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Türkiye’de Son Dönem Kelâm Çalýþmalarý:
Gelenek ve Modernite Arasýnda Bir Arayýþ

Doç. Dr. Mustafa Sinanoðlu
Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi

Sempozyum tertip heyetinin tebliðlerde dikkate alýnmasý gereken hususlara iþaret ettiði mektubunda da dile getirildiði gibi, günümüzde dinî ilimlerle ilgili araþtýrmalar -istisnalarý bulunmakla birlikte- en genel anlamda ilimlerin tarihini araþtýrmak
þeklinde gerçekleþtirilmektedir. Araþtýrmacýlarýn genellikle el yordamýyla ve kendilerince takip ettikleri bir yöntem çerçevesinde, bu ilimlerle irtibat kurma çabasýnda olduklarý görülmektedir. Bir yöntem mutabakatý saðlanarak dinî ilimlerin mevzularýnýn
geçmiþte nasýl ele alýndýðý, bugün nasýl görüldüðü ve günümüzde dinî ilimlerin konularýnýn neler olmasý gerektiði ortaya konulup zamanýmýza kadar yapýlan çalýþmalarýn bu yönden deðerlendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir gereklilikten hareketle bu
tebliðde, Türkiye’de son kýrk yýlda yapýlan kelâm çalýþmalarý, çeþitli yönlerden deðerlendirilecek ve bu konuda bazý tespit ve tekliflerde bulunulacaktýr.
Türkiye’de dinî ilimlerin son kýrk yýlý denildiðinde, Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi’nin kuruluþundan itibaren, yüksek Ýslâm enstitüleri ve enstitülerin ilâhiyat
fakültelerine dönüþmeleriyle günümüze kadarki süreç akla gelmektedir. Ancak söz
konusu kýrk yýlý tek düze bir süreç olarak görmek uygun olmayacaktýr. Bu süreci, A. Ü.
Ýlâhiyat Fakültesi’nin öncülüðünü de göz önünde bulundurarak yüksek Ýslâm enstitülerinin ilâhiyat fakültelerine dönüþmesine kadarki ilk dönem, yeni ilâhiyat fakültelerinin de katýlýmýyla Türkiye’de dinî ilimlerde lisansüstü çalýþmalarýn nispeten
yaygýnlýk kazanmaya baþladýðý 1980’li yýllar ve pek çok alanda türlü deðiþimlerin
yaþandýðý 1990’lý yýllardan itibaren günümüze kadarki süreç olmak üzere üç ana döneme/nesle ayýrmak mümkündür.
Kelâm ilmiyle ilgili çalýþmalar söz konusu olduðunda her (üç) dönemde çeþitli
farklýlýklar bulunmaktadýr. Ýlk dönemi gerek A.Ü. Ýlâhiyat Fakültesi’nde gerekse yüksek Ýslâm enstitülerindeki öncü ilim adamlarýnýn çalýþmalarý temsil etmektedir. Sonra
-ilk dönem ilim adamlarýnýn yetiþtirdiði- 1980’li yýllarda bu alanda hocalýk ve araþtýrma yapan ilim adamlarýnýn çalýþmalarý ve nihayet birinci neslin yanýnda ikinci nesil
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hocalarýn da katkýlarýyla yetiþen ilim adamlarýnýn yaptýðý çalýþmalar gelmektedir ki
bu çalýþmalar da 1990’lý yýllardan itibaren günümüze kadarki dönemi kapsamaktadýr. Bu üç dönem, her ne kadar bir yatay süreklilik taþýmýþ olsa da, her birini diðerinden ayýran bazý dikey farklýlýklara sahip bulunmaktadýr. Böyle bir tasnife çeþitli
yönlerden karþý çýkmak mümkünse de, bu tasnif 40 yýllýk süreci daha kolay ve farklý yönleriyle incelemeye imkân tanýyacaktýr.
Her bir dönemde kelâm ilim dalýna mensup ilim adamlarýnýn hepsini ve ele alýnanlarýn da bütün çalýþmalarýný bir teblið hacminde deðerlendirmek mümkün deðildir. Bunun için temsil durumunda olan bazý ilim adamlarýnýn belli çalýþmalarýndan
hareketle bir genellemeye gitmek -bazý istisnalarý görmeyi engellese de olsa da- kaçýnýlmaz görünmektedir. Çalýþmalarýn öncekilere nispetle sayýca arttýðý son dönemde
ise sadece çalýþmalarý belli konulara göre tasnif ederek birtakým deðerlendirmelerde
bulunmak daha uygun görünmektedir.
Ele alýnan ilim adamlarýnýn belli baþlý eserleri sayýlýrken bazýlarý hakkýnda kýsa
deðerlendirmeler yapýlacak, sonra onun kelâm ilmine bakýþýný tasvir edecek/açýklýk
kazandýracak alýntýlar veya ek deðerlendirmelerde bulunulacaktýr. Her üç dönemin
sonunda da ayrýca temel vurgularý ortaya koymayý hedefleyen yorumlar yapýlacaktýr. Tebliðin bir anlamda sonucu olan bölümde ise bir genel deðerlendirmeyle birlikte
bazý tespit ve tekliflere yer verilecektir. Bu teblið belli ölçüde dokümanter bilgileri de
-kaçýnýlmaz olarak- ihtiva edecek ve bu yönüyle okuyucu için bir üst deðerlendirme
imkâný sunacaktýr.1

A. Öncü Nesil (1950-1980 Arasý)
Türkiye’de diðer dinî ilimlerde olduðu gibi kelâm ilminde de Dârülfünun Ýlâhiyat
Fakültesi’nden sonra, son kýrk yýlýn öncüleri konumunda olanlar, Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi ve yüksek Ýslâm enstitülerinde 1980’li yýllarýn baþýna kadarki
dönemde bu ilimle iþtigal eden ilim adamlarýdýr. Dolayýsýyla bu dönemle ilgili olarak
bizim üzerinde duracaðýmýz/bazýlarýnýn da çalýþmalarýna yer vereceðimiz ilim adamlarý Prof. Dr. Muhammed Tâvit et-Tancî, Prof. Dr. Hüseyin Atay, Prof. Dr. Bekir Topaloðlu, Prof. Dr. Þerafeddin Gölcük, Prof. Dr. M. Sait Yazýcýoðlu, Prof. Dr. M. Saim
Yeprem, Prof. Dr. Kemal Iþýk, Prof. Dr. Emrullah Yüksel ve Prof. Dr. Cihat Tunç’tur.

