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Büyük İslfun alimi GazaJi (ö.llll) kendi devrindeki kelfun ilminin şüpheleri
halletme gücünün olmadığı teşhisini koyduktan sonra, "Kelfun ilmi kafi derecede
beni tatmin etmedi ve şikayetçi olduğum derdim için şifa olmadı" 1 der. Endillüs'lü
filozof İbn Rüşd (ö.l198) de, Eş'ariye'nin Allah'ın varlığımn kıdemi ve alemin
hudllsunun isbatı için kullandığı atom nazanyesini sıkı bir eleştiriye tabi tuttuktan
sonra şunları söyler: "Felsefe ve kelfunda maharet sahibi olanlann dahi
kurtulamayacaklan birtakım dağınıklıklar, çözümü zor şüpheler ve çıkınazlar
mevcuttur. Böyle bir yoldan (dini konularda) bilgi sahibi olınak için halk mükellef
·tutulsa; bu, güç yetmeyen teklifnevinden olur." 2 Benzer şekilde, Hanbeli alimi İbn
Teymiye (ö.l338) ise, "Kelfuncılar ne düşmanıarım mağlub edebilmişler, ne de
dostlanmn muzaffer olınalarım sağlayabilmişlerdir. " 3 diyerek sert bir üslub kullamr.
Kelfun ilmi ile alakalı bu ve buna benzer tenkit ve şikayetleri çoğaltmak
münıkündür. Hernekadar bütün bu sözkonusu tenkit ve şikayetlerin bağlamlarının
farklı olabileceği noktasım gözden uzak tııtmamak gerekiyorsa da, ortak şikayet
noktasımn, kelfunın yeterince işlevsel olamadığı, insanların· zilıinlerindeki
tereddütleri yeterince izale edemediği olduğunu düşünüyoruz. Bugün için de aynı
sıkıntı söz konusudur ve bizim kelfun ilmi ile ilgili beklentilerimiz ve bu çerçevede
ona yönelttiğimiz eleştiriler, geçmişteki beklenti ve eleştirilerle örtüşmekte veya en
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azından yakınlık arzetmektedir. Öyleyse, biz de bu ilim dalı ile ilgili problemimizin
adını koyalım:

Kelam ilmi bugün işlevsel midir? Değilse,

nasıl işlevsel kılınabilir?

Ortaya çıktığı dönenun sorunları ile valtiy arasında sağlam ilişkiler kurmayı
büyük ölçüde başaran ve müntesipleriııe bilkuvve ve bilfiil anlamlı bir hayat modeli
oluşturan İslam, hicri ill./nulacli IX. uncu asra kadar karşılaştığı güçlü medeniyetler
karşısında da bu dinantik özelliğini kısmen korunıuştur. Ne var ki, İslam dünyası,
Batı'.da ortaya çıkan Rönesans ve Reform hareketlerini, Yeniçağ bilim ve felsefesini
ve bunun sonucunda oluşan çağdaş bilim ve teknolojiyi izlernede ve bu birikimin
oluşturduğu medeniyede
hesaplaşmada
daha önce gösterdiği başarıları
gösterememiştir. Bu süreçte, İslam dünyasının yaşadığı sorunların çözümüne

yönelik düşünce üreten çok az sayıda düşünür olmasına rağmen ileri sürülen çözüm
önerileri somut uygulamalar haline getirilip ünımetin yaşadığı hayatın sorunlarına
ışık tutan davranış modellerine dönüştürülemenuştir.
Bilgi ve uzay çağı olarak tanımlanan üçüncü bin yıla girerken İslami
araştırmalar alanındaki mevcut birikimimizin dikkatle gözden geÇirilınesine ve

