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K.ELAM DiLİNİN KURGUSAL NiTELİGİ
-Din-Kelam İlişitisi ve Kelamda Kavramsal Soyutlamanın Zorunlul$Galip TÜRCAN'

The Fictitious Character of Kaiami Language
-The Relation between Religion and Kaiam, and The Necessity
of Canceptual Abstraction in The KaiamAbstract
A compaıision between the rellglon and kalarn from the viewpolnt of nature
and aim procures to form an oplnion about the apperance of kalarn and
its functlon which it reallzed throughout !ts own history. Kalarn placed the
religious concepts lnto !ts own termlnology, but abstracted these concepts
by the reason of theologlcal worries and earned them new contents that
would support !ts own aim and functlon. Going away from the searching of
factual reality and ruming to solve the theological problem In favour of religlous comments on which the polltlcal preferences were effectlve, the kalarn
improved a fictltlous language In the view ofterm!nology.
Key Words: Religlon, Kalarn, Fact. Concept,

1.

Abstractıon

Giriş

birçok etkeni birlikte değer
lendinniş, başta nasların belirlediği temel eksen yanında siyasi ayrışmaların
ilikadi aynşmayı zorlayan yaklaşımları, dış dünyada karşılaşılan dini/fikri
unsurlar, farklı kelami perspektifiere göre değişik yorumlanabilen akli ilkeler
ve gramalik belirlilikler dahil olmak üzere dile dayalı tercihler bu terminolojik
yapıyı gerçekleştirmiştir. Kelam, Müslüman ilikadını konulan bakımından tek
tek ele almak ve her bir konuyu tanımlamak gibi bir işlevi benimsememiş,
tabiab gereği ilk dönemlerden itibaren tarbşılan konulara bağlı olarak geliş
tirdiği kavramsal çerçeve ile dalaylı bir yoldan, iman ilkelerine ilişkirı çözümler önermiştir. Kelamda kavramlar her ilikadi/kelami ayrışmaya özgü olarak
değişen bir içerik kazarımaktadır. Söz konusu içeriklerin kazandırılmasından
önce yapılan şey, kelaının kendi tercihini üzerine yükleyeceği kavramla o kavramın içine doğduğu anlam alanı arasındaki yakınlığı belli ölçüde aralamak,
kavram-olgu bağını gevşebnek ve yeni içerik önündeki engelleri aşmakbr. Ancak kavramın önceki içeriği ile ilgisi de bütünüyle ihmal edilmemelidir. Kavramların içerikleri konusundaki kelami tercihierin ortaya çıkması ve kelami
terminolojinin belki erken sayılabilecek bir dönemde oluşmuş olması yine kelamın amacı ve işlevi ile doğrudan irtibatlıdır. Kelaının amacını ve işlevini kavramak için din ve kelam arasındaki ilişkinin, benzer ve farklı yanların ortaya
çıkarılması, sözü edilen farklılığın belirginleştirilmesi gerekmektedir. Şu halde
Kelam, kendi terminolojisini
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kelamın

kendine özgü yapısının/ dilinin anlaşılması, belli ölçüde kelamdaki
kavramsallaşmanın mahiyetinin kavranması ile mümkün olabilecektir.
dinin ve kelamın mahiyetieli arasındaki tabii ayrılığa önişaret edilecek. sonrasında da dinin işlevselliği ve arnaçı ile kelamın
işlevselliği ve amacı arasındaki farklılık üzelinde durulacak, kelami tutum bir
kavramsal soyutlama çabası olarak ele alınacak ve bu kavramsal soyutlama
örnekler üzelinden gösterilecektir.
Bu
celikle

çalışmada

2. Din ve

Kelaın

İnsan, diğer canlılardan farklı olarak var oluşunu ve hayatın anlamını sorgulamaktadır.