1

Bu tebliðde ele alýnan döneme ait çalýþmalarýn tamamýna ulaþýlamadýðý gibi, maalesef makaleler de deðerlendirme dýþýnda tutulmuþtur; bu bir eksikliktir. Burada incelenemeyen ve ayrý bir çalýþmada ele alýnmasý gereken bir diðer malzeme ise söz konusu dönemde kelâm anabilim dalýnýn lisans, yüksek lisans ve
doktora programlarýna ait müfredattýr. Bir ilim dalýnýn belirtilen seviyelerde nasýl tedris edildiði hususu,
onun tarihini daha iyi kavramamýza ve hatta günümüzdeki fonksiyonunu farklý açýlardan deðerlendirebilmemize yardýmcý olacaktýr. Öte yandan yaklaþýk on yýldýr devam eden kelâm anabilim dalý zümre toplantýlarýnýn sempozyum metinleri de Türkiye’de kelâm çalýþmalarýnýn seyri ve muhtevasýyla ilgili deðerlendirmeler için önemli verilere sahiptir. Bu metinler de müstakil bir makalede farklý açýlardan ele alýnabilir. Tebliðde pek çok eserin ismi verilmekle beraber, yapýlan deðerlendirmelerin doðrudan herhangi bir
esere ait olmadýðýný, üst deðerlendirmeler olarak kabul edilmesi gerektiðini belirtmeliyim.
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Ders notlarý dýþýnda kelâmla ilgili bir eseri bulunmayan Muhammed Tâvit etTancî, bu ilme kýymetli ilim adamlarý kazandýrmak ve bu ilmin Türkiye’de geliþmesine ciddi anlamda katkýda bulunmakla hocalarýn hocasý olarak anýlmaktadýr. Ne var ki
Tancî’yi, bu ilmin yüksek dinî tedrisatta önemli bir yer edinmesine öncü ve önemli
katkýsýndan öte, herhangi bir kelâmî duruþla özdeþleþtirmek mümkün görünmemektedir.
Hüseyin Atay ise “Kur’an’a Göre Ýman Esaslarýnýn Tesbiti ve Müdafasý” doktora
tezinden sonra Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin Tebsýratü’l-edille, Gazzâlî’nin el-Ýktisâd
fi’l-i’tikåd, Fahreddîn er-Râzî’nin el-Muhassal adlý eserlerinin Arapça neþri yanýnda
Kur’an ve Hadis’de Ýman Esaslarý (Ankara 1959), Kur’an’a Göre Ýslâmýn Temel
Kurallarý (Ankara 1981), Ýslâm’ýn Ýnanç Esaslarý (Ankara 1992), Kelâm’a Giriþ
(Fahreddin er-Râzî’nin el-Muhassal adlý eserinin çevirisi) gibi eserleri ve pek çok
makalesi yanýnda Farabi ve Ýbn Sina’ya Göre Yaratma, Ýbn Sina’da Varlýk Nazariyesi (Ankara 1983) gibi telif, Farabi’nin Üç Eseri (Ankara 1974) gibi Ýslâm Felsefesi klasik kaynaklarýndan çeviriler yapmýþ, hatta Ortodoks Yahudiliðin önemli filozoflarýndan Mûsâ b. Meymûn’un Delâletü’l-hâirîn adlý eserinin Arapça neþrini de
gerçekleþtirmiþtir. Ayrýca Hüseyin Atay’ýn Kur’an’a Göre Araþtýrmalar (I-V),
Kur’an’ýn Reddettiði Dinler, Kur’an’daki Ýlkeler, Ýslâm’ýn Siyasi Oluþumu, Ýslâm’ý
Yeniden Anlama, Ýrade ve Hürriyet, Kur’an’dan Önermeler, Dinde Reform ve
Atatürk’ten Kesitler ve Cehaletin Tahsili gibi muhtevalarýný Ýslâm diniyle ilgili hemen her konunun oluþturduðu pek çok eseri vardýr.
Eserlerinden de anlaþýlacaðý gibi Hüseyin Atay, sadece kelâm ilmi ile sýnýrlý kalmayan, fýkhî konularla da ilgilenen bir Ýslâm düþüncesi âlimidir. Ýslâm düþüncesiyle
ilgili neþir ve çevirilerinin dýþýnda telif ettiði konular Ýslâm felsefesinde yaratma ve
varlýk, akide ve kelâmda ise naslardan ve bilhassa Kur’an’dan inanç esaslarýnýn tespiti konularý etrafýnda yoðunlaþmýþtýr. Onun metodik tavrýný Ýslâmî ilimlerde akýlcýlýk
ve Kur’an’a dayalý bir ilâhiyatýn inþasý olarak belirleyebiliriz. Fakat onun kelâm geleneðinde bir problemle özdeþleþmediði, daha çok akýlcýlýk metodu ve Kur’an’a vurguda bulunduðu söylenebilir.
Atay, Ýslâm düþünce tarihinde metodik farklýlýklarý itibariyle baþlangýcýndan itibaren “Lafýzcýlar” ve “Akýlcýlar” olmak üzere iki ana akýmýn bulunduðu tespitini yaptýktan sonra, birinci akýmý “aklý ancak anlama aleti olarak gören ve aklýn müstakil
hüküm veremeyeceðini, sadece söylenen sözü dildeki sözlük anlamý kadar anlayabileceðini þart koþan ve bütün aðýrlýðý Kur’an’dan çok hadis-i þeriflere veren ve sahabenin, tâbiînin sözlerini Hz. Peygamber’in sözü gibi sayýp bazýlarýnýn zayýf hadislerini istedikleri kadar çoðaltan ve bunlarýn sözleri yetmeyince hadis uyduran ve
sonra hadisleri Kur’an’a hakim kýlan lafzî anlamdan dýþarý çýkmayan lafýzcýlar (Lafziyyûn) …”2 olarak tanýmlamakta ve bunlarýn Mücessime, Müþebbihe, Zahiriyye ve
Selefiyye gibi bazen birbirine muhalif ve bazen muvafýk okullara ayrýldýklarýný belirtmektedir. Akýlcýlarý ise “aklý hem anlama ve hem müstakillen hükmetme gücü kabul
2