toplum için işlevsel olabilecek projelerin üretilınesine ve
ihtiyaç vardır. Bu çerçevede, yeni bir asrın eşiğinde aciliyet
arzeden husus, İslamiyet'in özünde kıırduğu dengelerin tekrar kurulmasıdır. Bu
denge geçmişte, Kur'an'ın tabiat bilgisine, tarih ve toplumun bilgisine ve insanın
kendisi ile ilgili tecrübesine eşit ağırlık vererek bunları Allah hakkındaki doğru
inançlarla bütünleştirme çabasıyla gerçekleştirilııuştir. Önünıüzdeki bininci yılda
aynı dengeyi kuracak bir bakış açısıyla dilli düşüncenin alanı dışında sayılarak ihmal
edilen toplunı ve tarilıle ilgili bilgilerimizin İslam Peygamberi'nin ortaya koyduğu
somut örnekler ışığında daha iyi değerlendirilerek anıeli boyutunun ortaya
konulıuası; tabiat bilinılerine karşı takınılan ilınıalkar tutunıla ilgili tarihi örneklerin
gözden geçirilerek Kur'an'ın ışığında çağdaş bir yaklaşım ve bununla ilgili bir
perspektifin geliştirilmesi; Allah hakkındaki inançların diğer alanlardaki bilgi ve
düşünce geliştirme çabalannın üst yapısını teşkil edecek şekilde sağlam ve sahilı bir
kelarrıi ifadeye kavuşturulması gerekmektedir.
sözkonusu

çağda

geliştirilmesine şiddetle

İşievsel bir kelam oluşturına ile ilgili çabaların ülkemizde ondoh.Lizuncu asrın ~.

özellikle son çeyreğinde ve yirminci asrın hemen başlannda birkaç bireysel çabayla
ivme kazandığını biliyoruz. Ama bu ivmenin çok sümıediğini ve sözkonusu birkaç
bireysel çabanın devamının da getirileınediğini üzülerek belirtınek dururnundayız.
"Yeni İlın-i Kelam" hareketi çerçevesinde değerlendirilen bu çabaların amacı, keHlm
ilminin hem yöntenuru hem de muhtevasını çağın gerekleri doğrultusunda yeniden
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gözden geçirmek suretiyle ona işlevsellik kazandırmaktı. Bir diğer ifade ile Yeni
İlın-i Keliiın düşüncesi, yöntem ve muhtevada yapılacak değişikliklerle keliiın ilmini
yeniden kurma gayreti ve projesi idi. Bu projenin sonuçsuz kalmasımn
nedenlerinden biri, yeni bir ilm-i keliiın için model olacak bir yenileşme hareketinin
gelenekte mevcut olmadığının kabul edilmesidir. Halbuki, bir yenileme hareketi bir
modele ihtiyaç duyarken, şerh ve başiyeler özgün keliiın eserleri üzerine yapılan
birtakım açıklaınalardan ibaret sayıldı; bu dururn onların, hem yöntem hem de içerik
açısından hiçbir yenilik içermeyen eserler olarak görülmesine yol açtı. Aslında şerh,
Mısır'lı İslfun felsefecisi Hasan Hanefi'nin de ifade ettiği gibi, "tarihten bağımsız bir
manamu kazandırılması gayesiyle metnin yeniden canlandırılması ve
özümsenmesi" 4 idi. Hernekadar özgün keliiın eserleri üzerine üretilen şerh ve
haşiyeler klasik keliiına yenilik getirmediyse de, kelanıi muhtevamn çağın
ilıtiyaçlanna göre değişmesine ve derinleşmesine zemin teşkil edebilirdi. Ayrıca,
özellikle İbn Rüşd örneğinde olduğu gibi, özgün metinleri kendi anıaçlannnz için
kullanabilir ve onlan toplum tarafından anlaşılabilir kılabilirdi.
Diğer

taraftan, ortaya

çıkan

yeni· iman

sorunlanın

da kapsayacak bir keliimi

düşüncenin ihtiyacına cevap verebilecek bir yöntemin geliştirilmemesi ve
genişletilmemesi, keliiın ilminin en önemli sorunu olmuştur. İlk isimlendirildiği
şekliyle "Usfilü'd-Dln" olarak kelam ilminin yöntemi, diğer İslam bilimlerinin

