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KELAM'IN ETKİNLİK VE iŞLEVSELLiGİNİ YiTiRMESİNİN 
ANA NEDENLERİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KUBAT (*) 

İslam'ın erken döneminde Kelam, İslam düşüncesinin dünyaya açılmasının 

ardından ;kadim felsefi gelenek, diğer tek tanrılı dinler, farklı sistemler, epistemik 

kalıplar ve külürel kodlar . karşısında başlayan mücadelesi sırasında İsliimiyeri 

savunma rolünü üstlenmişken, daha sonra müslüman toplumun içinde ve yöresinde 

ortaya çıkan ve dinin temel yapısıyla varlığını ilgilendiren meseleler/problemlerle 

uğraşmaya başladı. Bu aşamadan sonra Kelam, siyasi ve itikadi alanda ortaya çıkan 

tartışmaları dilli metinler çerçevesinde anlama kavuşturmayı ve açıklamayı 

amaçlayan bir ilim halini almıştır. "Akli deliilere dayanarak İslam inançlarının 

savunmasını yapan müslümanlan bilginler de Kelamcılar" 1 olarak 
·-- adlandınlnıışlardır. 

Kelam İlmi, İslam'da felsefenin doğuşundan ya da tercüme asnndan önce 
ortaya çıkan hususi bir düşünce sistemine ad olarak verilmiş2 fikri-ilmi bir 

disiplindir. Bilindiği gibi bu disiplinin kendisine konu edindiği saha, İslam'da, 

bedeni yükümlülükler (et-tektiliftı'l-bedeniyye) denilen ve "bütün müslümanların 

yapmakla yükümlü olduğu fiilieri düzenleyen ilahl kurallardan ibaret olan" fıkıh 

ilminin dışında, "dil ile söylenenin kalp ile tasdik olunanla uygun olması" diye tarif 

edilen iman maddeleri (el-akaidu'l-fmaniyye) dir.3 Daha belirgin bir ifadeyle 

söylenecek olursa Kelam, konu olarak dilli akaidi ilgilendiren meseleleleri açıklığa 

kavuşturan bir ilmi disiplindir. Özellikle Hicrl II. yüzyıldan itibaren kendi sistematik 

örgüsünü şekillendinneye başlayan KeHim, daha çok İslam dünyasının siyasi 

ı*) YüzüneO Yıl Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Keliim Anabilim Dalı Başkanı 

1 Taftiiziini, Ebu'l-Vefti, KeZtim ilminin Belli Başlı Meseleleri, Çev. Şerafeddin Gölcük, s. 1, İst, 1980 

Wolfson, H. Austryn;Kelıim Felsefesine Giriş, Çev. Kasım Turhan, s. 13, İst., 1996 

İbn Haldun,Mukaddime, III?; II/386, Kahire, Ts. 
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coğrafyası içinde saf İslam itikadım ve buna göre şekillenen kültür ve medeniyetleri 

her türlü iç ve dış tesirlerden korunıa gibi tarihi bir misyon yüklemrıiştir. 4 

Kelfun İlmi'nin adlandırılmasına ilişkin olarak ileri sürülen görüşlerin her . 

birinde "söz" e, yani "kelfun"a aşın bir vurgu yapılarak5 ilahi vahyin, yani Kur'an'ın 

anlaşılması gereğille göndermede bulunulması, "söz"le adlandırılan bu ilmin imana 

talluk eden boyutuyla ilahi vahyi alama ve açıklamada köklü bir anlam arayışını 

amaçladığı6, kısacası bu ilmin amacımn, İslam'ın inanç esaslarını anlamak ya da bu 

doğrultiı:da Kur'an'ın inanca talluk eden yönünü yorunılamak olduğıı rahatlıkla 

söylenebilir. 

Bu nedenle ilk dönemde Kelfun İlmi'nin üstlendiği misyon dikkate alındığında, 
özellikle inanca aşın bir vurgu yapılmakla beraber, dininaynı zamanda uyulması ve 

yaşanınası beklenen bir olgu olduğıı cihetinin, yani pratik boyutunun da ihmal 

edilmediği görülür. Bu dönemde dinin akidevi boyutunun özellikle öne 

çıkanlmasının nedeni, Kur'an'ın dinin bu yönüne yaptığı etkili vurgusundan dolayı 

olsa gerektir. Zira Kur'an, insanlaİın inançlarım düzeltınek, inanılması gerekli olan 

hususlan göstermek için bizlere gönderilmiş kutsal kitaptır. Kur'an'da inanç, hayatın 

temeli sayılnuştır. İslfuni hayatta temelunsur imandır. Bir mü'mirıiıı arneli ne kadar 

iyi olursa olsun, inancı sağlam esaslara dayalı değilse, yaptığı arnelierin Allah 

katında hiçbir değeri olmaz. 7 

Fakat daha sonraki dönenılerde bazan Kelihn, bu temel amacından 

uzaklaşarak, teorik esaslar koymayla sımrlandınlıp, pratik bütünüyle bunun dışında 

tutıılma eğilimine girıniş, bu nedenle de şiddetli eleştirilere muhatap olmuştur. Beşer 

aklının bir ürünü olan felsefeyle ilişkisi ve bunun neticesinde ortaya çıkan ve İslam 

imam ile ilgisi kurulamayan teorilerle iştiğali dolaysıyla yapılan saldınlar dışarıda 

tutulursa8
, Kelfun'a yapılan ciddi eleştiriletin hemen hemen bütünüyle insam değil, 

Altıntaş, Ramazan; "İltihiyat Fal..ıiltelerinde K e/dm Öğretiminin Sonm/arı ve Bazı Öneriler", İliihiyat 
Fakülteleri Keliim Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı-II, s. 209, 
İst., 1998 

Tafiazani, Sa'duddin; Şerhu'l-Mekasıd, I/164, Kum, 1370-1371; Şerhu'l-Akaid, s. 15, İst., 1326; el
Hayyat, Ebu'I-Huseyn, el-İntisdr, s. 72, Kahire, 11925 

Macit, Nadim, "Keldmcıların Kur'an'ı Anlama Yöntemi ve Sorımları", İsl1imiy1it, C:2, Sayı: 5, s. 65, 
Ankara, 1999 

Yavuz, Yunus Vehbi, ''Keldm Kitaplarındaki İnanç Konuları ve Kullanılan Zayıf Hadisler", Kur'an 
Mesajı ilmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: 7, s. 23, 31, İst., 1988 

Krş. Kadri, Hüseyin Kazım, 20. Asırda İsldmiyet, Çev. Ertuğrul Özalp, s. 19 vd., İst., 1992 
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yalnızca Tann'yı konu edinen, Tann hakkında konuşan bir disiplin görünümü 
arzettiği için, bir başka ifadeyle bu ilmin teoriyle pratik arasında koyduğu ayının 

dolaysıyla yapıldığı görülür. Pratikle ilgisi olıııayan( pratik faydaya itibar etmeyen, 

boş konularla uğraştıkları gerekçesiyle kelamcılar, "cedelci ve /ak/akçılar" (elılu'l

cedeli ve'l-laklaka)9 olarak adlandırılnuş, ayakları yere basınayan, soyut konular 
edindiği için, boş laflara, manasız sözlere talluku cihetiyle sosyal bilimler için 

kullanılan "lafoloji"10 terimi, bu ilim için de kullanılmıştır. Oysa alıiili bakınıdan iyi 
ve adruetli bir toplum yaratma pratik hedefine ulaşmayı amaçlayan Kur'an'a göre 

"sırf nazariyye" en az ölçüdedir. Kur'an'da ağırlık, arnele yönelik olan iman üzerine 
verilmiştir. 11 

Her ne kadar tarihin belli dönenılerinde gerek muhtevası ve gerekse de bu ilmi 
sahiplerrenler şiddetli eleştirilere muhatap olmuş ve bazı kelfuni ekoller Kur'an'ın 
dünya görüşünden sapmak gibi aşağıda arzetmeye çalışacağımız açmazları 

barındımuş olsalalar da, yine de Klasik veya Geleneksel Kelam'ın, genellikle İslam 
düşüncesinin en verinıli ve en dinantik kanallanndan birisi olmaya devanı ettiğııi, 

her asırda çağın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda vaziyet aldığını, değişen şartlar 

doğrultusunda yöntem ve muhtevasında değişikler yaptığım12, farklı söylem ve 

açılımlarla, ortaya çıkan yeni sorunlara İslfuni öğreti çerçevesinde cevap üretme 
-çaoasında olduğunu kabul etmeliyiz. 