Hüseyin Atay, Ýslâm’ýn Ýnanç Esaslarý, Ankara 1992, s. 19.
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eden, Kur’an’ý Kur’an, akýl ve ilim ilkelerine göre yorumlamayý, anlamayý ilke edinen ve Ýslâm’ýn evrenselliðini fiilleþtirmeye uðraþanlar…” þeklinde tanýmlamakta ve
“Ýslâm medeniyetini ve felsefesini, hukuk sistemini, kelâm ilmini ve usul-i fýkýh ilmini kuran ve geliþtiren bu akýlcý fikir hareketidir. Ýslâm’da ilmî hareketi bunlar meydana getirdi. Hz. Peygamber zamanýnda bu zihniyet sahipleri önde olduðu gibi X.
milâdî yüzyýla kadar düþünceye, fikir hürriyetine yine bunlar hakimdi… Bu dönemde her ilim dalýnda atýlýmlar oldu. Özellikle kelâm ilminin ve Ýslâm hukuk felsefesinin (usulu’l-fýkýh ilmi) temelleri atýldý, sonraki iki yüzyýlda geliþtirildi ve kemale erdirildi. Ýctihad bu yüzyýllarda alabildiðine serbest olup herkes fikir üretiyordu. Hukukî
meselelerde ictihat ve kelâmî meselelerde akýl yürütme, istidlâl veya yorum (tevil)
kelimeleri kullanýlýyordu. Dördüncü yüzyýldan sonra inanç hususunda akýl yürütmeye
ve yorum yapmaya öyle karþý çýkýldý ki, birbirlerini kâfir olmakla bile itham ettiler.
Bu mücadele lafýzcýlar ile akýlcýlar arasýnda pek þiddetli olup günümüzde bile bunu
müþahede etmekteyiz. Günümüzün problemleri hür akýlla ele alýnmadýðý için çözülemiyor”3 þeklindeki ifadelerle Ýslâmî ilimlerin hepsinde akýlcýlýk vurgulanmaya çalýþýlmaktadýr.
Atay, Kur’an’da belirtilen Ýslâm kelimesinin öncelikle “iyiye iyi niyetle baðlanmak” anlamýna geldiðini, iyinin ne, nasýl olduðu ve nasýl bilineceði sorularýnýn cevabýný ise aklýn verebileceðini ifade ettikten sonra, aklýn cevaplarýný,
1. Akýl ilkeleri
2. Saðlam, kesin ilim verileri

3. Kur’an
4. Vakýa/olgu

þeklinde sýraladýðý kaynaklardan elde ettiðini, aklýn bunlarýn her birini ne zaman, nerede toplu olarak veya teker teker kullanmayý bileceðini belirtir. Ancak buradaki akýl
çarpýtýlmamýþ aklýselim, saðduyudur.
Ayrýca o, düþünmeden elde edilen imanýn taklidî olduðunu, buna karþýn kelâm ilminin iman esaslarýný felsefî düþünceye açtýðýný, onlarý tartýþtýðýný, nasýl doðru anlaþýlmalarý gerektiðini ortaya koyduðunu belirtir.4
Hüseyin Atay, bir disiplin ismi olarak “kelâm”ýn Yunan felsefesinden tercüme bir
kelime olduðu iddiasýný, felsefî metinlerin Arapça’ya tercüme edilmesinden önce de
yani Tabiîn arasýnda bu kelimenin kullanýmýna rastlandýðý, hatta Kur’an’da bulunduðunu belirterek reddeder.5 Ancak onun akýlcýlýðý, tanýmýnda6 kelâmý diðer düþünce

3

4
5
6

Atay, a.g.e., s. 20. Hüseyin Atay’ýn Ýslâm düþünce tarihinde baþlangýcýndan itibaren “Lafýzcýlar” ve
“Akýlcýlar” olmak üzere iki ana akýmýn bulunduðu tespiti için ayrýca bk. Hüseyin Atay, Ýslâm’ý Yeniden
Anlamak, Ankara 2001, s. 34-35.
Atay, a.g.e., s. 28.
Atay, a.g.e., s. 15.
Bilindiði gibi sözkonusu ilmin konusu ve gayesine göre olmak üzere pek çok tarifi yapýlmýþtýr. Seyyid Þerîf
Cürcânî (816/1413) kelâm ilmini “Allah Taâlâ’nýn zatýndan ve sýfatlarýndan, baþlangýç ve son (mebde’
ve meâd) itibariyle yaratýklarýn durumlarýndan Ýslâm kanunlarýna göre bahseden bir ilimdir” þeklinde konusu açýsýndan tanýmlamýþtýr. Cürcânî, kelâm ilminin Âhiret ve (meâd) onunla ilgili olan Cennet, Cehennem, Sýrât, Mîzân, mükâfat ve cezâ gibi hususlardan bahseden bir ilimdir”, “Deliller vasýtasýyla elde edilen
itikadî ve þer‘î kaideler ilmidir” þeklinde iki ayrý tanýmýný daha verir (et-Ta‘rîfât, Beyrut 1403/1983,
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disiplinlerinden ayýran “Ýslâm kanununa göre” kaydýný dahi sýnýrlayýcý bulmuþtur. O,
bu kaydýn, kelâmý daha önceden inanýlan ve kabul edilen þeylerden bahseden, güdümlü ve peþin fikirli bir ilim haline getireceðini; oysa Ýslâm hakikatin araþtýrýlmasýný istediðine göre önceden inanýlan ve kabul edilenin hakikat olduðunun nereden bilindiðini sorarak peþin hükümlü olmak yerine, kelâmý “Allah’ýn zatýndan ve sýfatlarýndan ya da malûmdan gerçeðe ulaþmak üzere bahseden ilim” þeklinde tanýmlamanýn daha doðru olacaðýný ifade etmiþtir.7 Ancak Atay’ýn kelâm tanýmýnda da genel
felsefî ve akýlcý tavrýyla karþýlaþmaktayýz. Onun için kelâm en genel anlamda bilinenden hareketle hakikati araþtýrma gayretidir.
Bu dönemde görüþleri üzerinde duracaðýmýz diðer ilim adamý Bekir Topaloðlu’dur.
Muhammed Tâvit et-Tancî’nin danýþmanlýðýnda Ýslâm Kelâmcýlarýna ve Filozoflarýna Göre Allah’ýn Varlýðý: Ýspat-ý Vacip (Ankara, ts. [Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý])
baþlýklý, sonradan doktora tezi olarak da kabul edilen yüksek islâm enstitüsü öðretim üyeliði tezini hazýrlamýþtýr. Kelâm ilminin tanýmý, konusu, gayesi, tarihi, kaynaklarý, hüküm, delil ve metot gibi baþlýklarý içeren kavramsal bilgiler, belli baþlý itikadî
mezhepler ve bazý sistematik konularýn ele alýndýðý Kelâm Ýlmi: Giriþ (Ýstanbul
1981) adlý eseri ise Türkiye genelinde yüksek islâm enstitülerinde ve sonradan ilâhiyat fakültelerinde ders kitabý olarak okutulmuþ bilâhere bu ilme giriþ mahiyetindeki
eserlere öncülük etmiþtir. Bu kitabýn lisans eðitiminden itibaren yeni nesillerin kelâm
ilmi geleneðiyle tanýþmalarýnda önemli bir rol oynadýðýnda hiç þüphe yoktur.
Topaloðlu, Nûreddin es-Sâbûnî’nin el-Bidâye fî usûli’d-dîn adlý eserini neþriyle
birlikte Türkçe’ye tercüme etmiþ (Mâtürîdiyye Akâidi: el-Bidâye fî usûli’d-dîn, Ebû
Muhammed Nûreddin Ahmed b. Mahmud b. Ebi Bekr es-Sâbûnî, trc. Bekir Topaloðlu, Ankara 1979), Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) Kitâbü’t-Tevhîd (Ankara 2003) adlý eserini Muhammed Aruçi ile birlikte yeniden neþretmiþ ve Türkçe’ye
çevirmiþ (Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî,
Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, trc. Bekir Topaloðlu, Ankara 2002), Ebû Mansûr elMâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlý tefsirinin neþri çalýþmalarýný yürütmekle birlikte
bu tefsirden bazý surelerin neþri ve çevirisini de yayýmlamýþtýr (Ebû Mansûr elMâtürîdî, Te’vîlâtü’l- Kur’ân’dan Tercümeler, trc. Bekir Topaloðlu, Ýstanbul 2003).
Bu çalýþmalarýyla Topaloðlu, Mâtürîdî geleneðinin klasik kaynaklarýný ilim dünyasýna kazandýrmýþ, çevirileriyle de orijinalini anlamanýn ilim mahfellerinde önemli bir
çaba gerektirdiði günümüzde, Türk okuyucusuna büyük kolaylýk saðlamýþtýr.
Topaloðlu’nun baþka eserleri yanýnda A. Cressy Morrisson’dan Ýnsan, Kainat ve
Ötesi: Müsbet Ýlim Yönünden (Ýstanbul 1972) adlý çevirisi, Ýslâmda Ýnanç Esaslarý