durumunu etkilediği gibi onlara temel teşkil eden birtakım evrensel prensipleri
ortaya koymayı bir gaye edimnişti. Bu haliyle Ak:lde, zirveye eriştiği dönemlerde,
Müslünıanların zihinlerinde diriliğini ve canlılığım koruyup, onlan birlik ve düzen
içinde çalışmaya ve fedakarlığa teşvik ederken tarihin de inşasına katkıda
bulurımaya çağırıyordu. Bir anlamda, söylediklerimizi şu şekilde somutlaştırmak
mümkündür: Allah iilim ise, mürnin de iilim; Allah ahliiklı ve şefkatli ise mümiıı de
ahliiklı ve şefkatli; Allalı çalışkan ve hergün bir işte ise mürnin de çalışkan ve hergün
bir işte olmak durumundadır... Bu, Allah'ın sıfatlanmn müminin şahsiyetinde
tecellisi demektir ki, kelaının ulaşmak istediği ııilıa! gaye de bu idi.
Ancak, bugün "kelam" kavramı, içeriği topluma hiçbirşey ve'rıneyen, onların
inanç problemlerini çözmekten uzak birtakım şekil ve dış görünüşten ibaret bir
konuma gelmiştir. Hiçbir teoloji kendisini yıkacak zararlı düşünce ve prensipiere ve
yıkıcı akımlara karşı eli kolu bağlı durma lüksüne sahip değilken, artık hayatla
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154

KELAMINİŞLEVSELLİ(Jj HUSUsUNDA BAZI DÜSÜNCELER

ilgisini kaybeden ve ahlaki muhtevasından habersiz olunan kelfun ilmi ancak
olanlan inandırabilecek bir dÜ1UIIldadır. Sapıklığın ve inkarcılığın artık
gizli-kapaklı bir şey olmaktan çıktığı, ateşli taraftarlar kazandığı; aklın muvazeneli
bir hikmet vasıtası değil, lıiddetli bir tenkitçi olduğıı; inancın alıiili davranış
üzerindeki tesirini kaybettiği, diuin artık deriini, iyi ölçülüp-tartılmış ve samirniyetle
kavranması gereken birşey olmaktan çıkarak, basit bir gösteriş, mekanik tatbikat ve
belirli kişi, zümre ya da gruplara körükörüne itaat meselesi lıalirıe geldiği;, çağının
insaİılarının zihinlerinin bir sürü felsefi ve .dini peşin lıükümlerle dolduğıı bir
dönemde kelam ilmi işlevsel olmak mecburiyetindedir, zorundadır. Bu arada, şayet
kelam ilminden beklentimiz, insanların temel birtakım inançlar hususunda
bilgilendirilmesi ise, kelam ilmine işlevselliğiui kazandırmak için öyle uzun boylu
çaba sarfetmeıİıize gerek olmadığını söylemek durıımundayız.
inanmış

Erol Güngör'ün çok iyi ifade ettiği ve bizim de bilfiil tecrübe ettiğimiz gibi,
Müslünıanın imanı ile yaşadığı hayat arasında bir boşlıık vardır. 5 Bu boşlıık önemli
ölçüde, diuin etki salıasının daralmasından; insanın fıtratı ile uyumlu projeler
üretilememesinden; kelam ilminin lıitabeti, cedeli ve eskinin tekrarını aşarak
mürnillin modem çağdaki inançla ilgili problemlerinin çözümüne katkıda
bulunanıamasından; diuin muhatabı olan insanın merkez alınması gerekirken Allah
merkezli bir kelam sisteminin geliştirilmesinden; İslfuuiyet'in okunan değil yaşanan
bir hakikat alınası gerektiği gerçeğinin kavrananıamasından; İslam'ın insanla ilgili
bakış açısının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmemesinden; diuin toplumsal ve
sosyolojik kurum olduğıı noktasıruıı dikkatlerden kaçmasından; muhtelif ideoloji,
tarikat ve cemaatlerin din ve toplum üzerindeki baskılarından; dinin hem kişi hem de
topluııı nazarındaki işlevlerinin neler olduğırnun iyi belirlenememesinden; dinin
sadece birtakım kurallar ve merasimler bütünü imiş gibi algılanmasından; Allah'ın
boş, içeriksiz, işlevsiz bir kavram, insaruıı da tıpkı rüzgarın önündeki bir yaprak
ırtisali kaderine mahkfim, biçare olarak kabul edilmesinden; Kur'an'ın bütüncü değil
parçacı bir bakış açısıyla aniaşılmaya çalışılınasından; akli ve felsefi ilinılere üvey
evlat muamelesi yapılmasından; kelamrn hala Kur'an'a dayalı dünya görüşünü ve
ahlaki değerler sistemini ortaya koyamamasından; çağın meydan okıimalarına karşı
durabilecek vasıfta uzman alim tipi yetiştirme yerine, ansiklopedik alim tipi \
yetiştinne ile meşgul olunmasındaıı; tarim olan ile tarim alınayanın ayırt
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söylemek

durumundayız.