Allah ve alem arasındaki ilişkiyi belirlemek isteyen, kurarn ve
kurunilarını bu ilişkinin mahiyetini açıklamak için inşa eden din, 1 insanın
başka hiçbir bilgi alanının veiileii ile çözümleyemeyeceği bu probleme belli ölçüde ikna edici bir cevap önerdiği için vazgeçilmez niteliğini her zaman
sürdürmektedir. 2 Din probleme cevap oluştururken en başta dogmatik prensiplerle hareket etmektedir. İmana konu ilkeleli barındıran dogmatik yapı,
din bakımından en temel ve değişmez çerçevenin tespiti anlamına gelmektedir. Sonrasında ahlaki prensipler ve ibadete ilişkin Iitüeller, dinin inananlara
önerdiği unsurlardır. Şu halde din, doğrudan varlığına itiraz eden kişilerle bir
mücadele içensine giıişmiş olsa da getirdiği ilkeler üzelinde akli/mantıki tartışmalardan esasen kaçınacaktır. Çünkü onun amacı, önerdiği ilkeler üzelinde iman düzeyinde bir kabullenmeyi gerçekleştirmektir. Bu nedenle vicdana
ve insafa hitap edip insanların içielinde çözümsüz duran probleme önerdiği
çözümle onları karşı karşıya getiren dinin asıl hedefi, sözü edilen çözümün
benimserup yerleşmesi için güçlü heyecan ile deiin iman örneklelinden ibaret
bir din toplumu oluşturmaktır. Vahiy, bu heyecanın en önenili kaynağıdır.
Zamanla dini heyecan ve coşkunluk, gündelik işler ve güncel siyasetin içeiisiride kendine yer arayacak, toplum ve kişiler o heyecanı artık ilk dönenilerdeki güçlülükte yaşamayacak, heyecanın ve coşkunun belirlediği duygululuk,
yelini aklın da dahil olduğu bir dindarlığa terk edecektir. Bu arada toplum
genişlemiş; din, başka kültürlerle ve yerleşik kurallan bulunan dogmatik nitelikli tartışmalar yaşamış olan öğretilerle karşılaşmıştır. Dinin metinleline
daha sorgulayıcı nitelikte bakışlar ortaya çıkmış, önceden bir bütün olarak
değerlendirilen ve parçalanmayan dogmatik ve ahlaki ilkeler, Iitüeller ayrı ayrı
değerlendiıilmeye ve çoğunlukla dogmatik ilkelere ilişkin tartışmalar gelişme3
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ye başlamıştır. İslam dini açısından konuşacak olursak ilk başta yasaklanan
bu tür tartışmalar, 4 özellikle Hz. Peygamber'den sonra sözü edilen yasağı etkin biçimde kontrol edecek kimse ve kurum bulunmadığı için güçlüce ortaya
çıkmış. önü alınamaz şekilde ilerlemiştir. Uzunca bir zaman geçmeden bu
dogmatik nitelikli tartışmalara yani teolojlk tercihlere siyasiler de bir teolojlk
tercih lehine olmak üzere katılmıştır. Artık dini/teolojlk yorumları, dini motivasyon kadar belki ondan daha fazla siyasi motivasyon etkilemektedir. Teolojlk tartışmaların çerçevesi ve kavramsal içerikler belirlenirken gerekli temel
argümanlar, dışarıda gelişen, başka kültür ve dinler içerisinde üretilen fikri
unsurlardan oluşturulmaktadır. İlgili teolojlk tartışmalar, Müslüman kültürde bütün olarak kelami tartışmalar şeklinde tanımlanmaktadır. Din. esasen
bu tür tartışmaları reddetligine göre söz konusu tartışmalar ile din arasındaki
ilişki belli ölçüde problemlidir. Öte yandan tartışmalar doğrudan dinin dogmatik ilkeleri ve dini metinler /naslar üzerinden gerçekleşmektedir.
Dinin amacı ve daha ziyade dini heyecan barındıran dini metinlerin amacı iman ve hidayet oluşturmaktır. 5 İlgili metinler yardımı ile insanlar itikadi,
arneli ve ahlaki bakımdan ihtiyari olarak bazı kabullere sevk edilmek istenmektedir. Bu. dinin ve nasların önceliğidir. Dinin ilk toplumu ve o toplumun
problemleri
aşıldıktan sonra yeni toplumun problemleri. ilk dönemlerdeki dini
.
.
heyecanın ürünü olan naslarla çözümlenecek nitelikte değildir. Artık farklı
beklentiler içerisine giren fert ve toplumun daha kompllke problemleri bulunmaktadır. Bu problemierin çözümü naslara irca edilmek suretiyle dini çerçeve
dahilinde tutulmalıdır. Sözü edilen olgu. fert ve toplum açısından teolojlk ve
sosyal nitelikli tabii bir zorunluluktur. Kelam bu problemleri dogmatik zemini
bakımından tanınılayıp yine problemierin pratik/ameli sahadaki görünümü
ile de ilişkisini belirlemek zorundadır. Şu halde kelamın işlevi, etkinliği ve
formu üzerine farklı görüşler bulunsa da kelamın mutlak varlığı ve gerekliliği tartışılamayacaktır. Bir dinin beşeri dünya ile karşılaştığı anda ilk ihtiyaç
duyduğu şey, yeni şartlara karşı kendi varlığının devamını saglayacak bir savunma refleksidir. Bu refleksinadı kelamdır. Konuları ve kavramları önemli
ölçüde ortak olmakla birlikte din ve kelam arasındaki farklılık. aynı zamanda
kelamın varlığını zorunlu kılmaktadır. Çünkü kelam. dinin mevcut yapısı ile
çözümleyemediği imana ilişkin problemleri dinin üzerinde yürüdüğü kavrarnlara akli içerik kazandırmak ve ortaya çıkan bu problemlerle dinin kaynakları,
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metinleri arasında anlamlı sayılabilecek iTtibatlar kurmak suretiyle çözümleme çabasıdır. Din ortaya çıktığında sonradan gelişen dini/kelami tartışmala
rm hiç birini öngörmez. İlk hali ile din, üzerine geliştiği metinlerini de kendi
yakın amaçlanyla doğru orantılı olarak kurgulamaktadır. Şu halde dinin usül
ve furü'una ilişkin sonradan ortaya çıkan tartışmalar, ilk metinlere irca edilerek çözümlenıneye ve sorunlara zemin olsun diye teorik bir temel kurulmaya
çalışılmış olsa bile problemle metinler arasındaki yakınlık, sadece problemin
ilk halinin ve belki en basit şeklinin metinde doğrudan ya da dolaylı olarak yer
alınış olmasıdır. 6 Devam eden süreçte özellikle teolojik kaygılarla tanımlanmış
problemi dinin ilk dönemlerinde ortaya çıkmış olan metne irca etmek, akli/
bilimsel bir zorunluluk değil konjonktürel bir zorunluluktur. Bu, beraberinde
hem kurgusal bir zemini getirmiş hem de tek tek konularda kurgusal nitelikli
anlama çabalan geliştirmiştir. Şu halde kelamın amacı, dinin süreç içerisinde karşılaştığı teolojik nitelikli problemlerin çözülmesini gerçekleştirmektir.
Problem esasen, dini/ilahi nitelikli dogmatik yapının dünyevi/beşeri dille ifadesidir. İnsarıın kolay algılayacağı dini eksenli anlatırnın yani antropomorfist
yapının siyasi istismara açık nitelikten uzaklaştırılması, siyasi bakımdan egemen güçlere zarar verecek anlamaların önüne geçilecek şekilde değerlendiril
mesi, bir manada ehlileştirilmesi, üzerinde akli bakımdan konuşulabilir şekle
dönüştürülmesi yani aklın açık ilkeleri ile çatışır görüntüden kurtarılıp uzaklaştınlmasıdır. Kelam, öze ilişkin bir anlama faaliyeti olmaktan ziyade din ve
akıl arasında var olan 'biçimsel aynlıklan' aşmak için geliştirilmiştir.
Kelamın

ortaya çıkışını zorlayan unsurlar içinde dogmatik yapının kavranması konusunda gelişen irade kadar belki daha fazla nispette kendi siyasi
geleceğini mevcut teolojik yaklaşımlardan birinin güçlenmesine eklemleyen
iktidar odaklannın destekleri de bulunmaktadır. Şu halde kelamın ortaya çık
masındaki amaç sırf dini değildir. En azından dini yaklaşımlar, siyasi, akli,
antropolojik ve dile dayalı kalıplar ve dayanaklar olmadan hayata geçemeyecektir. Kelam, dinirı dogmatik yapısı ile ilişkili daha ziyade biçimsel tanımla
malan gerçekleştiren bir faaliyettir. Bu şekli ile pragma~ sayılabilecek olan
kelam, dönemsel/yerel, dini/siyası nitelikli kaygıların hakim olduğu teolojik
ayrışmalar yaygınlaşıp kitleselleştikten sonra gelecek zamanı da belirlemeye
başlamıştır. Din, tabii olarak kelamı öncelemektedir. Ancak dinin kitleselleş
mesi, ortaya çıktığı zamanı, coğrafyayı aşması ve kendirıi yeni şartlara uyarlaması, geniş kesimler karşısında tutunabilmesi, farklı kültürlerle etkileşime
geçmesi ve antolajik/ideolojik varlığını sürdürebilmesi için bir yöntem olarak
kelanıın zorunlu olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Kelam, dinin açılımını
ve gelişimini özellikle dogmatik iddialan bakımından kontrol altına alınış ilgili
iddialan belli ölçüde kalıplarla anlamaya çalışmış dinirı dev1nimi:ni engellemiş
olsa da onun etkınliğirıi zaman. ve coğrafyarım üzerine çıkarmış aklın ilkeleri
6
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daha geniş boyutta ele alınabilir ve savunulabilir niteliğe kavuşturmuştur. Şu halde denebilir ki, kelam dinin emrinde
gibi görünüyor olsa bile, dogmatik yapının belirlenmesi bakımından önemli
ölçüde hakim ve baskın bir tavır olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim Cahız
(ö. 235/869), kelamı, 'eksik ve fazlayı, doğru ve yaniışı kavramaya yarayan
bir ölçü (el-mizan)' olarak değerlendirmektedir. Hatta, ona göre kelam, her
bir ilim için gerçeği belirlemeye yarayan kıyas mesabesindedir.7 Öyle ki, bu
yönüyle kelam felsefedeki mantığa benzemektedir. 8
için de dinin