7

“Kelâm” md.). Son dönem âlimlerinden Ömer Nasûhî Bilmen de kelâm ilmini “Allah Teâlâ hazretlerinin
zat ve sýfatlarýndan, nübüvvet ve risâlete ait meselelerden, mebde’ ve meâd itibariyle mükevvenâtýn (yaratýlmýþlarýn) hallerinden Ýslâm kanunu üzere bahseden bir ilimdir” þeklinde tarif etmiþtir (Muvazzah
Ýlm-i Kelâm, Ýstanbul 1959, s. 5). Ýlm-i kelâm gayesi açýsýndan da Cürcânî tarafýndan “Kesin deliller kullanmak ve muhaliflerin ileri sürdüðü þüphe ve itirazlarý defetmek suretiyle dinî akîdeleri ispata güç kazandýran ilimdir” (Þerhu’l-Mevâkýf, Ýstanbul 1257, I, 23) þeklinde tanýmlanmýþtýr.
Atay, a.g.e., s. 14.
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(Ýstanbul 1997) ve kelâm ilmiyle ilgili görüþlerini bir araya getirdiði Kelâm Araþtýrmalarý Üzerine Düþünceler (Ýstanbul 2004) adlý telif eserleri de bulunmaktadýr.
Topaloðlu’nun kelâm ilmine katkýlarý baðlamýnda zikredilmesi gereken en önemli kalemlerden biri de Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi’ne yazdýðý veya
redaksiyonunu üstlendiði maddelerdir. Söz konusu ansiklopedi sayesinde Ýslâm medeniyetinin pek çok alanýyla birlikte, Ýslâmî ilimlerin kronolojik ve sistematik olarak
bir haritasýnýn çýkartýldýðý, bu ilimlerle iþtigal eden ilim yolcularýna kendi disiplinleriyle ilgili küllî bir bakýþ açýsýna sahip olma imkâný tanýndýðý gibi, Türkçe’de bir ilim
dili oluþturma çabalarýna ciddi anlamda katký saðlandýðý da muhakkaktýr.
Topaloðlu’nun kelâmî tavrýný gelenekçi bir çizgide görmek mümkündür. Ancak,
gerek ilgilendiði konular gerekse bu ilmin nasýl bir fonksiyon icra etmesi gerektiðine
dair görüþleri, onun tavrýnýn sadece geleneði esas almadýðýný, gelenekten hareket
eden tabii bir dönüþümü hedeflediðini göstermektedir. Onun “Ýslâm dininin iman
esaslarýný ve davranýþlarla ilgili temel ilkelerini naslardan hareketle belirleyen, onlarý naslarýn bütünlüðü çerçevesinde temellendirip aklî yöntemlerle destekleyen ve
karþý fikirleri eleþtirip cevaplandýran bir ilimdir”8 þeklindeki konusu ve gayesi gözetilerek yapýlan kelâm ilmi tanýmý, þimdiye kadar yapýlanlardan farklýdýr. Kelâmýn konusu dikkate alýnarak yapýlan tanýmda, usul-i selâse (ulûhiyyet, nübüvvet, âhiret)
ayrý ayrý zikredildiði halde, burada genel bir yaklaþýmla “iman esaslarý” ifadesi kullanýlmýþ, bununla iman esaslarýnýn sýnýrlamaya gidilmeksizin ifade edilmesi hem
bunlarýn üç asýldan ibaret olmadýðý hem de yeniden tespit edilmesine zemin hazýrlanmasý hedeflenmiþtir.
Tanýmda iman esaslarý yanýnda “davranýþlarla ilgili temel ilkeleri”n de naslardan
hareketle belirlenmesi hedeflenmiþtir. Bir bakýma ibadet, ahlâk kurallarý ve insanlararasý iliþkiler de dinin bir esasý olup olmamalarý yönüyle kelâm ilminin konularýna
dahil edilmiþ, dolayýsýyla imanýn oluþumu ve saðlamlaþmasýnda göz ardý edilemeyecek bir yeri bulunan davranýþ ilkeleri iman esaslarý mertebesine çýkarýlmýþtýr. Tanýmda geçen “davranýþlar”la, Müslüman olmanýn gerektirdiði fiil ve hareketler kastedilmekte ve bunlarýn ahlâkî ve hukukî boyutlara kadar uzanan geniþ bir yelpazeye yayýldýðý kabul edilmektedir. Bu baðlamda fýkýh ve ahlâkýn inanca yönelik temel ilkelerinin belirlenmesini saðlayan sistemin kelâm ilmi tarafýndan ele alýnmasý gerektiði
ifade edilmiþtir. Tanýmda geçen davranýþtan maksat dinî davranýþý ifa etmek deðil,
dinî davranýþ ilkelerinin dinden olduðuna inanmaktýr. Tanýmda, iman esaslarýnýn tespiti ve izahý sýrasýnda nassýn temel alýnmasý, nassýn anlaþýlmasý, kavranýp benimsenmesi ve savunulmasý noktasýnda aklýn rehberliðine baþvurulmasý öngörülmüþtür.
Kelâm ilminin konusunu, “Ýslâm dininin iman esaslarý ve dinden olmalarý açýsýndan kesinlik kazanmýþ hükümler”9 þeklinde belirleyen Topaloðlu, müteahhir dönem
âlimlerinin, ilgili ilimler ve yan kültürlerden (vesâil) gerektiðinde yardým almak amacýyla “Bilgiye konu teþkil eden her þey (mâlûm) kelâm ilminin mevzuu içinde yer
8
9