Ne var ki İslam'ın ilk asırlannda oluşturulan dünya görüşü, sistemleştirilmeden 
asırdan asıra bir takım değişikliklere uğrayarak tarihsel bir seyir izlemiştir. Bu 
yüzden İslam'ın üçüncü yüzyılından sonra başlangıçtaki etkinliğini kaybetmiştir. 
Y almz İbn Sina, İbn Rüşd gibi Aristocu filozoflar sistemli bir dünya görüşü 
geliştirebilmişlerdir. Bu, aslında İslam açısından büyük bir başandır. Ayın başarıyı, 

İbn Arabi gibi mutasavvıflar da sergilemişlerdir. Ancak gerek Aristocu sistem olsun, 

gerekse sftfi sistem olsun, ikisi de Kur'an'ı hareket noktası alarak sistemlerini 

kunnanuşlardır. Böylece Müslümanlar haklı olarak bu her iki dünya ~örüşüne de 

sahip çıknıanuşlardır. Ne yazık ki kelamcılar da dünya görüşlerini 

sistemleştiremenıişlerdir. Bu İslam adına bir kayıptır. Çünkü kelamcılar, özellikle 

İbn Arabi, Muhyiddln, el-Futulıiltıı'l-Mekkiyye, Tah. ve Takdim: Osman Yahya, V/104; Kahire, 1397 

10 Bigiyef, Musa Carullah, Halk Nazarına Bir Nice Mesele, s. 15, Kazan, 1912; Görmez, Mehmet; 
Musa Canıila/ı Bigiyef, s. 83, Ank., 1994 

11 Fazlur Rahman, İslam, Çev. M. Dağ-M.Aydın, s. 119, Ank., Ts. 
12 İsmail Hakkı, İzmirli; Yeni İbn-i Kelam; s. 7, Ank., 1981 



174 Kelônz'm Etldnlik Ve lslevselliğini YitimıesininAııa Nedenleri Üzerine Bazı Tespitler 

Eş'arl, Maturleli ve Gazali gibi Sünni keHimcılar, Kur'an'ı bir bütün olarak ele alıp, 

Kur' am aıılayıştan hareketle ortaya koymaya çalıştıkları görüşlerini geliştirı:nişlerdir. 

Metod olarak bu yaklaşım doğrudur; ancak sisteıııleştirilmediği için İslam'ın beşiiıci 

yüzyılından sonra Kelam, etkinliğini kaybederek donuk bir düşünce yapısına 

bürünınüştür. 13 

İslam bilgiııleri, Ta:ftazani (v. H. 797) ve Seyyid Şerif Cürcan.l (v. H. 816)ile 

son sözünü söylenıişlerdir denilebilir. Özellikle Ta:ftazam ile İslam fikir. ve iliın 

hayatinın bir dönenıi kapanmış, başka bir dönenıi açılnuştır. 14 Bundan sonra Kelam 

adına yapılan çalışmalar, bir nevi eskiyi tekrar etınekten öteye bir işlev görmenıiştir. 

Özellikle Osmanlı'mn son dönenıleriyle başlan süreçte Kelam İlıni, ciddi bir krizle 

karşı kaşıya kalnuş, bilhassa modern düşünce karşısında kendisini yenileyemeı:niş, 

İslam toplunılannın entellektüel gelişimini hızlandırmada üstlendiği rolü kaybetnıiş 

ve İslam düşüncesinin önder bir düşünce ol_masındaki işlevini yerine getiremez 

olınuştur. Her ne kadar bu durumun farkında olan ve İslaıni bir Kelam'ı yeniden 

oluştunna yolunda adınılar atan dönemin kelam bilginlerinden Şibli Nu'mani el
Kelam, İzmirli İsmail Haldn Yeni İ/m-i Kelam, Muhammed Abduh Risaletu't
Tevlıfd, Abdullatif Harputi Tenkflıu'l-Kelam adlı eserleri, Şehbenderzade Ahmed 

Hilmi de Yeni Akaid gibi risllieleri kaleme alnuş olsalar da, bu gibi çabaların en 

azından devam ettirilenıediği veya istenen neticeyi vermediği açıktır. Bu nedenle o 

günden bugüne Kur'an'a dayalı İslami birKelam'ı yeniden oluştunna yolunda ciddi 

adınılar atılamanuş ve böylece bu ilim işlevselliğini yitirnıiştir. Gerçekte Kelam 

geleneksel müslüman düşünüşte "ilinılerin en şerellisi" 15 payesini kazanan bir ilim 

iken, özellikle günümüzde genellikle saygın entellektüel disiplinler arasında yer 

alamaz bir konun1a gerilemiştir. Kelam'ın, -özellikle günümüzde-. saygın 

entellektüel disiplinler arasında yer alaınaınasının, dolaysıyla etkinlik ve 

işlevselliğini kaybetınesinin nedenlerini şöyle sıralaınanuz mümkündür: 

1- Kelam'ın işlevselliğini yitirmesinin ve saygın entellektüel disiplinler 

arasında yer alan1aınasımn temel nedeni, bugünün/çağdaş kelamcılarımn İslam'ı 

anlamak ya da neredeyse yegane delil kabul ettikleri Kur'an'ı yorunılamak için 

herhangi bir metodoloji veya yapısal bir strateji geliştirme kapasitesine salıip 

13 Krş. Fazlur Rahrnan; İsitim ve Çağdaş/ık, Çev. A Açıkgenç-H. Kırbaşoğlu, s. 53, Ankara, 1996 
14 Uludağ, Süleyman; "Taftazfull; Ketarn İlmi ve İsli.im Aki.iidi, Şerhu'l-Akaid" tercemesi, s. 63, İst, 

1991 
15 Taftazanl, Şerhiı'l-Akaid, s. 17 vd.; Cürcani, Seyyid Şerit; Şerhu'l-Mevtikıf, U34 vd., Kum, Ts. 

\ 
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olmayışlandır, denilebilir. Kelam çalışmaiannda, Kalasik Kelam'ın kendi dönemi ve 

şartlan içerisinde tartıştığı konulann tekran olmaktan öteye gitmeyen, üretim ve 

katkı getiren "akli ilkeler"in ve "tefekkür"ün ön planda olmayışı, bilhassa nakil tarafı 
( 

ağır basan, birbirleriyle bağlantılı olmayan, Ôir hedefe göre planlanmamış, toplanan 

bilgileri istifade edilebilir hale getirmeyen, dolaysıyla Kelam'ın en öncelikli 

. ilkelerinden olan aklı ve tefekkürü öncelemeyen, tefekkür kapısı açmayan 

çalışmalann ya da deriemelerin ortaya çıkımasına sebebiyet vermiştir. Böyle bir 

tutumun sahiplenilınesi, özgün düşünce ve araştırmalann ortaya çıkmaması ile 

sonuçlanmıştır. 

2- Çağdaş Kelam, Geleneksel Kelam'ın·kendi asn ve şartlan içerisinde tartışıp 

bir yargıya vardığı meseleleri "değişmez kabuller" olarak kabul ettiği için, doğal 

olarak değişmez kabuller üzerine oturtulan Kelam, belli konulan tekrar eden bir ilim 
olma konumunda kalnuştır. Yine bu ilim, teorik esaslar koymayla sınırlandınlıp, 

pratik bütünüyle. bunun dışında tutulunca, bu teorik çatının eylem alanıiıı ihmal 

etmesine. sebep olmuş, böylece etkinliğini yitirmiştir. Oysa Kelam ilminin doğuş 

s~i olan İslam'ın ilk döneminde tartışılan praoblemler c:likkate alındığında bu 

konulann pratikle ilgisi olan, müslümaniann gündemine giren hususlarla doğrudan 

alak:alı olduklan görülür. İman, imdmet, kader, büyük günah, vb. meseleler, 

toplumsal değişimin tabiatında olan "olgular"a ilişkin problenılerdi. Ne var ki daha 

sonraki dönenilerde Kelfun, gelişen olay ve eylenılerlu itikadi açıdan ne anlama 

geldiklerini anlamaktan daha çok itikadi konularm salt tabiatı ile ilgilenir olmuştur. 

