile bile devam etmeyenler, <30

> 

olarak tanımlanmaktadır. Namazı gafletle kılanlar, gösteri§ için ibadet ya
panlar, en ufak bir yardımı.esirgeyenler ele§tirilmektedir.<31

> Tanrıyı kendi
ne konu edinmi§ bir ilmin fazilet kavramına bakı§ı elbette teo- centric olma
sı gerekirdi ki Kur'an'ın uslubunda bunu çok yerde görmek mümkündür. 

Hatta en §erefli ilim olma iddiası da çağda§ bir yarumcunun ifade ettiği 
gibi Kelam'ın bu özelliğinden dolayıdır. <32

> 

(27) isra, 22· 37 

(26) Safi, 1 O. 

(29) Casiye, 17. 

(30) bk. Al· i imran, 133· 5 

(31) Maun, 1· 7. 
(32) Hasan Haneli, Mine'l- akide, 1, 37. 
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...r. 
B. Anti- tez metodu : 

Klasik Kelamın ikinci büyük eksikliği anti- tez karakterli bir metod ta
kib etmesidir. Örnek olarak sadece meşhur Matüridiyye Kelamcısı en- Ne
sefi'yi (v. 508/ 1114) gösterebiliriz. Tabsıratü'l- edille adlı ünlü eserinin 
önemli bir kısmı "el- Kelamu fi ibtali ....... " diye başlayan başlıklar altında 
karşıt tezleri çürütmeye çalışmıştır. Hacimli eserin büyük bir bölümünde 
müellif savunmacı bir karakterle konulara yaklaşmaktadır. Kendi tezinin 
doğruluğunu değil, anti- tezlerin çürüklüğünü isbat etmekte tezinin doğru
luğunun ortaya çıkacağını savunur.(33

) burada "başkalarına karşı delil geti
rip, onları susturmak" hedef alınmıştır. Öyle ki, tartışmanın adabına bile za
man zaman uymayan yersiz ithamlan, hatta hasının haketmediği mülhid, 
zındık gibi sıfatlarla tavsifleri, daha ileri giderek küfre nisbet etmeleri de 
sözkonusu olmuştur. <

34
) Bu tarzın isabetli olup olmadığı tartışılabilir. Kela

ının bu tarzı doğru kabul edilirse mülhid veya ehl- i bid'atin bulunmadığı 
yerde Kelama gerek olmayacaktır. Halbuki böyle bir anlayış Kelamın ana 
gayesiyle ters düşücektir. Binaenaleyh hasımların delillerini çürütmekle Ke
lamcının işi bitmiş olmaz. Dolayısıyla Kelam ilmini sadece bir savunma ilmi 
olarak görmek eksik bir anlayıştır. Ebu Hayyan et- Tevhidi'nin (v. 400/ 
1010) tesbiti ilgi çekicidir. O, Kelam sadece bir savunma ilmi olarak gör
mez. Ona göre Kelam, sadece inancı takviye eden, bir ilim değil, aynı za
manda imanın muhtevasının anlaşılınasını sağlayan bir ilimdir.<3

5) Bunu şöy
le de ifade edebiliriz. Kelam yanlız iman etmeyi değil, imanda derinlik ka
zanmayı da hedef alır. Sözkonusu ilmin bir savunma görevi vardır. Prof. 
Mustafa Galveş Kelam alimlerini askeriyedeki özel time benzetir. İslam 
akidesine bir saldırı olduğunda Kur'an, Sünnet ve akıl desteğiyle ilk karşı 
koyacak olan onlardır. <

36
) Ancak , bu görevleri sadece savunmadan ibaret 

olmamalıdır. Kanaatİınce et- Tevhidi'nin "imanda derinlik kazanma kavra
mını gündeme getirmesi Kelam'ın savunmadan çok ötede olan bir görevini 
gündeme getirmektedir. 

C. Pratik Yerine Teorik: 

Bu özelliğinden dolayı bilhassa Mu'tezile kelamı ilk dönemlerde bile 
tenkide tabi tutulmuştur. Bazı klasik kaynaklarda kaydedildiğine göre kim 
cehaletini artırmak isterse en- Naşii'nin (294/ 906) Kelam mezhebinde iler
Iesin <37

) denilmiştir. 

Kelam ilmi, tarih boyunca aldığı farklı isimlerden de anlaşıldığı gibi, 
(33) en- Neseli, Tebsıratu'l- edilce, (nşr. Claude Salame), 1, 3-157, Dımaşk, 1990. 

(34) en- Nesefı, a. e., 1, 126. 