Bekir Topaloðlu, Kelâm Araþtýrmalarý Üzerine Düþünceler, Ýstanbul 2004, s. 5.
Topaloðlu, a.g.e., s. 7.
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alýr” kayýtlarýný da hatýrlatarak kelâm ilminin, asýl konularýný teþkil edip altý veya üç
esas içinde hulâsa edilen mesâilinin yaný sýra, vesâilin de asýl konulara yani insan
anlayýþýna yaklaþtýrýlmasý, meselenin baþka delillerle kanýtlanmasý türünden olmak
üzere bazý fonksiyonlarý bulunduðu gibi, karþý görüþlerin eleþtirilmesi hususunda da
katkýlarý olabileceðini, sözü edilen yan kültürün bilim ve düþüncenin deðiþmesi veya geliþmesine paralel olarak yenilenmesinin tabii bir husus olduðunu da ayrýca vurgulamaktadýr.10
Topaloðlu, bu ilmin gayesini bütün Ýslâmî ilimler için söz konusu olan dünya ve
âhiret mutluluðunu temin olarak ifade ettikten sonra,
1.
2.
3.
4.
5.

Akîdenin tespiti
Akîdenin tahkik derecesine yükseltilmesi
Ýrþat, ilzam ve davet
Diðer Ýslâmî ilimlere dayanak oluþturmasý
Dinî hayata samimiyet ve derinlik kazandýrma

gibi hususlarý özellikle zikretmektedir.
Topaloðlu tefsir, hadis-siyer, fýkýh, tasavvuf gibi temel Ýslâmî ilimler yanýnda, dinler tarihi, din psikolojisi, din felsefesi, din sosyolojisi gibi din bilimlerini kelâm ilminin ilgi alanýna giren ilimler olarak sýraladýktan sonra, kelâmýn Ýslâmiyet’e yöneltilen
eleþtirilere cevap vermeyi, bireyin ve toplumun dünya ve ahiret mutluluðunu saðlayan ilke ve kurallarý tespit edip insanýn düþünce, duygu ve gönül dünyasýna sunmayý
da üstlenmesi gerektiðini dile getirmektedir. Kelâmýn bu görevini yerine getirebilmesi
için ciddi manada araþtýrmalara ihtiyaç bulunduðu, bu tür araþtýrmalarý gerçekleþtirecek ilim adamlarýnýn ise iyi bir ilâhiyat eðitimi aldýktan sonra temel Ýslâmî ilimler
ve din bilimlerinden baþka insan bilimleri, pozitif ve sosyal bilimler -hatta týp da dahil- çeþitli ilim dallarýnda çalýþmalar yapmalarýnýn gereðine iþaret etmiþtir. Böylece
çaðýmýzda çeþitli bilimlerde kaydedilen müspet geliþmeler kelâm ilminin vesâili statüsü içinde mütalaa edilmeli, inanç konularýnýn açýklanmasý, savunulmasý ve karþý
görüþlerin eleþtirilmesi sýrasýnda bunlardan yararlanýlmalýdýr.11
Topaloðlu’nun kelâm ilmi geleneðine telif, çeviri ve edisyon-kritik türünden katkýlarýnýn daha çok Mâverâunnehir Mâtürîdî çizgisinde yoðunlaþtýðý görülmektedir.
Onun çalýþmalarý aðýrlýklý olarak bu ilmin geleneðinin anlaþýlmasý ve günümüzde de
anlaþýlýr kýlýnmasýný hedeflemiþ olmakla birlikte, ilk çalýþmasýný ispât-ý vâcip gibi her
zaman güncelliðini koruyan bir konuda gerçekleþtirmiþ, metot ve konularý itibariyle
kelâm ilminin geçmiþte gösterdiði geliþmeci tavrýný Kur’an’ý merkeze alarak sürdürmesi gerektiðini savunmuþtur.
Türkiye’de son kýrk yýlda kelâm ilmiyle ilgili çalýþmalarýn öncüleri olarak zikretmemiz gereken ilim adamlarýndan biri de Þerafeddin Gölcük’tür. 1972 yýlýnda Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladýðý La Revelation Coranique et Son Envirounement
10
11