Kelam, siyasi ve itikadi alanda ortaya çıkan tartışmalan dini metinler çerçevesinde 

anlama kavuşturmayı ve açıklamayı amaçlayan bir ilim olduğu halde, kısa bir 

süreçte siyaset; "karizmatik efdaliyet" merkezli siyasi kurarn olan hilafet teorisi ile 

dondurulmuş, akide ise bir tarihi ortanun problemlerine ilişkin çözümleri tekrar 

etmekle yetinen kurallar manzumesille dönüştürülmüştür. Ehl-i Sünnet, Mu'tezile, 

Şia olmanın temel esaslan gibi. Böylece değişmez kabuller üzerine oturtulan Kelfun, 

belli konulan tekrar eden bir ilim olma konumunda kalnuştır. Kelam'ı teorik esaslar 

koymayla sınırlayıp, pratiği bütünüyle bunun dışında tutma eğilimi, "meseleyi 

bitiren bir dil" olduğundan ister istemez Kelam, tarihsel bir ilim olma zorunda 

kalnuştır. 16 

16 Macit, Nadiın, "Yeni Bir Keliim Tartışmasının Ana Nolı:taları", İ.F.KAB.D.E.Ö . .M.KT.-II, s. 171, 
İsl, 1998 
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3- Klasik Kelılın'ın temelinde eleştirici-yonımsamacı bir süieç değil de, din1 
nasları aynı mutlaklıkla doğru anlama ve yorumlama anlayışı yatmaktadır. Çağdaş 
KeHim, tarilun belli bir döneminde ortaya çıkan bir görüşün veya yapılan bir 
yorumun, daha doğrusu söylenen şeyin "son söz olduğunu", bunun dışında her hangi 
bir şeyin söylenemeyeceğini söyler. Bu nesnelci!objektivist yaklaşım, Kelfun 
İlıni'nin durağanlaşmasım beraberinde getirmiştir. Oysa bu husus, Kur'an'da 
belirtilen inanç esasları için geçerli olup, bunlann yorumlanması içİ.I). geçerli 
değildir. Fazlurralunan'ın yerinde tesbitiyle, geçıniş asırlarda müslümanlar, kendi 
zamanlanmn ihtiyaçianna gerektiği gibi cevap veren fıkıh, Kelfun ve tefsir gibi 
ilimleri geljştinniş1erdir. Fakat elbette ki Kur'an'ın ebedi mesajı, böyle durgun bir 
şekilde tek bir asnn sosyal ve kişisel ihtiyaçlarına bağlı bırakılamaz. DevarrıJı 

gelişmekte olan yeni bilgi silsilesinin ışığı altında bu ezeli Kelfun yeniden tefekkür 
edilmeli ve yeniden yonımlanmalıdır. Ama bu, Kur'an'ı yeni bilgilere uydurma 
şeklinde değil, yeni bilgileri onun ışığında değerlendirmekle olmalıdır. 17 

4- Özellikle geçen asnn kelamcıları, ilıne karşı olmadıklannı gösterme 
psikolojisi içerisinde Batı bilimiyle ilgili her şeyi hakikat ve kesin telakki 
etınişlerdir. Bu yüzden bilimin kendilerini ne kadar bağlayacağını, ne yöne doğru 
götüreceğini tahlil edip değerlendimıeleri mümkün olmamıştır. Bu husus bugün de 
geçerliliğini korumaktadır. Genel. kabul görmeyen ve nazariyeden öteye geçmeyen 
görüşleresahip çıkılınası ve Batı kaynaklı her tür bilginin "ilim" olarak algılanması 
geçen asrın olduğu kadar günümüz kelamcılarını da zaman zaman yanlış kanaatıere 
sevketıniştir. Bu bakış açısının tabii sonucu olarak Dartin'in evrim teorisine bile· 
sıcak bakılnuş, pozitivist bilim anlaşıyışının tesiriyle ğayb alemi dahil hemen her 
şey duyular dünyasının kalıplarıyla izah edilmeye çalışılmıştır. Kelfun için bilim ve 
teknolojiden, keşiflerle daha iyi anlaşılan kainattaki nizanı ve intizanıın 

mükemmelliği konusunda istifade edilebilir. Ancak bir fizikçi ya da biyologıın 
nazariyesini (mekanizm, evrim, izafiyet, kuantum gıbi) alıp kullanmak bağlayıcı 
kılar ve yanlış sonuçlara sevkedebilir. Bu yüzden modem düşüneeye olduğu gibi 
modem bilime de endekslenmemek, bunlara hiçbir zaman kesin gözüyle bakmamak, 
özellikle de üzerine sistemi bina etrnemek18

, kısacası her modem ve bilimsel olanı 
"mutlak doğru" kabul etınemek gerekir. Kaldı ki sözünü ettiğiıniz modem düşünce' 

11 
Fazlurrrahman, İslô.m ve Çağda.rlık, s. 53 vd. 

18 Özervarlı, M. Sait; "Modern Dıişı1nce ve Keldm ilişkisi", İ.F.K.AB.D.E.Ö.M.K.T.-II, İst, 1998, s. 
162 



MelunetKUBAT 1 
((, 177 

bizzat batılılar tarafından tenkit edilmiş, özellikle XIX. yüzyılda Batı entellektüel 

çevrelerinde taban tutınuş materyalist/pozitivist düşünce, seküler anlayış, 

agnostisizm ve şüphecilik gibi :fikri akımlar şiddetli eleştirilere muhatap olmuşlardır. 

Modem düşüneeye tenkitler, XX. yüzyılın başlanndan itibaren iyice belirginleşmeye 

başlamış ve bizzat sistemin temel ilkelerine itirazlar yapılmıştır. Bu sürecin en 

önemli kınlma noktası mekanik Netton :fiziğine alternatif olarak belirsizlik esasına 

dayalı Kuantum fiziğinin ortaya çıkması, detemıinizmiıı yerine izatiyetin ön plana 

alınmasıdır. Yapılan çalışmalarda modernizmin baş tacı ettiği matematik kesinliğin 

sosyal olaylar şöyle dursun, :fizik alanda bile bulunmadığı tesbit edilmiştir. Yüzyılın 

başında Henri Poincarre ve Emile Boutroux'un tenkitçi yaklaşımları sonucunda 

mutlak pozitivist, determinist ve şaşmaz-değişmez bilim anlayışı büyük yara almış 

. ve "Viyana Circle" içine sıkışınıştır. 1960'larda Paul Feyerabend ve Thomas 

Kuhn'un"ciddi eleştirileriyle iyice sarsılınıştır. 19 

Modem düşünce ve "batı kaynaklı her türlü bilginin mutlak doğru çerçevesine 

alınarak kabulü" fikri yine batılılar tarafından şiddetle tartışılmış, bu düşünce bazı 

batılı bilim adamlarınca ihtiyatla karşıianmış ve hatta kabul görmemiştir. Karl R. 

Popper bu alanda öne çıkan isimlerlu en önemlilerindendir. Yirminci yüzyılın bilim 

felsefesi tartışmalarının köşe taşlanndan biri olan Popper0
, doğrulanabilirliği 

bilimsel teorilerin kriteri olarak alan ve önceleri "Viyana Çevresi" adıyla arulan, 

daha sonra da "Mantıkçı Pozitivizm", "Mantıkçı Emprizm", "Yeni Pozitivizm" gibi 

isimlerle şöhret bulmuş olan felsefe ekolüne tamamen karşı çıkıp21 , işe mantıksal 
pozitivistlerin temel tezlerini eleştir;mekle başladığı iÇin tepkici yönü öne çıkan bir 

düşünür olarak betimlenebilir. Bu yüzden mantıksal pozitivistler ona resmi muhalif 
lakabını takınışlardır?2 Zira Popper'e göre, bilimin özelliği, doğrulanabilir değil, 

yanlışlanabilir (falsi:fiable) olmaktır. 23 

Yine A.S. Eddington, bilimin kendi ağıyla yakalayamadığı hakikatleri yok 

varsaymasını hataların en büyüğü olarak görür.24 O, ilnıl bilginin gösterdiğinin 

19 A.m., s. 159 vd. 
20 Bkz. Ömer DEMİR, Bilim Felsefesi, s. 32, Ankara, 1997 

21 Şafak URAL, Karl R. Popper, Tarihse/ciliğin Sefaleti çevirisinin "Sunıış" kısmı, ("Karl Rainumd 
Popper"), s. III, Yst. 1995; Kr]?. Koç, Turan, Din Dili, s. 169, 
Kayseri, 1995 

22 Demir, a.g.e., s. 32 
23 Ural, a.g.m., s. III 
24 Aydııı, Mehmet; Din Felsefesi, s. 274; Ankara, 1992 
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dışında hakikat kabu1 etmeyen safdil bilim adamım, gözleri iki inçkare olan bir ağla 

denize açılan balıkçıya benzetir. Balıkçı, ağının yakalayaıiıadığı kadar küçük olan 

balıkların var olduğuna inaıımaz. Kendi metodlarıyla yakalayamadığı ha19katleri 

yok farzeden bilim adamının durumu bu balıkçımilkinden pek de farklı değildir. 25 