iddialanın

Kelamı oluşturan

teolojik tercihler, aslında dış dünyada varlığı fark edilmeyen, varsayıma dayalı/itibari, aklın hükümleri bakımından tutarlılık gereği
dinin dogmatik iddialarına ilişkin olarak geliştirilen yorumlardır. Bu yorumların dinle doğrudan irtibatlı olduğunu veya daha anlaşılır ifade ile dini olduğu
nu öne sürmek kolay değildir. Ancak Müslüman kültürde, toplum başka din
ve kültürlerle ilişkiye geçmeden önce hatta sahabedöneminde dinin dogmatik niteliğinin değişmez yanlannı belirlemeye ilişkin cedeli tutumların ortaya
çıktığı tespit edilmektedir. 9 Kelam, bir fikrin yani dinin savunusu olduğu için
cedel diye nitelenmiştir. 10 Esasen cedel de kesin bilgi ifade eden burhani önermelerden değil kesin bilgi içermeyen 11 ve meşhürat ile müsellemata dayalı 12
önermelerden kuruludur. 13 Özellikle felsefeciler, cedelin/kelamın bu niteliğini
dile getirmişler, 14 kelamın mutlak gerçeklik arayışında bulunmadığı iddiasını
kelama yöneltınişler ~e kelamın sadece katı bir savunma ile ilişkili olduğunu
öne sürmüşlerdir. 15
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3. Kelam ve Soyutlama
Kelamın aklı

•

ele alış şekli ve önenne yapısı cedelin ana karakterini vermekle birlikte Müslüman kelamı bakımından daha özel sayılabilecek durumlar da
söz konusudur. Kelamın referans alanı ve nasların özellikle Ehl-i Sünnet kelamı ÜZerine kurduğu baskı ile aklın Mu'tezile kelamı ÜZerine kurduğu baskı
ve her iki kelam ekolü arasındaki gerilim, kelamı güçlü te'villere sevk etmiş,
EhH Sünnet nassın; Mu'tezile de aklın baskısından kurtulmak için mezhebi
ayrışmayı güçlendirecek nitelikte soyutlamalara gitmiştir. Kelam ilk dönemlerinde, kendi tercihi bakımından belki referans olacak doğru nassı belirleyerek
problemlere çözüm ararken süreç içerisinde problemler çeşitlenmiş ve naslar bu çeşitli problemlere yetmeyecek hale gelmiştir. Artık müstakil çözümler
üretUmeli ve bu çözümler naslara irca edilmelidir. Söz konusu durum, kilit
kelimelere kavramsal içerik kazandınlması işleminin bir gereklilik olduğunu
ve bunun da tabii bir süreç sonunda gerçekleştiğini bize göstermektedir.
Kelamın

özellikle kavramsal dÜZeyde bir araç olarak benimsediği soyutlama/tecrit. olgusal düzeyde "bir fıkri yaygın pek çok örneği içinden ayıklama
yolu ile şekillendirme ve vurgulama süreci/metodu olarakK 16 anlaşılmaktadır.
Yine soyutlama "Gerçekte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma eyleıni. Geneli
ve öz olanı arınmış bir biçimde elde etmek için özle ilgili olmayanı bir yana
bırakma. Bir tasarımın ya da bir kavramın nitelik ve bağıntı gibi ögelerini göz
önüne almayarak dikkati doğrudan doğruya kavrama çeken düşünce eylemi"17 olarak da tanımlanmaktadır. Bu şekilde tanımlanan soyutlamanın din
ile kelam arasındaki ilişkinin kavramsal şeklini tespit bakımından önemli olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Esasen din, kavramlarını kendi önceliklerini belirlemek için bütünlüklü bir yapı içerisinde sunmaktadır. Kelam
bu kavramsal yapının zamanla taşınamaz nitelikte olduğunu gördüğü zaman
özellikle dinden aldığı ve seçtiği kavramları içerik bakımından parçalamaya,
o kavramların temel unsurlarını belirlemeye çalışmaktadır. Asıl ve değiştiri
Iemez nitelikte belirlenen kavrama ilişkin tanımlamalar başka kavramlarla
ilişkili olacak şekilde kurgularımaktadır.
Kelam, naslann içine doğduğu olguyu geriye iten bir yaklaşım geliştinnekte
dir. Zaten soyutlamada olguyu çevresinden ayıran bir tavır mevcuttur. Nitekim
bu nedenie soyutlama, ~deneyin içeriğindeki bir ögeyi doj%al koşullarından yapısal ve fonksiyonel ilişkilerinden ayırarak, kendinde ve kendi başına düşürıme
işlemi. .. " 18 ve "Bir yandan soyut bir fıkri ya da kavramı, bir dizi ömekleyicisinden yalıtlayıp çıkartan bilişsel süreci. bir yandan da bu sürecin sonucu olan
şey ya da kavramı dile getirir ... "19 diye tammlanabilmektedir. Bu açıdan bakıt16 Simon Blackburn. Dictionary ofP!ıilosophy. Oxford University Press 1996. 3.
17 Akarsu, Bed!a. Felsefe Terimleri Sözlüğü. Savaş Yayınlan. Ankara 1984. 159.
18 Cevlzcı. Ahmed. Felsefe Sözlüğü. Ekin Yayınlan. Ankara 1997. 627.
19 Cevizci. 627.
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dığında kelaın

özellikle naslar bakımından olgusal çerçeveyi reddeden ve naslan olgulardan ayn olarak değerlendiren tavırlan barındınnaktadır. Sözü edilen
naslar, önceden belirlenen kavramsal içerikler ekseninde değerlendirilm ektedir.
Bu sırada önemli bir içerik kurgusunun gerçekleştiğini kabul etmemiz gerekmektedir. Az önceki tanımda yer alan ve olgusal soyutlama diye nitelenebilecek
tutum kelaına uyarlandığında kelama te'vil imkanı tanımış olmaktadır.
Efruu'l-ibad (kulların fiilleri) tartışmasında insanın iradesi ile davranışla
n arasında denge arayışı sürerken Ehl-i Sünnet, fiilieri Allah'ın yarattığını,
Mu'tezile ise her bir insanın kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu dile getirmiş her
iki kelaın ekolü de iddiasını ayetlerle desteklemiştir. Konunun kelaındaki tartı
şılan şekli halk kelimesinin kavramsal içeriği ile doğrudan ilişkilidir. Ehl-i Sünnet, halk kavramının 'var etme/yok iken var etme' anlamı ile sadece Allah'a
isnat edilebileceğini, Mu'tezile ise insanlar için de bu kelimenin yapma/etme
anlamında kullanılabileceğini ileri sürmektedir. Tartışmanın bu aşamasında
Kadi Abdulcebbar (ö. 415/1024), ayetlerin bağlamını ve Kur'an'ın indiği toplumla ilişkisini sorgulaınaktadır. Ona göre, ayetlerde halk kavramına ilişkin
vurgu, müşrik toplumun putlara atfettiği ulühiyetin geçersizliğini ifade etmektedir.20 Şu halde Kur'an'da yer alan halk kavramı, efruu'Hba.d konusunda Ehli Sünnet'in benimsediği anlamı desteklemeyecektir. Kadi Abdulcebbar'ın. öne
sürdügü bu yaklaşım, metni anlama bakımından son derece geçerlidir. Elbette
Kur'an bu tartışmanın içinde olmadığı gibi tartışmanın taraflarından birini desteklemek gibi bir kaygısı da bulunmamaktadır. Ancak Mu'tezile de aynı tartış
mada kendi iddiasını desteklemek için ayetlere başvurmuştur. Ehl-i Sünnet
adına Bakıliani (ö. 403/1013) ise yine Kadi Abdulcebbar'ın ilirazından önce
onunla benzer şekilde ayetlere ilişkin mu'tezili atfin ve istidlal şeklinin Kur'an'ın
kastı ile uzak düştüğünü ve tabiatıyla geçerli olamayacağını dile getirmiştir. 21
Esasen hem Ehl-i Sünnet hem de Mu'tezile kendi teolojik çerçeveleri içinde kavraınsallaştınnalarını gerçekleştirmek için naslarda yer alan kavrarnlara önceden
tanınmayan içerikler kazandınnaktadır. Bu, yukandaki örnekte halk kavramı
üzerinden gerçekleşmektedir. Söz konusu durum kelaının gelişme döneminde
hatta ortaya çıktığı dönemde de fark edilebilen bir gerçekliktir. 22
Kelamın