Topaloðlu, a.g.e., s. 10.
Topaloðlu, a.g.e., s. 60-61.
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Social baþlýklý doktora tezinden sonra Kelâm Açýsýndan Ýnsan ve Fiilleri:
Bâkýllânî’de Ýnsanýn Fiilleri (Ýstanbul 1979) konulu doçentlik çalýþmasýný hazýrlamýþtýr. Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî’nin (ö. 493/1100) Usûlü’d-dîn adlý eseri (Ehl-i Sünnet Akâidi, Ýstanbul 1980) yanýnda Ebu’l-Vefa et-Teftâzânî (Ana Konularýyla
Kelâm, Konya 2000) ve Subhî es-Sâlih gibi muasýr âlimlerden (Ölümden Sonra Diriliþ: Cennet Cehennem, Ýstanbul 1976) çeviriler yapmýþ, Kur’an âyetlerinden hareketle Allah-kâinât ve insan iliþkilerini ele aldýðý Allah Kur’an Ýnsan (Konya
1990), ana hatlarýyla kelâm tarihini tasvir ettiði Kelâm Tarihi: Kiþiler, Görüþler,
Eserler (Konya: Esra Yayýnlarý, 1992), usûlüddine dair konularý aðýrlýklý olarak Ehli sünnet’in akâid ve kelâm literatüründe tartýþýldýðý þekliyle ele aldýðý Ýslâm Akâidi
(Konya 1994), Kur’an ve Ýnsan (Konya 1996) ve Süleyman Toprak’la beraber
kelâm tarihi ve problemlerinin iþlendiði Kelâm adlý (Konya 1996) kelâma giriþ mahiyetinde bir ders kitabý telif etmiþtir.
Þerafeddin Gölcük’ün yaptýðý çalýþmalar dikkatle incelendiðinde, onun ister Eþ’arî
isterse Mâtürîdî gelenekten olsun, Ehl-i sünnet ilm-i kelâmýnýn tanýnmasýna yönelik
çalýþmalar yaptýðýný, kelâm yani akaid düþüncesinin Kur’an’a temellendirilmiþ gelenekçi bir mahiyet arz ettiðini söylemek mümkündür. Çalýþmalarýnýn genel mahiyeti
yanýnda, Gölcük’ün “Günümüzde genç araþtýrmacýlar Akaid ve Kelâm’ýn çaðýmýza
faydalý olmasý ve ýþýk tutmasý için yararlý çalýþmalarda bulunmaktadýrlar. Geçmiþte
Ýslâm toplumunun bir inanç etrafýnda toplanmasý nasýl saf ve saðlam bir akideye
baðlanmakla mümkün olduysa çaðýmýzda da ayný düþünce kendini hissettirmiþ,
Kur’an ve Sünnet asýl kaynak kabul edilerek geçmiþ ulemanýn çalýþma, araþtýrma ve
mirasý da göz önüne alýnarak Ýslâm akîdesinin tekrar izahý ve kalblere yerleþtirilmesi bir zorunluluk haline gelmiþtir” þeklindeki ifadeleri tespitimizi doðrulamaktadýr.12
Bu dönemde zikredilmesi gereken kelâmcýlardan M. Sait Yazýcýoðlu XV. ve XVI.
yüzyýllarda Osmanlý toplumunda kelâmýn rolünü ele aldýðý Le kalâm et son role
dans la société turco-ottomane: aux XVe et XVIe siécles (Ankara 1990) konulu
doktora tezini Paris Sorbonne Üniversitesi’nde 1977 yýlýnda tamamlamýþ, daha sonra
sýrasýyla Hýzýr Bey (Ankara 1987), Mâtürîdî ve Nesefî’ye Göre Ýnsan Hürriyeti
Kavramý (Ankara 1988) ve Ýslâm Düþüncesinin Tarihsel Geliþimi: Yorumlar Düþünceler (Ankara 2001) adlý genellikle Mâverâünnehir Hanefî-Mâtürîdî geleneðiyle
birlikte Osmanlý kelâmcýlarýný konu edinen çalýþmalar yapmýþtýr.
Ýlk dönemin bir baþka ismi de sonradan doktora tezi olarak kabul edilecek olan
Ýrade Hürriyeti ve Ýmam Mâtürîdî (Ýstanbul 1984) konusunu çalýþan M. Saim Yeprem’dir. Ýrfan Abdülhamid’den Ýslâm’da Ýtikâdî Mezhepler ve Akâid Esaslarý (Ýstanbul 1981) adlý çevirisi de bulunan Yeprem, Ýmam Mâtürîdî’nin Akaid risalesine
Ebû Nasr Taceddin Abdülvehhâb b. Ali b. Abdülkâfî es-Sübkî tarafýndan yapýlan þerhin
12