(35) bk. Abdurrahman Bedevi, Mezahibü'l- islamiyyin, ı, 13. {Et- tevhidi, Semaratü'l- UIUm, s. 192- 3, el- Edebu ve'l- inşa kitabıyla bir_ 

likte basılmıştır. Kahire, 1323}. 

{36) Kelfurı'da Yenilik Sempozyumu, Altınoluk Dergisi, Eylül, 1991. 

(37) ibn Nedim, el- Flhrist, 217, 226. Beyrut, 1988. 
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teorik olmaktan çok, pratiktir. Örneğin Kelam'ın bir adı "ilmu usüli'd- din" 
dir. Usul ilminin dayanağını teşkil eden şey teorik esaslardır. Dış alemde 
gerçeği olmayan mücerred faraziyyeler değildir. Teorik esasların amacı dav
ranışları, başka bir ifade ile pratik hayatı yönlendirmektir. <38

> Kelam ilminin 
diğer bir adı "İlmu'l- akaid"tir. Hasan Hanefi'nin ifadesiyle akaid, şuurun fi
illeridir. Pratik ve teorik yönleri vardır. İnançlar tarihte olmuş, bitmiş şeyler 
değildir. Onları pratikten teoriye dönüştürmek, söz konusu ilmin amacının 
dışına çıkmaktır. Davranışları yönlendirme açısından akaidin pratik yönü 
teorik yönünden daha fazladır. Akaidde terakki arneli hayat ile olur. 

Bu hususa ünlü Müslüman sosyoloğ İbn Haldun (808/ 1406) da dikkat 
çekmektedir. "Akaid konusunda yaşamak ile bilmek arasındaki fark, birşeyi 
söylemek ile onunla vasıflanmak arasındaki fark gibidir. İnsan yetime şefkat 
göstermenin, fakiriere sadaka vermenin sevap oldu~unu bilir, ama yetimi ve 
fakiri görünce şefkat gösterınez, sadaka vermez."<3 > Allah'ı ve Peygamber
leri bilmek ayrıdır, inanmak ayrıdır. Teorik olarak bilmek kafi değildir. 
Kur'an, ehl- i kitabın çocuklarına tanır gibi Hz. Muhammed'i tanıdıklarını 
ve bildiklerini, ancak buna rağmen inanmadıklarını haber vermektedir. (40) 

Dolayısıyla inanmanın pratik esası vardır. İslamın başlağıcında akaid nazari 
bilgilerden ibaret değildi. Pratik ve teori birlikteydi. Bazan bir tek ayette ila
hiyat, ahiret, insaniyet, ahlaki değerler ile ilgili hususlar bir arada zikredile
bilir. Bazen iman en ince pratik meselelerle birlikte anılır"<41> 

Savaş halinde dahi Peygamber ve beraberindekiler namaz gibi yüksek 
öğretiden geri kalmadıklarını hatta namazda cemaat gibi mendubu dahi ih
mal etmediklerini Kur'an'dan öğrenmekteyiz. "Sen içlerinde bulunup onla
ra namaz kıldırdığın vakit, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dur
sun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Namazda olanlar secdeye vardıklarında 
arkanıza geçsinler, bu kez namaz kılmayan öteki bölük gelsin, seninle bera
ber namaz kılsınlar, korunma tedbirini ve silahlarını alsınlar"<42) Namazdan 
sonra ayakta iken, otururken ve yatarken Allah'ın anılmasını emretmesi 
pratiğe verdiği önemin ifadesidir. "Pratikten nazariyyeye olan her dönüşüm, 
tevhidde bir gerilemedir, dumura uğramaktır. "<43

> 

Kur'an'ın üslubu tatbikata yöneliktir. 

"Sırf nazariye en az ölçüdedir. belki de o en çok evrenin genişliğini ve 
düzenini gözleme yönündeki uyanlarında nazariyyeye yaklaşmaktadır, fakat 
bu düzen delili bile Allah'ın varlığını nazari olarak ispatlamak için değil, 
(38) Hasan Haneli, Mine'l- aklde, 1, 59 

(39) ibn Haldun, Mukaddlme, lll, 1072. 

(40) Bakara, 146. 

(41) G. Anavati- Lois Gardie, Fefsefetü'l- Fikri' d- dini beyne'l· isıarn ve'l-meslhiyye, 1, 42-2, Beyrut 1978 .. 

(42) Nlsa, 102. 