içerik, kavramsal düzeyde kelamın
ne gerçekleştirdiğini görmek açısından önemlidir. Bu bağlaında imanın konusu olarak tarırı ve nebi/nübüwet (peygamber/peygamberlik) kavramlan da
dinin üzerinde yürüdüğü içerikten soyutlanmış ve bu iki kavram itirazlara
iman

kavramına kazandırdığı

20 el-Kiidi Abdulcebbar. Ahmed el-Hemedii.ni. el-Muhtasar fi. Usüli'd-Din. Resô.ilu'l·Adl ve't-Tevhid.
HI. içinde. Tahkik: Muhammed Ammara. Diirul-Hilal. Kahire 1971. I, 214-215.
21 Konu ile ilgili olarak bkz. el-Biikıllii.ni. Ebu Bekr b. Tayyib. Kitabu Temlıidi'l-Evô.il ve Telhfsi'dDelô.iL Tahkik: Şeyh İmaduddin Ahmed Haydar. Mueesetu'1-Kutubi's-Sekafiyye. 1993/1403,
349 vd.; Turcan, Galip. "Kelamda insan FIIlierinin Yaratılması Problemi", Süleyman Demirel
Üniversitesi İlalıiyat Fakültesi Dergis~ Sayı: 15. Isparta 2005, 155-156.
22 Bkz. ei-Matuıidi. Ebu Mansür Muhammed. Kitabu't-Tevhid. Tahkik: Bekir Topaloglu. Muhammed Aruçi. İsam. Ankara 2003. 353.
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dayanıklı kılınmıştır. İman kavramı
soyutlamanın

izlenmesi konunun

ve diğer iki kavram üzerinden geliştirilen

aniaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Ne Kur'an ne de Sünnet, imanı kavramsal düzeyde tanımlamak ya da sistematik bir amentü oluşturmak için çaba sarf etmiştir. 23 Bu nedenle Kur'an'da
ya da Sünnet'te teorik bir iman tanımı ve iman ile müminin davranışlan ve
bu davranışlarm ihmali sonrasında ortaya çıkan sonuçlan hüküm bakımm
dan değerlendirecek bir teorik tanım bulunmamaktadır. Buna karşılık, iman,
Kur'an'da şirk ve küfür gibi karşıtları ile belirlenmiş bir kavram olduğu halde
kelami tartışmalar imanı özellikle Kur'an'ın yer verdiği anlamın dışmda çoğunlukla mürninler açısından ve iman ile onu takip eden davranışlar yani
amel bakımından ele almıştır. Vaidiyye (Havfuic/Mu'tezile) daha ziyade siyasi
kaygılarm belirlediği iman- amel tanımı ile imanı arnelden ayırmış sonra da
kendi mezhebi kaygısını gözetecek şekilde telif etmiş, imanın varlığını arnelin varlığına Kur'an'da ve Sünnet'te görülmeyen şekilde bağlamış neredeyse
bütün bir arneli tutumla iman arasında zorunlu bir ilişki kurgulamış arnele
ilişkin küçük bir ihmal nedeniyle bile imanın ortadan kalktığını ileri sürınüş
tür.24 Vaidiyye'nin iman kavramını önceki içeriğinden ayırıp soyutlama yoluna gitmesine ve iman-amel arasında sun'i nitelikli bir sebep-sonuç ilişkisi
kurmasına dini/siyasi nitelikli bir karşılık veren Ehl-i Sünnet, iman ve amel
arasında yine sun'i şekilde bir aynşmaya gitmiş, geliştirdiği tanımda arneldeki
ihmalin imana zarar vermediğini ve imanın gitmesine neden olmadığını ileri
sürmüştür. 25