Bu listeyi daha da

uzatmak mümkündür.
Din alimlerinin ve özellikle de keliimcının öncelikli görevi dinin yeniden
inşasında -şayet yeniden inşa edilecekse- bir mimar rolünü üstlenmektir. Bu şu
· demektir: Dinin iskeletini ve ana yapısını oluşturacak olan keliimcının kendisidir. Bu
çerçevede, dinin yegane mulıatabı olan insanla ilgili olan herşey keliimcının ilgi
sahası içindedir. Keliimcı kendisine düşen bu acil ve önemli görevden daha fazla
kaçamaz. Dinin ezeli ve ebedi değerlerini günümüz insanına nasıl verebileceğinin
metodunu yeniden oluşturmak durumundadır. Bunu yaparken, dinin ebedl ve ezeli
değerlerini tarihin şu veya bu anında bürünmüş oldukları müşahhas kalıplardan
ayırmalı, ilkesel değerler haline koymalıdır. Bu ayırım yapılmadığı ta.ı'cdirde, dini
veya manevi-sosyal değeder verilmeye çalışılırken, eskinin müdafaası yapılacak ve
bu da dinin cazibesini veya tesir gücünü kaybetmesine yol açacaktır. 6 Daha da
kötüsü hiç de arzu etmediğimiz bir durum gerçekleşecek, her çağa ve insana hitap ·
etme kabiliyetine sahip olduğuna inandığımız İslam vahyinin ellerimizde canlılığını
yitirmesi ve insanların hayatlarından yavaş yavaş çekilip gitmesi sözkonusu
olacaktır.

Geçmiş nlemanın

kesin olan hakikatler dışındaki konular hakkında ileri
sürdükleri fikirlerin dilli gerçekler değil, sadece din onlann anlayışlarının mahsulü
olduğırnun
bilincinde olmamız gerekmektedir. Bizim yapmamız gereken şey,
onlann fikirlerini dogmalaştırmamaktır. Dogmalaştınlan bu fikirler, . zaman
içerisinde yaşadığımız gerçekiere ve tecrübelere ters düşmemize, bir yığın çıkmaz
arasında sıkışıp kalmamıza neden olmaktadır. Bu durum da tıpkı, Hıristiyanlıkta
kilisenin dogmalara karşı üstlendiği rol ile paralellik arzeden bir görünüm ortaya
çıkar. Şöyle ki, Kilise, kendisine verilmiş olan dogmaların dikkatli ve sadık bir
muha:fızıdır. Müstakil ilim adaını ve fertler bu dogmalardan hiçbirisini değiştinne,
eksiitme veya ekleme yapma yetkisine sahip değildir. Bu da kilisenin yaşanan ve
test edilen insan tecrübesiyle çelişmesine, insanların zamanla dini kuralları
istemeyerek de olsa görmezlikten gelmesine neden olmaktadır. Katolik kilisesinin
doğunı kontrolünü, boşanmayı hala resmiyette yasak sayması gibi hususlar bu
türdendir.

6
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Gerçek irade ve ililin Allah'a ait olduğunu kabul ederek, insan iradesiiii
7
yalnızca 'kesb'ten ibaret gören hakim Eş'ari anlayışıyla günümüz kaderciliğinin
önüne geçmenin mümkün olmadığım düşünüyoruz. Kur'an'a olduğıı kadar insamn
tecrübesine de ters düşen 'kesb' teorisinin inanç ile hayat arasında son derece ciddi
8
bir boşluk doği.ırduğıınu görmemiz gerekmektedir. Ayru şekilde, Eş'arl
atomculuğıınun kabulünün de fikri, ilırıl ve ahlaki gelişmenin temeli olan
'nedenselliğin' inkilıı anlamına geldiğini kavranıannz zorunludur. Bu .iki teori
sayesinde insanlığın yaptığı bütün kötülükler -tabiri caizse- Allah'a fatura edilmiştir.
Aslında bu iki teori, bir anlamda, Emevllerle başlayan süreçle birlikte, iktidarların
her türlü yapıp-etinelerini bir neVi meşrfrlaştırma mekanizması olarak :işlev
görmüştür. Bunun dalıa canlı örneklerini, Suudi Arabistan'daki tünel faciasında,
9