Bazı batılı bilim adanıları tarafından geliştirilen ve bilimsel bilgi olarak lanse 

edilen bilgi ile İslfurıi bilgi arasındaki farklılığın temel nedeni, İslfurıi bilgi teorisinin 

insan ve krunata dair manevi bir telakkiye dayanmasına karşın, batılı bilgi teorisinin 

seküler ve Kutsa1'ın anlaımndan yoksun olmasıdır. Bu sebepten batılı bilgi teorisi 

insanlığa yöneltilmiş en büyük meydan okıımalardan birini teşkil eder. Batıda bilgi, 

hakiki gayesini kaybettiği için problematik hale gelmiştir. Yanlış anlaşılmalara ve 

yanlış yorunılamalara götürmüştür. Bilgi şüphe ve şüpheçilikle eş tutu1muş ve bazı 

durunılarda agnos.tisizm (bilinemezlik) bilimsel metodoloji düzeyine yükseltilmiş, 

bu yüzden de insan bilgisinin bütün alanlarına kaos getirmiştir. Bunun yanında 

sanıldığının aksine, Batılı bilgi telakkisi değerden bağımsız olmayıp Batılı dünya 

görüşünün ürünüdür ve fazlasıyla tarafgirdir.26 

Kısacası, müslüman ilim adanılarının ve özellikle de kelfuucıların modem 
düşünce ile münasebetleri, geçen asnn alimlerinin tasarladıkları gibi adaptasyon, 

yani bize uyarlama şeklinde değil, tan,ıma, anlama ve ondan yararlanma şeklinde 

olmalıdır. Batı'dan gelen her tür bilgiyi "mutlak doğru" olarak değerlendirip, 

yalnızca bu bilginin "bilimsel" olduğunun kabu1ü ve sistemin bu düşünce üzerine 

oturtulması düşüncesinin onarılınası güç zararlar doğurduğu muhakkaktır. Bu 

nedenle modem düşüneeye olduğu gibi modem bilime de endeksleıımemek, bunlara 

hiçbir zaman kesin gözüyle bakmamak, özellikle de üzerine sistemi bina etmemek, 

her modem ve bilimsel olanı "mutlak doğru" kabu1 etmemek gerekir. 

5- Bilindiği üzere Kur'an'da şer'i hükümler hakkında gelen ayetler 600'den 

azdır, geri kalanlar ise inanç konuları; Tevhid, Nübüvvein beyanı, putlara tapmayı 

red, müşriklerin sınıflamşı, alıiret, vb. konular hakkındadır.27 Kİasik Kelam, bu 

delilleri takdir eden ve bu hususlarda vaki olan şüphe, kusur ve eksiklikleri izah 

eden bir ilim konumundaydı. İlk dönem kelamcıları kendi zamanları ve şartları 

içerisinde bu meseler hakkında vaki olan şüpheleri izale etmeye çalışmış, bu, 

25 A.e., s. 270 
26 Annağan, Mustafa; İsitim'da Bilgi ve Felsefe, s. ı9-20, İst., 1997 
27 Razi, Falıreddin, et-Tefsinı'l-Kebtr, I/307 vd., Mısır, Ts. 
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hususlarda murad-ı İlahi'nin ne olduğunu anlamaya çalışmışlardır. Ne var ki 

günümüzde Kelam ilmi'nin üstlendiği fonksiyon göz önünde bulundurulduğunda, bu 

ilmin kendi zamanı ve şartları içerisinde bir anlam ifade eden, fakat bugün için bir 

çok kişiye anlamsız gelen, bir değer ifade etmeyen İslam Kelfunı'mn klasik çağında 

tartışılan konuların olduğu gibi aktanlnıasından öte bir fonksiyon icra etmediği 

görülecektir: Kelam sözkonusu olduğunda yapılan ve yapılnıakta olan dainıa dünde 

kalmak, maziyi anlatmak, bir nevi Kelam Tarilıi yapmaktır. Kelam'ın ana konuları 

işlenirken, belirli bir sürede, belirli bir süreçte, sürekli tarihte kalınmakta, 

mezheplerin ve o mezhep içerisinde yer alan belirli kişilerin görüşlerinin 

aktarılmasından öteye gidilmemektedir. Gerçekte Kalsik Fıkılı, Klasik Tefsir'de 

olduğil gibi Klasik Kelam'ın da gerek şekil ve gerekse de muhteva olarak günümüz 
' '·· 

ihtiyaçlarına tanı olarak cevap üreten, pratik faydası olan, sorunlara çözüm sunan bir 

ilim alnıaktan uzak olduğunu kabul etmeliyiz. İslam Kelfunı'nın klasik çağında 

tartışılan probleıuleri, geçmiş asırlarda meydana gelmiş tartışmaları o asnn dışına 

taşıyarak, ait oldukları çağ, şartlar ve kültür içerisinde değerlendinneden aktarmanın 

problemi çözmekten uzak olduğunu bilmeliyiz. Kelam'ı diğer İslilrrıl iliıulerde 

olduğu gibi tarihte kalan, bir takım indi mütaalaların aktarılması şeklinde, ınuallakta 

kalan, ayakları yere basmayan bir ilim alnıaktan çıkarmanın, onu dinanıik, canlı, 

hayatiyeri olan, bütün İsliimi disiplinlerin motoru haline getirmenin yolu, bilimsel 

gelişmelerle direkt ilgisi olan, yakın ve uzak çevrede olup-bitenlerden haberdar olan 

bir bilimsel disiplin şekline sokmaktan geçer.28 

6- Kelam'ın ilkelerinin (mebô.di') ve bu ilkeleri savunacak yardımcı unsurların 

(vesti'il) asra göre değişiklik gösterebileceği bu ilmin mensuplan tarafından genel bir 

postülat olarak kabul edilmiştir. 29 Bu nedenle gelişim süreci dikkate alındığında 
. Kelam'ın ınüstakil bir mevzuu olmakla beraber, tarihi süreç içerisinde kay d ettiği 

inkişafa bağlı olarak konularının değişiklik arzettiği görülür. Kelam'ın konularımn 

ilk dönemde "Allah'ın Zatı ve Sıfatları", felsefenin İslam dünyasına girişiyle 

"mevcfid", Gazziili'den itibaren, bir ilim olarak mantığın İslam illemillde kabul 

görmesiyle beraber de "ma'lfun" oluşu30, bu iliıule uğraşan İslam bilginlerinin dainıa 
tarih boyunca ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlara göre hareket ettiklerini, her dönemde 

İslam dünyasım tesiri altına alan veya bu özelliği gösteren yeni cereyanlara ayak 

28 Gölcük, Şerafeddin; Keliiln Tarihi, s. 384, Konya, 1998 
29 İzmir!~ a.g.e., s. 7 
30 Taftazaııi, Şerhu'l-Mekasıd, I/1167 vd.; İzmirli; a.g.e., s. 4, 6-8 
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uydurmak ve onlara karşı İslam akaidini savunmak ve açıklamak için metodlarında 
daima değişiklik yaptıklarını gösterir. 31 Nitekiıiı felsefi hareketin İslam dünyasına 
girişi esnasında İslam akldesinin de ayın ölçüde sistemli bir biçimde filozofların 

kullandığı · mantığı kullanarak ayru enerji ile yeniden ifadesi zorunlu bir hal 

aldığında, kendi döneminde Sistematik Kelam'ın en büyük ve en zeki müdevvini 

olarak kabul edilen Fahreddin er-Razi (v. 606/1209), özellikle ilk dönemlerde 

filozoflardan hemen hemen ayırdedilmeyecek şekilde felsefi konulara yer vermiş, 

kelfu,ni meseleleri isbat hususunda tıpkı bir filozof gibi mantığı kullanmıştır. "Hatta o, 

Gazali'ye karşı bazı felsefi görüşlerin (mesela, rueınin öncesizliği görüşünün) bir 

savunucusu olmuştur. 32 

O halde Kelam'ın muhtevası, konularının sıralanışı ve vurgulanışı sabit ve 

durağan değil, zaman ve mekan şartlarına göre öncelik esasına göre şekillenmelidir. 

Eğer günün şartlarında bazı konularda bir problem yoksa, teoride muhafaza 

edilmeleri şartıyla, geri plana alınabilirler. Mesela teorik ve akldevi bakımdap öneıni 

bulunmakla beraber bugün için problem teşkil etineyen zat-sıfat ilişkisi, halku'l

Kur'an, ru'yetullah gibi geçınişin ilitilatlı meseleleri bu açıdan günümüz Kelann'nın 

öncelikli konuları değildir. Bu neden1e Çağdaş Kelam'ın öncelik vermesi gereken 

konular, başta bütün yön1eriyle ateizm, çağımizada mutlak inkara dayalı 

tanntanınıazlığın yerini alan ve yeryüzü düzeyine Tanrı'nın müdalıil olınasına karşı 

çıkarak dini sadece vicdanlara havale etıne çabasında olan deist ve teist felsefi 

anlayışların mahiyetleri, materyalizm, felsefi bir görüş olarak pozitivizm, darfinizm, 

bir düşünce ve yaşam biçiıni olarak laiklik olmak üzere; özgürlük, dinin özgürlüğü 

kısıt/ayıp kısıtlamadığı meselesi, insan ve kadın hakları, Kur'an'ın tariselliği 

problemi, reenkarnasyon, sönmürgecilik, açlık, yoksulluk, imfimet, velayet, 

/ulkimiyet, demokrasi, sekülarizm gibi günümüzde İslam'la ilgili en hararetli 

tartışmaların yaşandığı hususlar olmalıdır. Bu meseleleri de içine alan bir yaklaşım 