(43) Hanefı, a. e., 1, 66. 



onun canlı ha§metini ve tam anlamıyla bir hedefe yönelik güzelliğini( cemal) 
tasvir etmek için kullanılmaktadır. Ağırlık, arnele yönelik olan iman üzerine 
verilmi§tir. Bunun için gerekli ahlaki ve psikolojik etkenler ve gerilimler 
sağlanmı§tır. İnsan gururu, Allah'ın ha§meti ve kudreti kar§ısında kesin bir 
ifadeyle a§ağılanmı§tır. Öte yandan ilahi kudrete sığınıp, barakete geçmek
ten kaçınmak isteyenler reddedilmi§, insanın fiiliyle ilgili olarak sahip oldu
ğu temel hürriyet ve sorumluluk açık bir §ekilde tasvir edilmi§tir. Kibirlilik 
ve kendini beğenmi§lik tekrar tekrar kötülenmekle birlikte, umutsuzluk da 
§eytanın ve onunu takipçileri olan kafirlerin hususiyeti olarak kesinlikle 
reddedilmi§tir, insanın tabiatı zayıf veya yanılabilir olarak ele§tirilmi§, fakat 
insanın girİ§İmi elinde tutmasının zorunlu olduğu duygusu açık bir biçimde 
kabul edilmi§tir". (44

) 

III. Günümüz ihtiyacı Olan Kelam: 

İlk dönemlerde Kelam ilminin muhtevası içinde, Henri Corbin'in iddi
asının aksine, "sufilerin irfanı" da vardı. Hasan-ı Basri'nin (110/728) ve Ha
ris el- Muhasibf'nin (243/857) Kelam anlayı§lannda ruhi terbiye figürlerini 
görmekteyiz. Bunlar Hz. Muhammed'in (a.s.m) dönemine en yakın insanlar 
olarak bize bu konuda ı§ık tutmaktadır. Öyle görülüyor ki bu dönemde Ke
lam, kİ§İnin inancını takviyeye yaramı§, ihtiyaç halinde de savunma yapabi
lecek bir karektere sahip olmu§tur. Bu hususu aynı zamanda ilk Kelamcılar
dan olan Ebu Hanife'nin (150/767), oğlu Hammad ile arasındaki kar§ılıklı 
konu§malardan da anlamaktayız. Ebu Hanife, kendi dönemindeki Kelam 
ebiinin takvasını, hakperestliğini anlatmakta, daha sonraki Kelamcılann ise 
çoğu dinde laübali olduklannı söylemektedir. Tartı§maları hakperesdik adı
na değil, egoyu tatmin adına yaptıklarını dile getirmekte ve bu gerekçeyle 
oğlu Hammad'ı Kelam'dan sakındırmaktadır.(45) Halbuki Ebu Hanife'nin 
kendi eserlerine baktığımızda, onun akaid ile irfan figürlerini de görmekte
yız. 

Aslında uzakla§ması sebebiyle olsa gerektir ki, be§İnci asırda gelen 
Gazzali (505/1111) gibi bir deha, Kelam'ı tatminkar görmemİ§ ve §öyle de
mi§tir: "Kelam benim için kafi gelmedi. Şikayetçi olduğum hastalığımada §İ
fa olmadı".(46) Acaba Gazzali nasıl bir kelamı arıyordu?. 

Bu gün Kelamın hem uslubu hem de konuları çağda§ bir topluma hitap 
edecek §ekilde zenginle§tirebilir. Hatta Kelamın muğlak konuları dahi 
Kur'an'ın anlayı§ına uygun olarak yalın bir uslub içerisinde anlatılabilir. 

Mesela Kelamın en çok tartı§ılan konularından biri olan İstitaat ve irade 

(44) Fazlurrahman, islam, 119-20. 

(45) Taşköprüzade, Miftahu's- Saade, ll, 113. 
(46) Gazzarı, et· Münkızz, (nşr. Muhammed Cabir), s. 14, Kahire, ts ... 
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meselesinde "Kim dünya menfaatlerini istiyorsa onu veririz , kim ahiret se
vabını istiyorsa onu da veririz . Şükredenleri mükafatlandınrız"c47) ayetinde 
kulun fonksiyonu gayet açıktır. Ancak buna rağmen bin sene boyunca bana 
göre gereksiz bir §ekilde "İstiaat, fiilden önce midir, sonra mıdır?" "Kul fiili
nin halıkı mıdır, değil midir?" tartı§ması yapılmı§tır. 