Maturidi (ö. 333/944), özellikle Mu'tezile'nin büyük günah konusunda ne
türlü bir soyutlama çabasına girmiş olduğunu açık ifadelerle dile getirmiş,
kelaının kavramsal soyutlama çabasına açıkça işaret etmiştir. Buna göre "Büyük günah sahibinin kafir ya da müşrik olduğunu öne sürenler fasık ve facir
kelimelerini kullanırlar. Ama büyük günah sahibinin kafu ya da müşrik olduğunu reddedenler (Ehl-i Sünnet gibi) fasık ve facir kelimelerini kullanmazlar. Mu'tezile Allah düşmanlannın ismini (kafu /müşrik) inkar etmiş ve bu
iki isıni (fasık/facir) (dilde) bilinenin dışında icat (ibda') etmiştir." 26 Maturidi,
Mu'tezile'nin büyük günah sahibi için uygun gördüğü fasık ve facir kelimelerinin kelamda yer almasını ibda' diye nitelemektedir. Söz konusu ifade, öncesinde böyle bir kullanıının ve bu iki kelime için bu şekilde bir içeriğin var
olmadığını, onun ilk defa Mu'tezile tarafından ortaya çıkarıldığını dile getirmektedir.
23 İlgili olarak bkz. Wensınck, 17.
24 el-Cuveyni, Ebu'J-Meılli Abdulmellk b. Abctillah İmamu'I-Harameyn, Kitabu'l-lrşiid, Tahkik:
Muhammed Yusuf Musa-All Abdulmunlm Abdulhamid, Mektebetu'I-Hanci, (Mısır) 1950/1369,
296: aynca bkz. el-Matuıidi, 527 vd.: Aydın. Ömer, Kur'an't Kerim'de lman-Amel İlişkisi, işaret
Yayınlan, istanbu12007, 59 vd.
25 el-Maturidi, 601 vd.
26 el-Matuıidi, 540.
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Siyasi çatışmanın aracı kılınan teolojik tercihler sonucunda Ehl-i Sünnet
iman ve amel ayrımını bir çözüm olarak önermiş, iman kavramının içeriğini
en azından teorik düzeyde arnelden ayırmış ve böylece Vaidiyye'nin (Havfuic/
Mu'tezile) siyasi nitelikli ama görünürde dini olan baskılarından kurtulmak
istemiştir. Ebü Hanife (ö. 150/767) muhtemelen Hancilerin kendilerine karşı
geliştirdiği tutumu değerlendirirken 'bizi itikadi tercihlerimiz nedeniyle yalanlayan ve yine bu yüzden kanımızı helal sayan yani canımıza kasteden kimselerin tehdidi altında bulunmaktayız'27 ifadelerini kullanmaktadır. Bu ifadeler
kelami tartışmaların hangi güç siyasi şartların etkisinde gerçekleştiğini bize
göstermektedir. İman kavramı, teolojik tutarlılık gereği ilk dönemdeki içeriğin
den soyutlanmış ve o dönemde iman kelimesi ile kastedilen içerik sonradan
parçalanmıştır. Vaidiyye'nin iman ve arneli kavramsal düzeyde aynileştirerek
toplumsal hayatı ve siyasi istikrarı tehdit etınesi karşısında imanın kavramsal içeriğini, özellikle siyasi bölünmüşlüğü engellemek, toplumsal bütünlüğü
bozmamak için tekrar tanımlamak gerekmiştir. Bu tanımı gerçekleştiren Ebii Sünrıet imanı farklı bir soyutlamaya konu yapmış iman ve amel arasında
daha ziyade dile dayalı bir ayrıma gitmiştir. Ancak ortaya çıkan ayrım dini
gerekliliğin sonucu değildir. Çürıkü Kur' an, iman ve amel kavramlarını birbiri
yerine tercih edebilmektedir. 28
Sahabe döneminde arnelin ihnıali söz konusu olduğunda imanın ortadan
kalktığı hiç iddia edilmemiştir. Bu, teolojik bakınıdan sonucu düşünülnıemiş
bir durumdur. Nitekim Ehlu'l-Hadis'in iman tanınıında amel imana ekiemiense de anielin ihnıali ile imanın ortadan kalkacağı sonucu dile getirilmemiştir. 29
Arnelin ihmali durumunda ortaya çıkacak olan hükmü barındırmaması ve
tabiatıyla teknik olarak bu tanım şeklinin eleştiriye açık olması, yine bu tanı
mın Hz. Peygamber ve sahabe dönemindeki imanın pratik şekline, Vaidiyye ve
Ebi-i Sünnet'in iman tanımından daha gerçekçi şekilde işaret etınesini engellemez. Şu halde kelamda iman kavramına ilişkin soyutlama sonucu ulaşılan
içerik, Kur'an'ın ya da Hz. Peygamber ile sahabenin bildiği iman kavramının
içeriği ile uyumlu değildir. Kur'an'da yer alan iman kavramı, sonradan kelamda kazandığı içerikten temel eksen itibari ile uzaktır. Kur'an, imanın gerçekleşmesinden sonra arnelin terki ile ortaya çıkan sonucu ya da iman-amel
ilişkisini konu edinmemiştir.

27 Ebü Hanife. Nurnan b. Sabıt, el-Alim ve'l-Muteallim, (Ebü Hanife'nin Rlsalelert lle btrllkte], e1Mektebetu'1-Ezhertyye l!Turas, Kahtre 2001/1421. 12; e1-Pezdevi, Ebu'l-Yusr Muhammed b.
Muhammed b. Abdulkertm, Kitabu Usüli'd-Dfn. Tahklk: Hans Peter Lens, Dilru İhyıll'l-Kutubl'l
Arabi, Kahtre 1963/1383, 4.
28 Bkz. Bakara (2], 143.
29 Bkz. Ahmed b. Hanbel. Usülu's-Sunne, Akidetu Ehli's-Sunne Içinde, Dilru'l-Kitabl'l-Arab, Beyrut
1995/1415. 26. Aynca bkz. el-Cuveyni, Kitabu'l-İrşô.d. 296. en-Nesefi, Ebü'l-Muin Meymun b.
Muhammed, Tebsiratu'l-Edille, I-11, Tahklk: Claude Salame, Instltut Françals de Damas, Dlrneşk
1990, II. 798.
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İmanın en önemli konusu Tann'dır. Kelamdaki tann tasavvunınun dil ve

bilinen kavramsal içeriğinin dışında (zat-sıfat aynrnı ve sıfat
ıann anlaşılması problemleri vb.) ele alınması aslında bir yabancılaştırrna
çabasıdır. Bu tam bir tenzih/tesbih işlevidir. Tann, böylece bilinen kavramsal dünyanın dışına çıkarılmış, bir anlamda uzaklaştırılmış olmaktadır. Sözü
edilen dışlama, zihinlerin teşbihe elverişli kelimeler üzerinden geliştireceği
kavrama niyetlerini önceden geçersiz kılrnaktır. Bir anlamda dinin tann kavramını insanların dile dayalı muhayyilelerine yaklaştırrnak için tercih ettiği ve
tann tasavvurunu üzerine kurduğu kelime ve kavranıların, zorurılu olduğu
öne sürülen te'viller yolu ile yakın ve hakiki anlamlarından uzak anlanılarına
sevk edilmesi, din üzerinden gelişecek ve neticede siyasi nitelik kazanacak
kontrolsüz dogmatik ve teolojik tutumların ortaya çıkmasına engel olma çabasıdır. Kavramsal soyutlama şeklinde nitelenecek ilgili tutum, kelamda en çok
Allah'ın zatı ve sıfatları ile ilişkili olarak ele alınmaktadır.
din

tarafından

Allah'ın sıfatlanm. sıfatları

ispat eden teolojik tercihierin dışında anlamaya
çalışan ve kendi teolojik anlayışlan ve açıklamalan nedeniyle ilahi sıfatları
iptal etınekle itharn edilen Mu'tezile, nefYi güçlü bir soyutlama aracı olarak
istihdam etınektedir. Mu'tezile önemli ölçüde Yunan aklının30 belirlediği tarırı
kavramı ve tann tasavvuru ile ilişkili nefy eksenli tanımlamalar geliştirmiş, genel olarak Allah'ın sıfatlanmn zatına zaid olmadığım ileri sürmüştür. 31 Çünkü
Mu'tezile'nin etkilendiği UYunan felsefecileri Allah'ın niteliklerini selb olarak
değerlendirrnektedir. Kadimden kasıt evveliyetin nefYidir. Gına ise ihtiyacın
nefYidir." 32 Özellikle selbi sıfatlar konusunda felsefecilere tabi olan33 Mu'tezile,
Allah'ın zati nitelikleri baknınndan nefy eksenli tammlamalar geliştirdiği gibi
Allah'ın fıili nitelikleri bakırnından da bilinen ve benimsenen Müslüman telakkinin aksine Allah'ın mutlak iradesini ve kudretini sınırlayıcı biçimde, Allah'a
vucüb isnat edici ve hatta O'nu ilzarn edici nitelikte tavırlar geliştirrniştir. 34
Bundan sonra Ehl-i Sünrıet, mevcut dogmatik yapının olduğu gibi korunamayacağını kavramış ve bu yapının tann kavramına ilişkin tercihleri konusunda, kendi mezhebi kaygılan ile sınırlı bir soyutlamaya girişrniş, özellikle
Allah'a antropomorfist nitelikler atfeden haberi sıfatıarın içerikleri hususunda