Kelam'a metodolojik bir yaklaşım sağlayacak, ayrıca ona güncellik 

kazandıracaktır. 33 

7- Klasik Kelam kitaplarında yer alan konulardan bazılan genellikle siyasi 

yapının şekillendirdiği veya yalnızca kendi dönemlerini ilgilendiren hususlar olduğu 

31 Gölcük, Şerafeddin-Toprak, Süleyman, Kel1Jm, s. 53, Konya, 1988 
32 Fazlur Ralırnan, İslam, s. 135 
33 Krş. Özervarlı, a.g.m., s. 163 
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için bugün artık bir değer ifade etıuemektedir. Klasik Kelfun-Akaid kitaplannda yer 

alan hususların bir kısmı da gerçekte bu ilmin ilgi alanı içerisinde olmaması gereken 

konulardır ve gerçekte Kur'an ve salıilı sünnete açıkça aykırı düşmektedir. Bu 

konulardan bir kaçını şöyle sıralayabiliriz: 

a) "Kıble ·ehlinden fiisık ya da takvii sahibi olan herkesin arkasında namaz 

kılarız34;onlardan ölenlerin cenaze namazlarını kılarız". 35 Bu cümleler Ebil Hanife 

(v. H. 150), Tahavi (v. H. 321) ve Taftazani (v. H: 739)'den aktarılmıştır. Hem 

Taftazanyve hem de Ebu'l-Muin en-Nesefi (v. H. 508), "her takvii ve fiicir kişinin 

arkasında namaz kılımz" hadisini Rasulullah (s.a.v.)'ın ağzından aktarmakta36 ve 

bunu bir inanç meselesi olarak kabul etmektedirler. 

Burada yer alan konu herşeyden önce fıkhl bir konudur. Bu nedenle bu 

konunun fıkıh kitaplannda yer alınası ve bu hususa fıkıh bilginlerinin çözüm 

getirmesi gerekir. Ayrıca fıkıh kitaplannda imamlık yapacak kişinin cemaatinen 

takva kişisi olması gerektiği yapılan sıralamalardan anlaşılmaktadır. Demek oluyor 

ki burada sözü edilen husus, fıkıh kitaplarında yer alan bilgi ile de çelişmektedir. O 

halde Akide/Kelfun kitaplannda yer alan bu hususun, zalim olan devlet adamlarının 

arkasında Cuma veya Bayram namazlarını kılmak istemeyen mü'nıinlerin ilirencini 

kırmaya yönelik olarak itikadlaşrılılmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira İslfu:ıll 

ölçülerde hiçbir mü'nıin, Kur'an'ın zernınettiği !asık bir imanını arkasında namaz 

kılmaya zorlanamaz. Bu, olsa olsa hiçbir imanını bulunmçıdığı yerde en bilgili fakat 

:ffisık olan bazı kimselerin arkasında namaz kılniak için istisnai bir hüküm niteliği 

taşıyabilir. İstisna! bir durum ise bir inanç esası yapılanıaz. Ayrıca Kur'an insanları 

:ffisık kimselerin arkasında nanıaz kılacak bir inanca sahip kılmak için gönderilmiş 
değildir. Bilakis takvayı enırederve takva sahibi insanlar arkasında namazı kılmayı 

enıretıuek ancak Kur'an inancına uygun olabilir. Bu hususun inanç haline getirilmesi 

ile zalim devlet adamlarına karşı müslümaniann direnci kırılmıştır. 37 

b) "Seferde ve hazarda mestler üzerine meshetmek cllizdir". 38 

34 Ali el-Kllrl, MoUa Ali b. Sultan; Şerhu Fıkhi'l-Ekber li'l-İmtimi'ı-A 'zam Ebt Hanife, s. 76, İst, 1375; 
Öaniıni, Abdultimni; ŞerhuAktiidi'tTahtiviyye, s. 109, Beyrut, 1995; Taftazani, Şerhu'l-Akaid, s. 72 

35 Öaııimi, a.g.e., s. 109 
36 Nesefi, Ebu'l-Muin; Balıru'l-Kel1lm, s. 47, Mısır, 1329 
37 Yavuz, a.g.m., s. 24 
38 Öanimi, a.g.e., s. 112, Beyrut, 1995; Ali el-Kllrl, a.g.e., s. 75 
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Mestler üzerine meshetmenin caiz görülmesi bir inanç haline getirilmek 

istenmiştir. Oysa mestler üzerine meshetnıek füru' konusu olup, yine bu hususun da 

fıkıh kitaplannda yer alması gerekir. Bu konuya Akilid-Kelfun kitaplarında yer 

verilerek inanç haline getirilmek istenmesinin nedeni, çıplak ayaklan üzerine 

mesheden Şiliere karşı alternatif bir düşünce oluşturmak ve bu düşünceyi bir inanç 

haline getirmeye çalışmak olsa gerektir. 39 

c) Kelfun kitaplannda yer verilen ve bugün için bir geçerliliği kalmayan 

meselelerden birirsi de Atom Kuramı olarak bilinen husustur. Metafizik 

temellendimıenin ancak varlıkla mümkün olacağı inkar edilemez bir gerçektir. Bu 

nedenledir ki mutlak, kadim ve ezell olan zorunlu varlık Kelam'ın dayandığı temel 

noktadır. İslam'ın temel esaslan çerçevesinde baktığınuz zaman bunun böyle olması 

gerekir. Ne var ki varlık anlayışına baktığınuzda atom kuramını temel alan Kelfun'ın 

iliemi açıklama temelinde yaptığı ayının özünden problemlidir. Bölünmez atomların 

varlığını kabul etınekle bütün görünür değişikliklerin atomların mekanik 

hareketleriıP-n sonucu olduğu, atomların bizzat sabit olduklan, ne var ki onların yer 

· değiştirmelerinin görünen değişkenliklere yol açtığı da kabul edilir. Oysa bugün 

atomların bizzat kendi özlerinin de değişim içinde olduğu40, atomların da 

parçalandığı bilinmektedir. 

Özellikle Eş'arl atomculuğu -ki bu görüş Hanefi gelenekte de hakim olmuştur

fikri, bilimsel ve hatta aJ:iıili gelişmenin temeli olan 'nedenselliğin' tamamen reddi 

anlanuna gelir. Fazlur Rabman'ın belirttiği gibi, parçalann herbirinde kendilerine 

Allah tarafından yerleştirilmiş olsa da -ki bir müslüman böyle düşünmek 

'zorunda'dır- bütün haline gelme 'gücü' ve 'özerklik' yoksa, nedenselliği 

açıklayamadığınuz gibi, Allah'ı da eşyanın bir 'unsuru' olarak düşünmüş oluruz. 

Dolaysıyla doğal nedenselliği böylece ortadan kaldırdığımızda dünyada 

gördüğümüz bütün gelişmeleri izah edebilmemiz mümkün olmaz. Bu taktirde 

Batı'da olduğu gibi Allah'ı koyacak yer bulamaz hale geliriz. Çünk.Ü böyle 'kapalı' 
bir evren görüşü, Allah ile bağiantıyı daha canlı tuttuğu iddia edebilirse de, Allalı'ı 
bir 'zat' olmaktan çıkanp 'şey'leştirir. Başka bir kozmalajik doktrin de çıkar, o 'şey'i

şey olduğu için- dışanda bırakabileceğimizi iddia eder. Eş'arllik güya "bu yeri en \ 

sağlam şekilde garantiye aldığım" düşünınüştür; lıalbuki Allalı böylece Valıdet-i 

39 Yavuz, a.g.m., s. 24 
40 Süruş, Abdulkerim; Evrenin Ytışmaz Yapısı, Çev. Hüseyin Hatemi, s. 17 vd., İst., 1984; Macit, "Yerıi 

Bir Kelôm Tartışmasının Ana Noktaları", s. 180 
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Vücfttculuk'un yorumundan daha 'belirsiz' hale gelmiştir. Dahası, meseleye din 

sosyolojisi ve psikolojisi açısından bakılılırsa, böyle bir Allah'a duada da 

bulunulamaz.41 

e) Tevhid, adaiet, va'd, va!d vb. meselelerde Mu'tezile'ye tepki olarak doğan ve 

bugün İslam iünyasında görüşleri hakim olan Eş'ariliğin özellikle kesb, kader ve 

tanrı göriişü temelden mahzurludur. İnsanın gücünün takdir edilenle birlikte olması 
olarak tanınilanan kesb anlayışı42, temelde iki irade ( Allah'ın ve knlların iradesi)İıin 

. varlığını reddeden43
, insanda müstakil bir cüz-i irade kabul etmeyen, cüz-i iradeyi de 

Allah'ın yarattığını iddia eden Eş'ariliğin Kur'an'a muhalif olan görüşlerinin başında 

yer alır. Zira kesb anlayışında aciz ile kadir arasında fark ortadan kaldınlmaktadır. 