Nadim Macit, Prof. Dr. Hüseyin Atay, Prof. Dr. Bekir Topaloðlu ve Prof. Dr. Þerafettin Gölcük’ün kelâm ilminin tanýmý, bilgi anlayýþlarý, usulü ve konularýyla baðlantýlý olarak kelâm anlayýþlarý hakkýnda deðerlendirmelerde bulunduðu bir teblið kaleme almýþtýr (Nadim Macit, “Cumhuriyet Döneminde Kelâm Ýlmi ve
Yöntem Sorunu”, Ýslâmî Ýlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi, Ýstanbul: Ýslâmî Ýlimler Araþtýrma Vakfý
(ÝSAV), 2005, I, 273-333.
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neþrini ve Türkçe’ye çevirisini gerçekleþtirmiþtir (Seyfü’l-meþhûr fî Þerhi Ak¢deti
Ebû Mansûr/Muhammed b. Muhammed es-Semerkandî Ebû Mansûr el-Mâtürîdî;
þârih: es-Sübkî Ebû Nasr; nþr. Mustafa Saim Yeprem, Ýstanbul 1409/1989).
Bu dönemin kelâm hocalarý arasýnda zikredilmesi gereken bir baþka isim Mu’tezile’nin Doðuþu ve Kelâmî Görüþleri (Ankara 1967) ve Mâtürîdî’nin Kelâm Sisteminde Ýman, Allah ve Peygamberlik Anlayýþý (Ankara 1980) adlý eserlerinin yanýnda Gazzâlî (Ýtikatta Orta Yol, Ankara 1971) ve Ýbn Rüþd’den (Tutarsýzlýðýn Tutarsýzlýðý, Samsun 1986) çevirileriyle kelâm ilmine katkýda bulunan Kemal Iþýk’týr.
Paris Sorbonne Üniversitesi’nde Ýmam Birgivî üzerine doktorasýný (Les idees religieuses et politiques de Mehmed al-Birkewi) 1972 yýlýnda tamamlayan Emrullah Yüksel, Kelâm Dersleri: Ýlahiyat ve Nübüvvet (Erzurum 1986) adlý ders kitabý yanýnda, gerek klasik kelâm literatüründe gerekse felsefî ekollerde bilgi problemini ele aldýðý Amidî’de Bilgi Teorisi (Ýstanbul 1991) adlý eserleri telif etmiþtir. Ayrýca
Muhammed Abdullah Dýraz’dan Kur’an Ahlâký isimli bir çeviriyi Ünver Günay ile
gerçekleþtirmiþtir (Ýstanbul 1993).
Cihat Tunç ise Bonn Üniversitesi’nde 1970 yýlýnda tamamladýðý Sahl b. Abdullah et- Tusterî und Die Salimiya Ubersetzung adlý doktora tezinden sonra Zemahþerî ve Kelâmýn Ana Meseleleri (Ankara 1976) adlý doçentlik tezini hazýrlamýþ ve
Kelâm: Sistematik (Kayseri 1994) isimli bir eser telif etmiþ, ayrýca Ignaz Goldziher’in Zâhirîler-Sistem ve Tarihleri (Ankara 1982) kitabýnýn çevirisini yapmýþtýr.
Türkiye’de son dönem Ýslâmî ilimler çalýþmalarýnda kelâm ilmiyle iþtigal eden öncü
ilim adamlarý olarak takdim ettiðimiz zevatýn çalýþmalarý ve bu ilme katkýlarý hakkýnda
bir genel deðerlendirme yapýldýðýnda, onlarýn en temel fonksiyonunun bu alandaki ilmî
çalýþmalarý baþlatmak ve ilim adamlarý yetiþtirmek suretiyle 1930’lu yýllardan itibaren
orta ve yüksek öðrenim programlarýnda bulunmayan Ýslâmî ilimler ve dolayýsýyla
kelâm ilmi geleneðiyle bir tür bað kurma teþebbüsü olduðunu görürüz.
Onlarýn -bu disiplin için bir baþlangýç noktasýný teþkil eden- çalýþmalarýndan
kelâm ilmine giriþ türü eserler yanýnda, kronolojik veya sistematik mahiyetteki ders
notlarýnýn günümüzde dahi bu ilmin tarihinin, ilim adamlarýnýn, problemlerinin ve
terimlerinin ana hatlarýyla ortaya konulmasýnda önemli katkýlarý olduðu gibi, bazýlarý
da ülkemizde bu alanýn klasikleri olmuþtur.
Bu dönemde gerçekleþtirilen önemli çalýþmalarýn baþýnda Ýmâm Mâtürîdî,
Nûreddîn es-Sâbûnî, Ebü’l-Mu‘în en-Nesefî ve Ebû Nasr Tâceddin Abdülvehhâb b.
Ali b. Abdülkâfî es-Sübkî gibi Mâtürîdî gelenek yanýnda, Gazzâlî ve Fahreddîn erRâzî gibi Eþ‘arî çizgiye mensup kelâmcýlarýn bazý eserlerinin tenkitli neþirleri ile
Ýmâm Mâtürîdî, Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, Fahreddîn er-Râzî, Ebû Nasr Tâceddin Abdülvehhâb b. Ali b. Abdülkâfî es-Sübkî ve Hýzýr Bey gibi kelâmcýlarýn bazý eserlerinin
Türkçe’ye çevrilmesi gelmektedir.
Bu dönemdeki telif türü çalýþmalarýn ise Kur’an’a göre Ýslâm’ýn temel esaslarý, Allah’ýn varlýðýnýn delilleri, vahiy, irade hürriyeti ve bilgi meseleleri üzerine yoðunlaþtýðý görülmektedir. Ayrýca Osmanlý dönemi kelâmcýlarý yanýnda, Mu‘tezile gibi bir
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mezhebi esas alan çalýþmalar da bulunmaktadýr. Eserlerin bir kýsmý sadece Kur’an’a
veya Ýmam Mâtürîdî ve Bâkýllânî gibi bir kelâmcýnýn eserlerine temellendirildiði gibi,
bazýlarýnda da kelâm ve felsefe geleneðinden önemli þahýslarýn eserleri kronolojik sýrayla ve mezheplere göre tasnif edilmek suretiyle birlikte deðerlendirilmiþtir. Öte yandan klasik kelâm problemleri, kelâm mezheplerinden müspet ilim ve din iliþkisine
kadar farklý konularda Doðu’dan Batý’dan çeþitli eserlerin çevrildiðini görüyoruz.
Dönemin kelâmcýlarýnýn yaklaþýmlarýný -istisnalarý bulunmakla birlikte- büyük
çapta Yeni Ýlm-i Kelâm akýmýnýn tavýrlarýyla özdeþleþtirmek mümkündür.13 Þöyle ki,
onlara göre de kelâm ilmi önemli ve gerekli olmakla beraber, kendi tabirleriyle “ýslah” edilmeye muhtaçtýr. Bu dönem kelâmcýlarý da Yeni Ýlm-i Kelâmcýlar gibi Müslümanlarýn yeniden ilim ve medeniyetler kurup devam ettirmelerini saðlamak için Batý’da geliþme gösteren ulûm ve funûnu takip edip onlarý bilerek, deðerlendirerek ve
gerekli tenkitleri yaparak kelâm ilminde yenilik arayýþlarýný gerçekleþtirmeyi hedeflemiþlerdir.
Dönemin çalýþmalarýnda Hüseyin Atay’ýn Ýslâm felsefesiyle ilgili eserleri dýþýnda
varlýk ve tabiat konularýna fazla girilmemiþtir. Akla yer vermekle birlikte, vahye dayalý bir bilgi metodu benimsenmiþ, tek baþýna akýlcýlýðýn yetersizliði dile getirilmiþtir.
Allah’ýn varlýðý, zât-sýfat iliþkisine dair mezhebî tartýþmalardan öte felsefî bir konu
deðil, iman ve tasdikle ilgili bir mesele olarak görülmüþ, bilimsel verilerle desteklenen delillere de aðýrlýk verilmiþtir. Bu baðlamda maddenin maddî varlýklara bile temel olamayacaðý hususu vurgulanmak suretiyle materyalizm, pozitivizm ve Darwinizm tenkit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Ýrade problemi ise insanýn irade hürriyetinin mevcudiyeti vurgulanarak iþlenmiþtir. Bu konunun ayný dönemde üç ayrý ilim adamý tarafýndan çalýþýlmýþ olmasý da konuya verilen önemi göstermektedir.
Bu dönem kelâmcýlarýnýn orijinalitesi, ele aldýklarý problemlerin ötesinde, uzun bir
dönemden sonra bu disiplinle ilgili çalýþmalarý baþlatmak yanýnda, yaklaþýmlarýnda
klasik dönem mezhepleri arasýndaki tartýþmalarý ikinci plana iterek ihtiyaç hissedildiðinde farklý mezheplerin görüþlerini kullanmakta bir beis görmemeleri, kelâmýn sýnýrlarýný geniþleterek onu yeniden usûlüddin çerçevesinde mütalaa etmeleridir. Bir
bakýma herhangi bir problem karþýsýnda Ýslâmî bakýþ açýsýnýn korunmasý ve onun savunulmasý kelâmýn meselesi olarak görülmüþ, bu ilmin çerçevesi geniþletilmiþtir. Ancak neticede dönemin kelâmcýlarýnýn sistematik bir metodu takip etmemekle birlikte,
Kur’an’a dayalý bir akýlcýlýðý benimsedikleri, bunun ötesinde doðrudan selefî veya
modernist gibi nitelendirilebilecek bir eðilim sahibi olmadýklarý görülmektedir.