30 Carullah. Zuhdi. el·Mu'tezUe. el-Muessesalel-Arabiyye li'd-Dirasat ve'n-Neşr. Beyrut 1990/1410.
71. Maru!cu, Tevfik. Mu'tezile Elcolünün Tann-Alem·İnscın Görüşlerinin Oluşumunda İlleçağ Fel·
sejesiniıı Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal B!l!mler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi) Isparta 2002. 40 vd.
31 Bkz. el-Eş'aı:i, Ebu'I-Hasen Ali b. İsmail. Malcdlô.tu'l·İslômiyyin, Tahklk: Hellmut Ritter. Franz
StelnerVerlag Gmbh, W!esbaden. 1980. 155: el-Bafıdadi, el-Farlc beyne'l·F1ralc, Tahklk: M. Muhylddln Abdulham!d, el-Mektebetu'J-Asıiyye, Beyrut !990/141 ı. ı 14: eş-Şehıistani, Ebu'l-Feth
Muhammed b. Abdilkerım. el-Milel ve'n-Nihal. I-lll. Daru'l-Kitabi'l-İlmiyye, Beyrut 1992/1413,1.
38: Carullah. Zuhdi. 7 ı.
32 Carullah, Zuhdi, 74.
.
33 Carullah, Zuhdi, 74. Bkz. Wolfson. H. Austryn. }{eldm Felsefeleri Müslümcın-Hıristiyruı-Yalıudi
Kelam~ Çeviri: Kasım Turhan. Kitabevi, İstanbul 2001. 166.
34 en-Nesefi. Il. 723
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Mu'tezile'nin te'villerine benzer akli te'villere yönelmiş, 35 böylece Allah'ın kimi
sıfatlarının içerikleri kavramsal düzeyde değişikliğe uğratılmış ve tanrı tasavvuru bu türlü soyutlamalarla gerçekleştirilmiştir.
Nebi/peygamber kavramı. kelamdaki tanınıı ile aslında 'Allah'ın ve ahiretin
varlığına insanları inandırmak36 için var olan bir şahsı tanımlamak' amacına
matuf biçimde ortaya çıkmış değildir. Oradaki nebi. teorik mucize tanımının
içine çekilmiş, diğer insanlardan farklı nitelikleri olan ahlaki bakımdan üst
yapıda bir kişiliktir. 37 Çevresindeki insanlar. onun nübüvvetini kabul etmelerine katkıda bulunacak hariku'l-ade nitelikli tavırlara şahit olmaktadır. 38 Ancak kelamın iyi düşünülüp kurgulanmış mucize tanımı ile teşhis edilmiş ve
isınet teorisinin korumasına alınmış ahlaklı peygamberi. imarıın oluşumuna
sebep olan peygamber ile belli farklılıklar göstermektedir. Kelamın son derece
korunaklı peygamber tanımı
önemli ölçüde sun'i görünmektedir. Kurgusal
ve farazi itirazların gerçekçi alınayan inadi dili kelamdaki ilgili tanımlamayı
zorlamış ve güçlendirmiş olgusal olan tek tek niteliklerin açıklaması yerine o
niteliklerin dışında kolay açıklanabilen külli bir teorik kurgu ile nübüvvetin
kurumsal yapısı inşa edilıniştir. Kurguya aykırı gelen ve yaygın olarak bilinen
olgular bu kurgu içinde anlaşılır kılınmıştır. Böylece kavram yaşananlardan.
yer ve zamanın belirleyiciliğinden ayrı ve kurtarılınış olarak yeniden inşa edilmiştir. Nitekim mu'tezili tutum. peygamberlerin zorunlu niteliklerini sıralar
ken, onların bi'setten önce ve sonra büyük günahtan ve nefreti gerektirecek
davranışlardan uzak olduklarını dile getirirken Kur'an ve Sünnet'te peygamberlere büyük günah ya da nefreti eelbedeceK nitelikte fiiller ve davranışlar
isnat eden haberleri -ki bu haberlerden Sünnet'te yer alan bir kısmının subütu tartışmalıdır- olduğu gibi kabul eden ve kendi nübüvvet/nebi kurguları
nı oluşturan kimseleri/haşevileri peygamberlere büyük günahı isnat ettikleri
için şiddetle eleştirmiştir. Bu tavır. nübüvvet kurumununakli zeminde savunulmasını son derece güçleştirecektir. işaret edilen haberler. o haberlerden
ayrı oluşturulan kavramsal düzey esas alınarak anlaşılacaktır. Daha olgusal
nitelikli bir tutum ile mu'tezili yaklaşım, peygamberlerin kendilerine özgü temiz tabiatlarının nübüvvetten önce de büyük günahı ve insanların nefretini
39

40

35 Bkz. el-Matuıidi. 104.
36 Reşld Rıza, Muhammed, el-Valıyu'l-Muhammed~ Mektebetu'l-Kahira, [Mısır) 1960/1380, 133.
37 "Peygamber. başka kimsede bulunmayan nıtelikierle Allah ile kullan arasındaki elçillge elvelişii
olur. Bu nedenle döneıninln en akıllısı. ahlaken en üstünü olması ve ıisaletl yeline getınneslne
aykın nltellklcrden uzak bulunması gerekir. O tür bir nitelik bulunursa (Hz. Musa'nın dilindeki
tutukiuk gibi) ıisalet sırasında gıderlllr. Söz ve filllcıinde onu ayıplı kılacak ve kadıini düşüre
cek şeylerden de masum olması gerekir." es-Sabüni, Nureddin. el-Bidô.yefi Usüli'd-Din, Tahkik:
Bekir Topaloglu, Diyanet İşieli Başkanlıgı Yayınlan. Ankara 1981. 53.
38 el-Cuveyni, 345 vd.
39 el-Cuveyni. 355: el-Enbiiıi. Kemaleddin Ebu'I-Berekat Abdurrahman b. Muhammed. Kitabu'dDô.I il'l-İslam fi Usüli'l-Kelam. Tahkik: Seyyld Huseyn, Diiru'l-Beşiilıi'l-İslamiyye. Beyrut
1988/1409, 461.
40 el-Kiidi Abdulcebbiir. Şerlıu'l-Usüli'l-Hamse. Tahkik: Abdulkeıim Osman. Mektebetu Vehbe, Kabire 1996/1416, 573.
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eelbedecek davranışlan reddedecegini ileri sürmektedir. 41 Kelamın yöntemleri
ile içerik açısından soyutlanarı kavram, aslen dirıe irca edilse bile dirıirı ilk
döneminde oluşturdugu heyecanın artık çok azını içinde barındıracaktır. Bu,
özellikle nebi ve nübüwet kavramlan üzerinde gerçekleşen soyutlamalarda
kendini çok iyi göstermektedir.
Kavramsaliaşma