Eş'ari, kader konusunda da Mu'tezile'ye o kadar muhalefet eder ki, bu konuda 

bütünüyle Cehm b. Safvan, Cehmiyye gibi düşünür. Eş'ari'ye göre halk ile maklUk 
aynı olduğundan Allah'ın fiili mefulünden ibarettir. Bu dururnda knlların :fiilleri 

Allah'ın fiilieri olmuş olmaktadır. Bu ise bütünüyle Cebri bir düşüncedir. Eş'ari'nin, 

bir bakınıa Cebriyye'den ayrı düşündüğünü isbat etmek için geliştirdiği kesb 

düşüncesinde ililler knllara mecazen atfedilmekte, esas :ffiil. Allah olmaktadır.44 Bu 

ise kulların yapıp ettikleri her şeyi Allah'a havale etmelerine, özellikle de yaptıkları 

kötülüklerin faturasını Allah'a çıkarınalarına sebep olmuştur. Kaynaklarımızda yer 

alan bilgilerden hareketle Erneviierin de, halka karşı olan zulümleriııi, kötülüklerini, 

cürüınleriııi Allah'ın kaza ve kaderine bağlacbklarım, deyim yerindeyse, suçlanın 

Allah'a yüklerneye çalıştıklarını anlamak mümkündür. Amr b. Said adlı bir şahsı 

öldürten Emev1lıalifesi Abdulmelik b. Mervan45
, halka yaptığımn gerekçesini şöyle 

dekiere ettirmiştir: "Mü'minlerin emfri, dostunuz Amr b. Said'i ezelf kazô. ve 

yürürlükte olan ilahi hüküm böyle olduğu için kat/etmiştir". 46 

41 Çiftçi, Adil; "Gelenek ve Modern Dunım Arasmda Fazlur Ralımarı", İslilmiyat, C: I, Sayı:2, s: 54 
vd., Ankara, 1998 

42 İzmirli, a.g.e., s. 69 . 
43 Krş. Eş'ari, Kitabu'l-Luma', s. 56 vd., Beyrut, 1952 
44 A.e., s. 70 
45 Atviiıı, Hüseyin; el-Fzralaı'l-İslıimiyye fi Bilıidi'ş-St!im fi'l-Asri'l-Emevi, B.Y.Y., (Daru'l-Ciyl Baskısı), 

s. 281, 1986 
46 İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Muslim; el-İmame ve's-Siyase, Tah., Ali Şiri, II/35, Kum, 

1413; Kitabu'l-Maarif, Il/41, Kahire, Ts.; Abdulhamid, İrfan; Dirast!it fi'l-FzraJ..i ve'l-Akaidi'l
İslıinıiyye, s. 264, Beyrut, 1984 
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Görüldüğü gibi bu anlayışın tabii neticesi olarak dönemin Emev! halllesi 

Abdulmelik b. Mervfuı, halk tarafından sevilip sayılan, fakat sisteme muhalif olduğu 

anlaşılan Amr b. Said adlı şahsı öldürtınelde işlediği fiili, yaptığı zulüm ve kötülüğü 

Allah'ın kaza ve kaderine bağlaınakta, deyim yerindeyse suçunu veya cürmünü 

Allah'a yüklemektedir. Oysa bu anlayış, suçların Allah'a fatura edilmesi Kur'an'da 

açıkça yerilmiştir. Sözgelimi, En' am suresindeki şu ayet bu konuyla ilgilidir: "Şirk 

koşanlar diyecekler ki, 'Allah isteseydi ne biz, ne de babalarımız şirk koşmazdık; 

hiçbir şeyi de haram yapmazdık. .. ". 47 

Kısacası 'kesb'48
, he~ teolojik hem de ahliiki açıdan İsliimi öğretiye aykırı bir 

yorumdur; Kur'an'ın nazik kanatlarını kırıp geçmiştir. Kesb sahte bir davranış 

hürriyetidir. Kesbile ahiretteki sorumluluk açıklanaınayacağı için, insanın yaratılma 

sebebine terstir. Yine Fazlur Ralıman'ın deyimiyle, eğer biz kesb'in sahte bir 

epistemolojik kuvve(t) olduğunu gönnezlikten geliyorsak, ne tarihi, ne de mevcut 

durumu açıklayabilir ve anlayabiliriz. Kur'an'ın ilk muhatapları ve ondan sonraki ilk 
nesiller Eş' ariliğin önerdiği gibi bir kader ve kesb fikrine sahip olsalardı, elli yıl 

içinde o zamanki bilinen dünyanın yarısına bile sahip olaınazlardı. Diğer taraftan 

bilimsel gelişmeler de, ki bu artık bir zorululuk halini almıştır, oturup, "acaba bu 

fiilin ne kadarına ben sahibinı, ne kadarına Allah; acaba ben bu fiili yerine 

getiı::dikten sonra o güç benden alınıyor nıu?" diye düşünerek gerçekleştirilemez. 

Zira Allalı ile insan "rakip Iailler" değildir. Allah, emaneti yüklenen insanla dalga 

geçmez. Bu Allah'ın şefkat, merhamet ve adaletine de sığınaz. 49 

Mu'tezilenin 'Akılcı Keliinıı'na karşı, tek taraflı ve ifrat bir tepki50 olarak 

oluşan Eş'ariliğin "Tanrısal Öznelcilik" olarak tanıınlanabilecek Tanrı tasavvuru da 

İsliimi öğretiye aykırıdır ve yine temelden nıahzurludur. Zira Tanrısal öznelciliğin 

ulaşuracağı şu sonuca dikkat edilmelidir: "Eğer Tanrı hırsızlık ve putatapıcılığı 

buyursaydı, sırf bu yüzden, insanın onları yerine getimıesi doğru olurdu". Eş'ari ve 

Gaziili bu aşırı sonucu beninısemekten kaçınmarnıştır.51 Bu nedenle Tanrısal 

41 En'am, 6/148 
48 Kesb düşüncesi için bkz. Eş'aıi, el-Lıtma', s. 56 vd. 
49 Çiftçi, a.g.m., s. 54 vd. 
5° Fazlurrahman, İslam ve Çağdaş/ık, s. 255 
51 Eş'aıi, Kitab el-Luma', Tlıe Teology of al-Ash'an içinde, Nepr ve Yng. Çev. RJ. McCarthy Beyrut, 

1952, s. 71, 100, (171. kesim); Gazali, ei-Yktisad fi'I-Y'tikad, s. 81-2, Kahire, (Matbaatu't-Ticfuiye, I. 
Basky). 
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öznelciliğe karşı bazı ciddi itirazlar dile getirilmiştir: Bunların başında İbn Rüşd 

gelmektedir. İbn Rüşd, böyle bir görüşün Tanrı'ya iman ve cim (ordinary) ahlaka 
olan inancı yıkacağına peka1a dikkat çekebilmiştir.52 

Bu nedenle gerek kapsadıkları konular bakımından, gerekse de dayanılan 
deliller bakımından ka1asik Keliinı kitaplarının yeniden gözden geçirilmesi ve 
Kur'ani bir çerçevede çağın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleurneleri şarttır. Klasik 
Keliinı kitaplarında yer a1an ve akideleştirilen bir çok hususun siyasi yapının 
şekillendirmesinden kaynaklandığını kabul etmeliyiz. Bundan on dört asır önce 

yaşamış toplurııHınn kendi çağlarımn sorunlarını, meselelerini bugün olduğu gibi 

tartışmasız kabul edip okumak, okutmak, insanlara anlatmak ve birer itikadi 
kura1nıış gibi inanıp-inandırmaya ça1ışmak çıkar yol değildir53 . Çağdaş keliinıcıların 
yapması gereken, inanç konularında, hemen bütün keliinıcıların teoride kabul edip, 
fakat pratikte uygulamadıkJan itikatta delil getirme yöntemine uyarak yalnızca 
Kur'an ayetleri -ve eğer varsa- mütevatir hadisleri nazar-ı itibara a1an bir metod 
izleyip sorunlarınıızı Kur'an ve akılışığında çözmeye ça1ışmak olma1ıdır. Kur'an'da 
beyan buyrulınayan ve mütevatir nasla bağdaşmayan, İslam akidesiyle uyum 
sağlamayan rivayetler ihtiyatla karşılamna1ı, özellikle kıyamet a1iinıetleri (fiten ve 

meliibi'uı), kıyanıetin tasviri, hissi mucizeler, kader, bid'at ve bid'at ehli54
, vs. ile 

ilgili Keliinı kitaplarında aktanlan rivayetlerin bir değer ifade etmedikleri 
belirtilmelidir. 