Senirkent faciasında ve en nihayet de İzınit ve civarındaki büJ.lik depremde yaşamış
bulunuyoruz. İnsamn canının alınması Allah'ın emri ·ve melek vasıtas~yla
olmaktaysa da, ölümün nedenleri de insanlar tarafından oluşturulmaktadır. 10 Zira
insanlar kendilerini ancak kendi elleri ile tehlikeye atmaktadırlar ve Allah insanların
kendilerini tehlikeye atınamalan hususunda onları açıkça uyarmaktadır (2/195).
Milletçe yaşadığınuz son deprem alayında, depreıni insanların ahlaksızlıklarının
Allalı tarafindan cezalandınlmasına yaranlara şahit olduğıımuz gibi, bu olayda
canını

kaybedenlerin Allalı 'ın takdiri ile öldükleri şeklinde yorum yapanlara da şahit
olduk. Halbuki, rant uğruna insanların fay hatlarımn üzerine, dolgu sahalarının
üzerine yerleşmesine göz yunıanların ve yine insanların oturduğıı inşaatların
tuğlasından

çimentosundan ve demirinden çalanların gözden kaçması
Bunlar Allalı'ın takdiri olamaz, bu ihmallerin faturası Allah'a
kesilemez. Bir gazete yazannuzın merak ettiği ve sorduğıı gibi biz de ayru şeyi
merak ediyor ve soruyoruz: "Acaba, kader niye Japonya'ya veya Güney Kore'ye
uğranııyor da hep bize uğruyor?" Bu noktada, bir arkadaşıının cürnlelerini,
konumuzia çok yakından alakah olduğıı için, buraya aynen aktarm_ak istiyorum:
"Ehli Sümıet'in lıicri birinci asırdan itibaren oluşturduğıı 'İHilıi Kader' tarilıi, büyük
düşündürücüdür.

ölçüde bir yanlışıngiderek de bir nevi bir ahlaksızlığın meşrulaştırına tarihidir. Hieri

7

İsmail Kara (Haz.), "İrade Hürriyeti Üzerine lvİ. Saim Yeprem'le Bir Konuşma",

Fikir ve Sanatta

Hareket, Mart 1981, XXIII, 30.
8

Adil Çiftçi, "Gelenek ve Modem Durum Arasında Fazlur Ralunan ya da 'Anlam Sorunu' ve 'Anlama
Sorunu"', İsldmiydt, Ankara 1998, c. 1, n. 1, 53.
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üçüncü asırdan itibaren Eş'arilik'in damgasını taşıyan ve Allah'tan başka fail,
Allah'tan başka yaratıcı tanınıayan (la faiZe illallah, [{i Mlika illalliilı) bu teori,
giderek Müslüman ferdin kendine ve içgüdülerine güvenini sarsarak, onun bu
dünyayla ve yaşamla olan bağlarını gevşetıniştir. Eş'ari:lik'in oluşturduğu kader
teorisinin merkezinde yer alan, mülkünde kuralsız, kanunsuz, alıl3ksız (çünkü alıl3k
bize hastır) tasaftufta bulunan Allah tasavvuru, İslam dünyasında, İslam tarihinde ve
bugün hala birçok ah13ksızlığın, yamukluğun, kadüklüğün, çarpılnıışlığın, hastalığın
nedenidir. Çünkü dindar insanın hayatında en büyük yönlendirici güç Allah
tasavvurudur." 11 İşte, kelam bu tür bir kader anlayışını ve Allah tasavvurunu
değiştirmek için işlevsel olmak mecburiyetindedir.
İslam dininin öz itibariyle, hayatı kolaylaştırdığı düşünülen bilim, teknoloji,