Gazzali' (505/ 1111) ve İbn Teymiyye (728/ 1382) b .ir derece bunları 
yapmaya çalı§ını§lardır. İkisi de bu alanda birer ihya hareketini ba§latmak 
istediler. Ancak klasik ihya hareketlerinin ba§arısızlığa uğramasının bir se· 
bebi Fazlurrahman'ın da ifade ettiği gibi, rasyonalizme ve entellektüellizme 
kapalı olu§uydu.<48

) Bu konuda Gazzali'nin İbn Teymiyye'ye göre daha ba§a
rılı olduğunu söyleyebiliriz . Çünkü İbn Teymiyye felsefenin her çe§idine, 
hatta bir yönüyle Kelfım ilmine dahi cephe aldı. Onun bu tutumu dü§üncede 
bir kısır döngü meydana getirdi. Gazzali ise Rosyonalizmi yeterli görme
mekle birlikte ona caphe de almadı. Sufilere özgü ruhanilikle sünni anlayı
§ın uzla§ması sonucu İslam topluluğuna yepyeni bir canlılık geldi. 

Gazzali sufılik ile Kelfım arasında bir terkib yapmak istemİ§tİr. Hatta 
onun bir Sufi mi, yoksa bir Kelfımcı mı olduğu merak edilmi§tİr. Dini kesin
liğe (yakin e) olan ihtiyacı nasıl onu Sufiliğe zorladı ise, onun sufiliği kendisi
ni, E§'ari kelamında ifadesini bulan Kur'an'ın Allah anlayı§ını yeniden ke§
fetmeye yönelmi§tİr. Fazlurrahman bunu ba§arılı bir ameliyye olarak gör
mekte ve §öyle demektedir. "O sünni Kelfımın biçimsel ve dağınatİk olan 
ifadesinin ya§ayan dinle irtibatını sağlayarak, onları yeniden canlandırıp, on
lara vahyin asıl ruhunu yerle§tirdi. böylece katı skolastisizme ağır bir darbe 
indirdi. Akidenin dağınatİk niteleğini yumu§attı ve dinin iç ve dı§ (batini ve 
zahiri) cihetleri arasında bulunan hayati gücü tespit etti.<49

) Gazzali'nin bu 
te§ebbüsü de günümüz ihtiyacına cevap vermekten uzaktır. Günümüz ihti
yacı olan bir Kelfım anlayı§ı için Gazzali'nin bu metodu bir basamak te§kil 
edebilir. Kelfımi kavrarnlara canlılık verecek, mativasyon sağlayacak estetik 
gibi faktörler kelamda yer alabilirse, gayesine ula§mı§ olur. Kelfımın, günü
müz ihtiyacına cevap vermesi için, Kur'an'ın problemlere yakla§ma tarzını 
esas alacaktır. Kelam, yerine göre, bazı çağda§ ilimlerden de yararlanacak
tır. Pozitif ilimler sürekli deği§im gösterselerde, onlarda deği§meyen kav
ramlar da vardır. Abesiyetin olmayı§ı, nizamın varlığı gibi. Kur'an-ı Kerim 
ve Kfıinat, ikisi de Allah'ın kitabıdır. Her iki kitap da Kelfımın ana umdesini 
te§kil eder. Bilimin sunduğu datalar, Kur'an'la ters dü§mez. Dolayısıyla, 

çağda§ Kelfımcı yeni fizikten yararlanabileceği gibi, çağda§ sosyal ilimlerden 
de faydalanmalıdır. 

(47) A1· i imran, s. 145 
(46) Fazlurrahman, islam s. XX. 

(49) Fazlurrahman, islam s. 133 
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Sonuç: 

Klasik Kelam belli dönemlerde bazı görevleri ifa ettiğinde şüphe yok
tur. Yeni bir anlayış ve yeni bir Kelam günümüz insanının çok yönlü prob
lemlerine cevap verebilir. Buna Kur'an Kelam'ı adını vermek istiyoruz. Ke
lam'da teo- centric bir anlayışa dönülmesinin lüzumunu vurgulamak iste
rim. Çünkü toplumun ihtiyacı böyle bir anlayışı zaruri kılmaktadır. Çerçeve 
içerisinde yeni bir yaklaşımla Kelam ele alınırsa, sanırım hedefine ulaşması 
daha kolay olacaktır. Kendisinden bekleneni verebilecektir. Geniş eksenli 
bir ıslahatı da bu anlamdaki kelam ilmi başaracaktır. Kelam bu ilme men
sup alimlerce her asrın ihtiyacına göre ifade ettikleri ictihadlardır. Bu icti
had her asırda o asrın ihtiyacına göre yeniden şekillenebileceği, asrın anla
yışı çerçevesinde yep yeni bir kalıba sokularak işlenebileceği kanaatindeyim. 
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