8- İlk dönem kaynaklarda kat'i delil getirmenin bu ilme özgü bir ilke olarak 

vurgulanması ve Kelam İlmi'nin tamınının "kesin delillerle dini akldeleri bilme"55 

şeklinde yapılması, bu ilmin ilk dönenılerde dini akideleri, iman ile ilgili hususları 
ispat hususunda vaki olacak şüpheleri gidermede nakille te'yid edilmiş kat'i delilden 

başkasım nazar-ı itibçıra a1manıa, inanç konusunda sübfit ve manaya deliileti kat'i 

olandan başka delilleri kabul etmeme gibi özgün bir ilkeye sahip olduğunu gösterir. 
Öbür yandan Kelam'ın nakli değil, akla daya1ı, aklf bir ilim oluşu56 ve bütün 

52 İbn Rüşd, Kitab el-Keşf an Menahici'l-Edille, Neşr: M. J. Müller, Münih, 1859, s. 113; Ayryca krp. 
George F. HOURANY, "Yslfim'yn Ylk Dönemlerinde Yki Deôer Kuramy-', Çev. F. Kerim Kazanç, 19 
Ma yy s Üniversitesi Yalıiyat Fakültesi Dergisi, SaY9: 8; s. 273 vd., Samsun, 1996 

53 Yavuz, a.g.rn., s. 31 
54 Topaloğlu, Bekir; "Keldm İlmi'nin Diğer İsliimi İlimler/e Münasebeti", İFKADEÖMKT-II, s. 7, ist., 

1998 
55 Taftazam, Şerhu'l-Mekasıd, I/167 
56 Uludağ, a.g.e., s. 106 (7. dipnot). 
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kelfuncılann akla aşın vurgu yapması, Renan'ın57 doğru ve yerinde tesbitiyle Kelilın 
İlmi'ne hakiki bir felsefi hareket olma özelliği kazandınnıştır. İtikadi hususlarda . 
mütevatir derecesinde sağlam hadislerin olmadığı58, veya en azından sadece 
mütevatir olan ve aynı zamanda delrueti de açık ve kesin olan hadislerin sayısının 
pek nadir olduğu59 sabit olduğuna göre, Kelilın'ın kullanacağı delillerin Kur'an 
ayetlerinden başkası olmayacağı açıktır. Ne var ki teoride, bir ilke olarak kabul 
edilen bu prensibe somadan uyulmadığını tesbit etınek mümkündür. Mese~a, hem 
Ebu'l"Mu1n en-Nesefi ve hem de Taftazan1 itikadf bir hususu belirleme konusunda 
hadisi kullanmışlardır. Her iki kelfun bilgini de yukarıda sözünü ettiğimiz, "her 
takva ve facir kişinin arkasında namaz kılınız" sözünü Rasulullah (s.a.v.)'ın ağzından 
hadis olarak aktarmakta60 ve bu hadisi tasıkiarın arkasında namaz kılmanın cevazı 
şeklindeki bir inanç meselesine dayanak yapmaktadır. 61 

Kelfuncılar, belli ki hadisçiterin baskısıyla bazı hadisleri inanç meselelerine 
almışlar ve buna da aym manada birleştiğini iddia ederek lafzi, kelime kelime değil, ·
manevi mütevatir demek zorunda kalmışlardır. Bunun dışında zayıf ve uydurma 
hadisler de, ilk kelfuncıların ilkelerine aykın olarak, somaki Kelilın kitaplarına 
girıniştir. 62 Oysa, Felsefeyi en geniş anlarmyla varlığı ıinıama çabası olarak anlarsak, 
Kelfun İlmi'ne de böyle bir çabayı gerçekleştirme uğraşısı içerisinde olması gerektiği 
için bir Kur'an felsefesi hüviyeti kazandınlabilir. Çağdaş Kelilın, hiçbir zaman bu 
kutsal görevinden inhiraf etmemelidir. 

9- Kelfun'ın temelinde eleştirici-yorurnsamacı bir dil geğil de, dim nasları aynı 
mutlaklıkla doğru anlama ve yorunılama anlayışı yatınaktadır. Şehristanl'nin, "akil 
meselelerde gerçek bir olduğu gibi, itikadi meselelerde de gerçek birdir"63 sözü bunu 
yeterince açıklar. Bu anlayış, şeriatıann değiştiğini, ancak akldelerin değişmediğini 
ileri sürerken gayet haklı olarak bütün semavi dinlerdeki iman esaslarını tahrife 

51 T~nl; Ebu'l-Vefii; Keliiııı İlıninin Belli Başlı Meseleleri, s. 3 
58 Atay, Hüseyin; İsitim'ın İnanç Esaslan, s. 139, Ankara, 1992 
59 Uludağ, a.g.e., s. 106 (7. dipnot) 
60 Nesefi, a.g.e., s. 48; Taftazanl, Şerhu'l-Akaid, s. 72 
61 Burada vurgularunak istenen, söz konusu hadis veya diğer hadislerin sılıhati hakkında tenkitlerde 

bulunmaktan öte Nesefi'nin keliiıııcılann ilkelerine aykın olarak bir inarıç prerısibine hadisi dayanak 
yapmasıdır. 

62 Atay, a.g.e., s. 139 
63 Şehristanl, Abdulkeriın, el-Milel ve'rı-Nilzal, I/!3, Mısır, 1406 
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uğrasa bile, vahiy düzeltilip aynen baştaki doğru dunımlanna getirildiklerini belirtir. 

Klasik Kelam anlayışına göre, ki bu aym zamanda klasik diiranlayışıdır, dinde bir 

değişen, bir de değişmeyen ve sabit kalması gereken ilke ve kurallar vardır. Dinin 

akide kısmı, yani iman edilmesi gereken ilkeleri değişmez, sabit ilkelerdir. Oysa 

gerçekte bunlarda bile değişen bir yön vardır ki, bu da onların zaman ihtiyacına 

uygun bir şekilde anlatılmalarıdır. Mesela, Allalı'ın varlığına iman etınek değişmez, 

ama bu gerçeği değişik zaman ve mekil.ıılarda, değişik şekilt1e topluma öğretınek 

gerekir. Dolaysıyla, dinin iman kısmında sadece eğitim değişir. 64 Fakat özellikle 

İslam'ın ilk asırlanndan sonraki dönemlerde aklın üretken bir şekilde bilinrneyene 

yaklaşımından daha çok artık bütün meseleleri çözmüş olduğıına inanılan bilgiyi, 

yani mevcudu, basit denebilecek şekilde elde etınek Ketanı olarak görünmektedir. 

Böyle bir tutum özgün araştırma ve düşünceyle sonuçlanamaz.Çünkü bu tutum 

hakikat hakkında bilmemiz gereken her şeyin zaten bilindiğini kabul etınektedir. 65 

10- Geleneksel Kelil.m, -ki bu daha çok İslam dünyasına hakinı olan Eş'ari 

Kelil.ını'dır- iman ile aınel arasında bir ayının yaparak bu meseleyi çözümsüzlüğe 

iten bir dile sahiptir. Çağdaş Kelam da bu dili aynen sahiplennıiştir. Kelam'ı teorik 

esaslar koynıayla sınırlayıp, pratiği bütünüyle bunun dışında tutına eğilimi, 

"meseleyi bitiren bir dil" olduğırndan ister istemez Kelam, tarihsel bir ilim olmak 

zorunda kalmıştır. Oysa akl de fikirden ibaret değil, bizzat hayatın bir metodudur. 66 

Bu nedenle dinin aym zamanda uyulması gereken ve yaşanılması beklenen bir olgu 

olduğırnun tesbit ve duyurulması ile elinin ancak bu şekilde bir bütünlük 

arzedebileceği hususu Çağdaş Kelam'ın önceliklerinden biri olmalıdır. 

ll- Çağdaş Kelam'ın belki de üstlenmesi gerekli olan en önemli görevlerinden 

birisi de İsliimi çerÇevede oluşturulmuş bir metafizik geliştirme çabası içinde 

olmalarıdır. İsliimi bir metafizik çerçevesinde -en azından bu çağda- ortaya konmuş 

bir şey yoktıır. Ortaçağ'da, bazıları parlak ve etkili olan Müslüman metafizikçiler 

vardı, fakat onlann tüm dünya görüşlerinin asıl temeli Kur'an değil, Yunan 

düşüncesiydi. Bugün Müslünıanlar, özellikle de kelamcılar, Kur'an temeline dayalı 

64 Fazlur Rahınan, İsitim ve Çağdaş/ık, s. 41 
65 A.e., s. 110 
66 Macit, "Yeni Bir Keliim Tartışmasının Ana Noktalan", s. 173 
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İslfu:nl bir metafizik geliştirme yolundaki fikri görevlerini etkili bir biçimde yerine 
getirmek zorundadırlar. 67 

Sorun, tarihin belli dönenılerinde oluşmuş fikirleri aynen tekrarlayıp aktarmak· 
veya tarihin şu veya bu döneminde yaşamış olan insaniann kendi çağlan, kültürleri 
ve ortanılan içerisinde ortaya attıkları fikirleri olduğu gibi kabullennıekle 