beraberinde bir belirsizligi getirmektedir. Kelime, akli ve
rnantıki bakırndan gözetilen birtakım tutarlılıkları içerse bile dildeki ve halkın
rnuhayyilesindeki anlarnından uzaklaşrnaktadır. Kavramla ilgili igretl bir durum ortaya çıkmaktadır. İşte kelam, içeriğini dildeki tanımlannın dışına çıkar
dığı bu kavramlar üzerinden kendi dilini oluşturmaktadır. İlgili kavramlar da
beraberinde kurgusal bir dilin taşıyıcı unsurlan olarak değerlendirilrnektedir.
Aslında kelarnın da bir ölçüde dahil edilebileceği bilimsel nitelikli çabalar özellikle anlama yöntemleri yolu ile gelişen te'viller, bilinci, kelimeden ilk anlaşılanın
ötesine çekerek tartışmayı sarılandırma amacına rnatuftur. Nitekim Montaigrıe
(ö. 1592) de bilimsel faaliyetlerin igretl sonuçlan beraberinde getirdiğini ifade
etmektedir: "Bilimler her şeyi herkesin bildigi doğal yollardan çıkarıp fazla inceliyor, bambaşka igretl bir hale sokuyorlar. Bizim evde uşaklık yapan delikanlı
aşkın ne oldugunu biliyor, içinde de yaşıyor. Ona L'eon Hebreu'yu Ficin'i okuyun. Bu adamlar ona kendirıden, kendi düşüncelerinden, kendi yaptığı işlerden
söz edecekler ve o, hiçbir şey anlamayacaktır. Aristo'yu okurken onda benim·
duydugurn, yaşadıgırn şeyleri görmez oluyorurn. Her şey okulun gerektirdiğibir
kılıga bürünüyor. Bundan ne kazarıılıyor bilmem! Ben olsam onlar gibi doğayı
sanatlaştıracak yerde sanatı doğallaştırırdırn. "42 Burada dile getirilen yaklaşım,
aslında değişmeyen içeriklerle tanımlanmış kavramlar üzerine kurulu bilimsel
çerçeveler ve bu arada kelam bakırnından da tekrarlanacak niteliktedir.

4.

Değerlendirme

Din ve kelam arasındaki ilişki bakırnından şu temel tespiti yapmak mümkündür. Dışandan bakıldığında dirı yani naslar kelarnı öncelemiş olsa dahi
kelam kendi tercihlerini naslara yüklernek kaygısını belirgin şekilde hissettirir. Kelamın oluşturdugu hükürnlerle naslar arasında nasların baglarnı ve dili
açısından telif edilemez ayrılık bizi şaşırtsa bile kelam özellikle bu ayrılığı istemektedir. Çünkü kelam, anlamı doğrudan naslar üzerine yükleyemeyecektir.
Özellikle ortaya çıktığı dönemdeki bağlaını kaybolmuş, zemini belirsizleşmiş
nas, kelarnın kendi anlamını oluşturmak için kolayca yararlanabileceği nastır.
Şu halde kelamın özellikle baglam endişesinin bulunmadığını, nassın ortaya
çıktıgı zamarıki dili ile de dogrudan ilgilenmedigini ifade etmemiz gerekmek41 el-Kadi Abdulceblıar. Şerhu'l-Usüli'l-Hamse. 574; aynca bkz. Goldzlher. I. "İsmet". Milli Eğitim
BakanlığıİslamAnsiklopedis~ I-XIII. Eskişehir 1997, V/II. 1124.
42 Montaıgne. Denemeler. Akvaryum Yayınev!, istanbul2007. 297.
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tedir. Kelamın Kur'an'a yapmış olduğu atıflar açısından konuyu ele alacak
olursak, denilebilir ki, Kur'an, teolojik tartışmalar açısından belirsiz bir zemin ÜZeline inmiştir. Sonrasında Müslüman toplumun karşılaştığı belirli ve
tanımlı teolojik tercihleri Kur'an'a irca etınek, kelamın hükümleri ile teolojik
tercihler arasında bir ayrılığın varlığını zorunlu kılacaktır. Çünkü naslar kelamın dışındadır. Kelam bu naslara dayandığını iddia ederken problemli sayı
labilecek bir durumu benimsemektedir. Şu halde iki ayrı bilgi alanı birbirine
atfedilmektedir. Kelam, sun'i bir işlem olduğu halde nasların ortaya çıkışı son
derece tabüdir. Kelam tartışma konularınınasalanına refere ettiğinde orada
kendini doğrulayacak hazır veli bulma imkanına her zaman sahip değildir.
Bu, ilgili veli alanı hakkındaki genel bir niteliktir. Bir de nasların ayrı ayrı
aniaşılma problenılelinden ve kelamın taleplerini karşılama yetenekielinden
söz etınek gerekmektedir.
Kelamın asıl amacı,