sanat, ekonomi, siyaset, alıl3k vb. alanhırda her türlü arayıŞ ve
müsait bir fikri: ve felsefi donanıını kurmaya ya da
oluşturmaya milsait bir din olduğunu gayet iyi biliyoruz. Yine İslam dininin, aslında,
yıınıuşak, zevk verici, ferahlatıcı, rahat bir din olduğunun da bilincindeyiz. Ayrıca,
İslam dini, tıpkı ruh ile bedenin uyuşması gibi, zihnin istekleri ile günlük hayatın
gereklerini, alelade şeylerle yücelik taşıyan şeyleri uyuşturma kabiliyetine de
sahiptir. Durum böyle iken, insanların inandıklan ile yaptıklan arasında bir
uçurumun olmasının İslam'ın kendi kabahati olmadığını düşünüyoruz. Günümüz
toplumunda inançlann eylenıler üzerinde etkisinin azaldığını gözlenıliyoruz.
İnsanlar Tann'ya kulluk eder gibi görünüyor, ama kendi çıkarianna hizmet ediyor,
ilıtiraslannın peşinden gidiyor. Hatta öyle ki, bazı durunılarda dindarlığın kötü
davranışları teşvik ettiğine şahit oluyoruz. İşte işlevsel bir kelanun bu çarpıklığı
gidermede önenıli rolünün olacağını düşünüyoruz
toplum

bilinıleri,

gelişmeleri değerlendirmeye

Çok uzun bir süreden beri İslam toplumunun entellektüellerinin, özellikle,
eziklik duyduğunu ve bu nedenle sürekli savunmacı görüşler
ve politikalar geliştirdiğini söylemek durumundayız. Bu durumun en somut
örneğini, özellikle, kadının toplum hayatındaki konumu meselesinde görmek
mümkündür. İslam dininin ve onun Kutsal Kitabı 'nın kadın ve erkeği her hususta
eşit bireyler olarak gördüğünü sıklıkla tekrarlamarmza ve bunu Hz.Peygarnberin
hayatından da örneklerle desteklernemize rağmen, uygularnada somut adım atma
cesaretini sergileyemediğiınizi ifade etmeliyiz. Zira, insan davranışlanm ve insan
Hıristiyanlık karşısında
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iradesini sonuçsuz kabul eden bir kelam anlayışı çerçevesinde kalınarak problemlere
temelli ve kalıcı bir çözüm üretmek imkansızdır. 12 Üretilen çözümler kalıcı
olmayacağı gibi, "kadın haklarını savunmak, içini tam tersi verilerin doldurduğıı bir
yapımn üstüne kiıni eleştirileri hertaraf etmek üzere bütünleyici parça yapıştırmak
gibi eğreti bir kaderden kurtulamayacaktır" 13
' Sonuç olarak, ·ııayatı yönlendiren ahiald ilkelere temel olma vasfını kaybeden
bir kelam anlayışımn doğal olarak insanlan daha büyük yanlışlıklann, sapıklıkların
ve ·sahtekarlıklann kucağına iteceğini düşünüyoruz. Kendi iradesi ile güçlüklerlu
üstesinden gelemeyeceğine inanan bir ~an tipolojisinin toplumda hakim olması
ancak, temel inançlada bağlantılı ahiald ilkeleri model olarak sunabilen bir
Akide'nin relıberliği ile önlenebilir. Aynca, kelam ilıni, çağdaş insanın hayatı
anlamlandınnada ve nihai gerçeği bulmadaki arayışianna İslam Dini'nin diğer
dinlerden farklı ve özgün olarak sunduğu cevaplan açık ve net bir şekilde ortaya
koymalıdır. Yine keliim ilmi, dini çatışmalan önlemek amacıyla, İslam dininin diğer
dinlerle paylaştığı ortak ve evrensel değerleri vurgulamakla yükümlüdür. Bütün bu
söylediklerimizi tek bir cümle ile ifade edecek olursak, kelam, hayatı
anlamlandınnada aracılık yapan pratik davramş modellerini sunmak zorundadır.
Müminin şahsiyetinin yeniden inşası görevi kaçınılmaz bir şekilde keliimındır. Bu
hususlar gözardı edildiğinde, problemlere karşı duyarsız tavır sürdürüldüğü takdirde,
tarih günümüz kelamcılanm minnetle yiidetmeyecektir.
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