çözümlenemez. Bizim soru ve sorunlanmızı t:arihiıi herhangi bir döneminde yaşayan 
insanlar nasıl çözmüş olabilirler? O halde; 

a) İslfuni bir Kelfun'ı yeniden oluşturma yolunda atılacak ilk adım, Fazlur 
Ralıman'ın belirttiği gibi, İslam'da Kelfun alanındaki gelişmelerin tarihi bir tenkidini 
yapmak şekli~de ortaya çıkmalıdır. Bu tenkit, İslam'daki çeşitli kelanu düşünce 
ekollerinin, Kur'an'ın dünya görüşünden ne ölçüde sapmış olduklannı açığa 

çıkaracak ve yeni bir KeHim'a doğru bize yol gösterecektir. 68 

b) Bu nedenle Kelam'ın konuları yeniden tesbit edilmeli, İslam Kel§mı'nın 
klasik çağında tartıştığı ve çoğu bugün için anlamsız olan hususlar bu ilmin konusu 
olmaktan çıkanlmalıdır. İslam Kel§mı'nın klasik çağında tartışılan problenıler, kendi 
zamanlan ve şartlan içerisinde, o asnn dışına taşınlmadan değerlendirilmelidir. 
Klasik Kelam'ın tartıştığı konular irdelenirken probleınin ait olduğu çağ ve kültür 
dikkate alınmalıdır. 

c) Kelfun, İslam'ın bakış açısını gerektiren ilke ve problemleri ele alan bir usUl 
ilmidir. İlk Kelfun kaynakları incelendiğinde kelfuncılann başlangıçta dönemlerinin 
yaşayan problenıleriyle uğraştıkları görülür. Bu sebeple ilk dönem kelfuncılannın 
çok tanncılık, tecsim, teşb"ıh, Iıulı11, ittilıM ve nübüvvetin inkan gibi imıın.a müteallik 
ciddi tehlikelerle mücadele ettikleri görülür. Bunun yanında temel iman esaslan 
kadar, kesin del§letle sabit olan emir ve yasaklar da kabul edip etıneme açısından 
itikadi sayılnuştır. Kur'an'da mevt ve hayatın yaratılmasının gerekçesi olarak 
belirtilen iYi aınelin69 bir din için sahip olduğu yeri iyi anlamak gerekir. Bir dinirı 
inançları kadar nonnlarının da önem taşıdığı, bunlann yilirilmesi ile dini tealitenin 

67 Fazlur Rahrnan, İsitim ve Çağdaş/ık, s. 254-5 
68 A.e., s. 281 
69 Nebe', 78/2 



MelunetKUBAT 189 

tehlikeye gireceği ve elinin sadece inançlar manzumesi olarak ayakta kalamayacağı 
herkesçe bilinmektedir.70 

· 

d) Kelfun'ın dün olduğu gibi bugün de iki asıl konusu vardır: Allah ve insan. 

Bu iki konuyu birbirine tanıtan ve ilgiyi kuran asıl vasıta ise Kur'an yani İlahi 

valıiydir. V ah yi anlamada insana balışedilen büyük araç ise akılı;lır. Akıl bu hususta 

insana yardımcı olan duyu organıdır. Bu nedenle Kelfun, Kur'an buyrukları önünde 

bir perde değil, ilk dönemde olduğu gibi bugün de Kur'an'ın tanıttığı şekilde Allah 

ve insanı tanima kutsal görevinden asla inhiraf etmemelidir.71 

e) Kitap, yani İlahi Valıiy raftan indirilip; inanç, fikir ve davranışlarınuzın ona 

uygunluğunun tesisine yönelik bir yöntem ortaya konulmalı?, en azından böyle bir 

yöntem arayışına girişilmelidir. Bu hususta bize düşen şey, Kur'an'dan inanç ve 

davranış kuralları çıkarmak olduğuna göre, kelimenin açıklanması için değil, daha 

çok anlaşılması için çaba harcamamız gerekir. Anlama, tarihsel bir metin ile kendi 

tarihselliğimiz arasında; metnin bakış açısıyle bizim ujkumuz arasında bir ufuk 

birieşimine girerek onunla kendi soru ve sorunlarımız arasında ilişki kurabilmek ve 

günümüz için rehberlik çıkarabilmektir. 72 Bu yüzden 'açıklama' çabası 'dilseldir' ve 

son derece 'pozitivizın' kokar. Anlam çabası ise sosyolojik ve hermenutiktir. Başka 

bir ifadeyle o, açıklamanın anlamaya dönüşmesidir ki, bu da onun, yani lafzın 

günümüzle ilgisinin kurulması demektir. Bu da sadece bilmem hangi kabilenin bu 

veya şu kelimeyi bu veya şu anlamda kullandığım tesbit ile olmaz. O daha ziyade, 

'acaba Allalı bununla hem o gün için hem de bugün için ne kastetmiş olabilir?'in 

cevabını aramakla olur. Yani Allalı kendi 'ezeli ve ebedlliğini' la:fza yüklemeıniş 

olabilir. Ahiilli açıdan bakıldığında belki de şunu söylemek daha doğrudur: Allah 

lafızlarla ebedi olarak anlanılı olacak ah/iikf ilkeleri kastetmiş veya işaret etmiş 

olabilir. 13 Zira lafzın kendisi -ilahi de olsa- bir vasıtadır. Lafız anlanıın taşıyıcısıdır, 
kendisi değil ... Ve biz onu günümüze taşıdığımızda bize yeni anlarnlar ifşa eder, 

etmelidir.74 Ancak böylece medemitenin bize dayattığı ve geleneğin de çözmekte 

yetersiz kaldığı anlam sorununu, bir anlama yönteıni ile çözebilir, modern dünyada 

anlanılı bir şekilde nasıl müslüman kalınabileceğinin yönteınini bulabiliriz. 

10 Özervarlı, a.g.m., s. 162 vd. 

71 Gölcük, Keliim Tarihi, s. 381 vd. 
12 Fazlurrahman,Ana Konularıyla Kur'an, s. 7-9 
73 Çiftçi, a.g.ın., s. 59 . 
74 A.ın., s. 58 
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f- Klasik Kelfun, çoğunlukla insanı değil, Tanrı'yı konu edinen bir disiplin 

görünümü arzetmektedir. Her ne kadar bu ilmin konususnun sadece Allah oimadığı, 

teolojiden aynı zamanda insana dayalı sosyal bir düzenin . de ortaya çıktığı çoğu 

zaman vurgulansa da bu tema yeterince işlenmemiştir. Kelam'ın salt tabiatüstüne 

referansla ele alınması ve alanının sadece tanrısal olana hasredilmesi, teorik. bir 

sınırlılığı, daha da önemlisi pratik çıkmazları beraberinde getirmiştir: Oysa Şaban 

Ali Düzgün'ün önerdiği gibi bu ilinı "sosyal teoloji", ya da "toplumsal kelam"a 
dönüştürülebilirse ortaya çıkan bu 'teorik sımrlılık' sorunu çözümlemniş olacaktır. 
Böylece Kelam insanla ve insani değerlerle ilgili söyleyecek sözü olan bir hüviyet 

kazanacak, insanı hayatın gerçekleriyle birebir yüzleştirmeyi ve bu gerçekiere ilişkin 

davranış geliştirmeyi öğreten bir disiplin olacaktır.75 

g- Klasik Kelam'ın bir ilke olarak kabul ettiği, geleneksel ve çağdaş 

kelfuncıların da aynen sahiplendikleri "itikadi meselelerin değişmezliği" prensibinin 

bırakılması gerekir. Zira itikadi esasların sübı1t açısından değil de anlaşılması ve 

açıklanması açısından değişebileceğim kabul etmeliyiz. Bu .tııtum bir yandan tarihin 

belli bir dönemine ait olan ve bugün için soruıılarımızı çözmekten uzak bulunan 

görüşlerin bırakılınasım veya yeniden irdelenmesini sağlayacak, öte yandan Klasik 

Kelam'ın lafızla anlamı özdeşleştiren ve dini naslan aynı mutlaklıkla anlama ve 

yorumlama çabası ile, daha sonraki dönenılerde tarihte söylenenin "mutlak" ve 

"değişmez" prensipler olduğu şeklinde ortaya çıkan olumsuz yargıyı ortadan 

kaldıracaktır. Böylece Çağdaş Kelam daha üretken, akla ve tefekküre dayalı, çağın 

sorunlarına çözümsel yaklaşımlar getiren bir ilim olacaktır. O . 

75 Bkz. Düzgün, Şaban Ali; Sosyal Teoloji İnsanın Yeryıizı7 Seniveni, Aı1kara, 1999; Ayrıca bkz. 
"Sosyal Teoloji ya da Varoluş Sürecine 'İ'nsan'ın Katk'1sz ", İsliiıniyii.t, C. 2, Sayı: 1, s. 85 vd., Ankara, 
1999 
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