metinleri objektif olarak kavramaktan ziyade metinleıi/nasları kendi kavramsal ve kurgusal iddiaları için de değerlendirmektir.
Bu. bir ölçüde pragmatik bir tutumdur ve ilk dönenilerden itibaren gözlemlenebilen bir olgudur. İnsanın davranışlarındaki iradesini vurgulayan kaderi
tutum ilk başta temellendirilirken, "dileyen iman etsin dileyen inkar etsin"43
ayeti gibi insanın meşietini dile getiren ayetler zikredilip öne çıkarıldığında44
Ebü Hanife, ayeti bağlaını açısından değerlendirmiş ve ilgili bağlarnın kaderi/
mu'tezili anlayışı desteklemediğini dile getirmiştir. Yukarıda zikredilen ayet ve
benzeri ayetler, insanın tercihielindeki iradesini değil daha ziyade vaid (imanın terkine ilişkin bir tehdit) ifade etınektedir. 45 Farklı kelami mezhepler, nasolgu arasındaki ilişkiyi birbirieline hatırıatırken esasen gözetilmesi gereken
bir ilkeyi ve tutarlılık kaygısını öne çıkarıyor değiller, aksine burada da tealojik tercihleri bakımından birbirlerini yanlışlamaya çalışmaktadırlar. Kelam
kendi zeminini kurgularken bu tür bir zihinsel işlenıle hareket etınektedir.
Kelamcıların kadere ilişkin tartışmaları objektifbakış açıları yeline spekülatif
tutunılarla çözümlerneye çalıştıkları ileıi sürülmektedir. 46 Kelamcıların kadere ilişkin tutunılan ile ilgili olarak az önce zikredilen tespit, arıların tartışılan
konularındaki genel tutunılarını da açıklayacak niteliktedir. Nitekim Musa
Carullah, kelamı geçmişte gerçekleştirdiği fonksiyon bakımından değerlendi
rirken, "iman bana göre, kelam usüllelince belirlenen resmiyete tabi değildir.
İman insanın kalbinde bulunan bir hidayettir" 47 ifadelerini kullanmaktadır.
43 Kehf (18). 29.
44 Ebü Hanife. el·Fıldıu'l-Ebsat. (Ebü Hanife'nin Rlsalelerl ile birlikte). el-Mektebetu'I-Ezherlyye
li'Turiis, Kahire 2001/1421, 43. Konuya ilişkin ilk mu'tezili/kaderl yaklaşımın Ifadesi için bkz.
el-Hasen el-Basri. Risdle fi'l-Kader. Resdilu'l-Adl ve't-Tevhüi içinde. I-II. Diiru'l-H!liil, Kahire
1971, I. 83 vd.
45 Ebü Hanife. el-Fikhu'l-Ebsat. 43.
46 İlgili olarak bkz. Güler. İlhaıni. Allah'mAhliilctliği Sorunu, Ankara Okulu Yayınlan, Ankara 1998,
125.
47 Musa Ciirullah. Büyük Mevzularda Ufalc Fikirler. Yayma Hazırlayan: Musa Bilglz. Kitabiyat. Ankara 200 I. 51
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Kelam, her ihtisaslaşrmş ve disipline olmuş bilgi bütünü gibi kendi kavramsal çerçevesi ve literatürü, değişmeye açık iç dinamiği yanında değişmeden
devam eden yapısal nitelikleri ile kendi dilini inşa etmiştir. Kelarmn karakteri
bu dilde kolaylıkla görünmektedir. Soyutladığı kavramlar yardımı ile ideolojik düzeyde nasların anlaşılınasım biçimleyen ve düzenleyen kelam, olgusal
gerçeklik arayışında olmadığı ve daha ziyade ideolojik değerler üzerinden hareket ettiği için dilsel gereklilikleri ibmal etmemeye çalışsa bile nibayetinde
dili de te'vilin bir aracınadönüştürmektedir. 48 Bu tutum, kelarmn yaklaşımını
ve kullandığı dili kurgusal bir alana itmektedir. Olgusal alandan ayrılırken
oluşturduğu kavramsal içerikleri ve kendi kazandırdığı anlamları ile nasları
yanına alan ve nasların bağlamları ile ilişkilerini sınırlayan hatta bu ilişkile
ri koparan kelam, nasların dille ilişkilerini gramatik kuralları da kullanarak
(öyle ki aynı kelime gramer bakımından farklı hatta zıt sonuçları doğuracak
şekilde anlaşılır) sınırlama yoluna gitmektedir. 49 Sonuçta kelarmn oluşturdu
ğu dil, önemli ölçüde kurgusaldır. Bu, artık naslar üzerine gelişen, naslardaki
kavramları kendi şartları içinde değerlendiren bir yapı değil, nasları içinde
eriten ve kavramları sonradan geliştirilen içerikleri ile kendi kurgusuna dahil
eden soyutlamacı bir yapıdır.
Dini içerikli, basit ve muhataplarınca tabii şekilde anlaşılabilen kavramlar,
kelarmn müdahalesi ile içerik bakımından dine, bir anlamda insana uzaklaş
tırılıp, soyutlanmaktadır. Kelarmn inşa ettiği iman ise bu soyutlanmış kavramlar üzerine kurulmaktadır. Söz geliini tann kavramı, dinin tanımı ile ortaya çıktığında -ki o tanını aklın tabii olmayan itirazları ile biçimlenıniş değildi
insanlar bunu tabii olarak kabul ya da reddetmekteydiler. İman ya da küfür
tabii bir tercibti. Buna karşın kelam, insanın zamanla dine karşı yönelttiği bütün itiraz şeklini reddetmek amacı ile dayanıklı ama tabiatından uzaklaştırıl
nıış kavramsal içerikler üretmek zorunda kalmıştır. Dinin kavramları hayatın
içinden, dilin tanıdığı, insana yakın olduğu halde kelarmn kavramları, insana
yakın olmadığı gibi onu Vicdanen ikna etme kaygısım da barındırmamaktadır.
Aklın itirazlarını çoğunlukla anlık olarak reddeden kelam, aslında aklı ikna
etmekten ziyade ilzam etmektedir. Kavramları insanlardan uzaklaştırmak ve
onları elle tutulur nitelikten soyutlamak, kelarmn tutarlı, ak:li bir zelnin kurması için gereklidir. Çünkü kelam, tartıştığı konuları parça parça ele alınış
olsa bile kendi düzleınini üzerine inşa ettiği kavramların içeriklerini ortak bir
ak:li/ mantıki eksende birleştirmiştir.
Kelarmn soyutlamacı niteliği özellikle Mu'tezile kelarm için geçerlidir. Çünkü Mu'tezile'nin tercib ettiği yöntem daha ziyade nefy üzerine gerçekleşen
bir soyutlamadır. Bahsedilen gerçeklik, esasen nasların barındırdığı teşbihl
48 1ürcan. Kelamda Kaynaklık Niteliği Bakunından Kitap, Az!zandaç Yayınlan, Ankara 2007, 188

vd.
49 1ürcan. Kelamda Kaynaklık Niteliği Bakumrıdan Kitap, 291 vd.
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unsurlar üzerinden kendini ifade eden antropomorfist tercihlere tepki ve bir
alternatif olarak varlık kazanmaktadır. Aslında son derece bağımsız sayıla
bilecek olan felsefi tutumun etkisi ile ortaya çıkan bu yorum şekli, kelarnın
naslara bağımlı ve bağlı oluşu nedeni ile kelama özgü bir nitelik almıştır. Ehl-i
Sünnet kelaını Mu'tezile'ye karşı geliştiği için bahsedilen nefY eksenli tenzih
çabası Ebi-i Sünnet'te de görülınektedir.
Kelamda tanrı ve insan tasavvurundan ayrı bir anlama söz konusu olamayacağına göre, tanrı tasavvuru ve tann-alem-insan arasındaki ilişkiyi anlama
tercihleri, kelamcıların oluşturduğu dilin eksenini belirlemektedir. Kendi tann ve insan tasavvuru çerçevesinde muhataplarına hitap eden vahyin ve bu
bağlamda oluşan nas ve metinsel yapının daha sonra gelişen ve çoğunlukla
teolojik kaygılarla çerçevesi belirlenen tanrı ve insan tasavvuruna uygulanma
çabası, kelamın dilini önemli ölçüde kurgusal bir niteliğe sevk edecektir.
Siyasi tercihierin teolojik tercihlerle güçlendirilrne çabalan karşıt siyasi
düşüncelerin teolojik düzeyde de karşıt fikirlere dayanmasını ve bu fikirlerin
her firka tarafından benimsenen tanrı tasavvuru ile uyuşan teolojik tercihierin ortaya çıkmasını zorlaınıştır. Dini/ilikadi görünümlü ayrışmalar aslında
güncel siyasi kaygıların zorladığı teolojik yorumlan örterek, ilgili yorumlara
dini nitelik atfeden tartışmalardır. Siyasi ayrışmalar da kelarnın kavramsal
soyutlamalar üzerine gelişen kurgusal dilinin oluşumuna etkin olarak katkı
sağlamıştır. 50
Şu

halde kelarnın dili, teolojik ve siyasi kaygıların hakimiyeti ile bağlı bir
dildir. Esasen dönemsel olması gereken ve gelişmeler bağlamında değişip dönüşmesi beklenen dil, kelam ortaya çıkmadan önce yaşanan travmatik aynşmaların (iman-amel ayrımı ve siyasi eksenli şü-emevi/sünni ayrışma ve
devarnındaki mu'tezili-sünni ayrışma) etkisi ile refleksif yapısını değişlinneyi
ilikadi düzeyde bir dağılma/ çözülme addettiği için tabü olarak beklenen bu
dönüşüm kelam tarafından gerçekleştirilemeıniş böylece tanımlı ilikadi yapının değişmezliği, hem içsel bir baskı nedeniyle hem de sonradan gelişecek
siyasi taleplerin sınırlanıp kontrol edilmesi için kitlesel düzeyde aranan ve
istenen bir durum olarak değerlendirilmiştir.
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