B. Ýkinci Nesil (1980’li Yýllar)
Türkiye’de son dönem kelâm ilmiyle ilgili çalýþmalarýn ikinci neslini ilk dönem
öncü ilim adamlarýnýn yetiþtirdiði ve 80’li yýllarda hocalýk yapan kelâmcýlar oluþtur13

Yeni Ýlm-i Kelâm akýmýnýn temel özellikleri M. Sait Özervarlý’nýn Kelâm’da Yenilik Arayýþlarý (XIX. Yüzyýl Sonu-XX. Yüzyýl Baþý) adlý çalýþmasýnýn ilgili bölümlerinden özetlenmiþtir (Ýstanbul 1998, s. 22-26,
53-89).
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maktadýr. Söz konusu ikinci nesli temsil eden ilim adamlarý çoðunlukla yüksek islâm
enstitülerinde ilmî çalýþmalarýna baþlamýþlar ve bu kurumlarýn ilâhiyât fakültelerine
dönüþüm sürecini yaþamýþlardýr. Bu dönemle ilgili olarak bizim üzerinde duracaðýmýz/bazýlarýný da çalýþmalarýyla ele alacaðýmýz ilim adamlarý Prof. Dr. Y. Þevki Yavuz,
Prof. Dr. Metin Yurdagür, Prof. Dr. A. Saim Kýlavuz, Prof. Dr. Ahmet Akbulut, Prof.
Dr. Süleyman Toprak, Prof. Dr. Osman Karadeniz, Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Prof.
Dr. Ýsa Doðan’dýr.
Bu dönem kelâmcýlarýndan Y. Þevki Yavuz Kur’ân-ý Kerîm’de Tefekkür ve Tartýþma Metodu (Bursa 1983) adlý Yüksek Ýslâm Enstitüsü öðretim üyeliði ve bilâhare
doktora tezi olan çalýþmasý yanýnda Ýslâm Akâidinin Üç Þahsiyeti: Ahmed b. Hanbel,
Ýbn Fûrek ve Kadi Beydâvî (Ýstanbul 1989) adlý eserinde Ýslâm düþüncesinin farklý
dönemlerinden âlimlerin kelâmî düþüncelerini inceleyerek günümüze taþýmýþ, ayrýca
Bekir Topaloðlu ve Ýlyas Çelebi ile beraber Ýslâm’da Ýnanç Esaslarý (Ýstanbul 1998)
adlý bir eserin nübüvvet bahsini kaleme almýþtýr. Y. Þevki Yavuz kelâm ilmi geleneðinin günümüz ilim adamlarý tarafýndan daha yakýndan tanýnmasý ve hatta bu alanda
yapýlacak çalýþmalar için klasik literatürdeki bilgi birikiminin sunulmasý baðlamýnda
Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi’ne yazdýðý ve redaksiyonunu yaptýðý
pek çok madde ile kendi dönemindeki ilim adamlarý arasýnda farklý bir ilmî katkýnýn
sahibidir.
Metin Yurdagür’ün yüksek Ýslâm enstitüsü öðretim üyeliði ve bilâhare doktora
tezi olarak hazýrladýðý Allah’ýn Sýfatlarý: Esmâü’l-Hüsnâ (Ýstanbul 1984) adlý eseri
yanýnda ayný konuda Âyet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ: Allah’ýn Ýsimleri (Ýstanbul 1996) isimli telifi ile bu ilmin tarihine Kayseri Raþid Efendi Kütüphanesi’ndeki
yazma eserlerin tanýtýmýyla da ýþýk tutan Bibliyografik Bir Kelâm Tarihi Denemesi
(Ýstanbul 1989) ve Ýslâm Düþüncesinde Fetret Kavramý (Ýstanbul 1998) adlý eserleri mevcuttur.
A. Saim Kýlavuz, Ýslâm’ýn baþlangýcýndan itibaren itikâdî tartýþmalarýn önemli konularýndan biri olagelmiþ ve günümüzde de canlýlýðýný koruyan iman ve küfür meselelerini Ýman Küfür Sýnýrý: Tekfir Meselesi (Ýstanbul 1982) adý altýnda yüksek Ýslâm
enstitüsü öðretim üyeliði ve bilâhare doktora tezi olarak hazýrlamýþtýr. Kýlavuz, kelâm
ilmiyle ilgili ýstýlahlarý bu ilmin ana hatlarýyla tarihini ve sistematik olarak meselelerini ele aldýðý Anahatlarýyla Ýslâm Akâidi ve Kelâma Giriþ (Ýstanbul 1993, 2004)
isimli bir ders kitabýnýn yanýnda, Mâtürîdî gelenekten Ebû Seleme es-Semerkandî’nin
Cümelü Usûliddîn adlý eserini neþr ve Türkçe’ye tercüme etmiþtir (Ebû Seleme esSemerkandî ve Akâid Risalesi, Ýstanbul 1989).
Ahmet Akbulut’un Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelâmî Problemlere Etkileri (Ýstanbul 1992) ve Nübüvvet Meselesi Üzerine (Ankara: Birleþik Yayýncýlýk,
1992) adlý eserleri de bu dönemde yapýlan çalýþmalar arasýnda yer almaktadýr. Akbulut birinci eserinde kelâmî problemlerin ortaya çýkmasýnda ve yönlendirilmesinde
sahabe devri siyasî olaylarýnýn büyük çapta payý bulunduðu tespitinden hareketle
Hz. Peygamber’in vefatýný takiben, halife seçimi konusunda ashap arasýnda meydana gelen tartýþma ve olaylarýn hangisinin ne tür itikadî farklýlaþmaya sebep olduðu
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konusunu ele almaktadýr. Hz. Peygamber’in dýþýnda hiçbir beþere rüçhaniyet tanýnamayacaðý gerçeðini göz önünde bulundurmak suretiyle, yorumlarýnda objektif ve tutarlý olmaya çaba sarf edeceðini14 dile getiren Akbulut, yaklaþým tarzýnýn en azýndan
tahlîlî ve eleþtirel olacaðýna dair ipucu vermektedir. Nitekim Akbulut’un Benî Saide
Olayý hakkýnda Muhacirlerin ileri sürdükleri delillerin tutarlý bir yaný olmadýðý, bu durumun Câhiliyye siyasî kültürünün henüz Müslümanlarýn kafalarýndan silinmediðini ortaya koyduðu, Hz. Ali’den Hz. Ebu Bekir’in hilafetine itiraz ettiði kadar velâyetin Kureyþleþmesine de itiraz etmesinin beklendiði þeklindeki ifadeleri bu tespitimizi
doðrulamaktadýr.”Hz. Ali, sonradan Muaviye’nin kendisinden istediði þûrâ esasýný
haklý olarak Hz. Ebu Bekir’den isteyebilirdi. Fakat bu durumda da Kureyþ, hilafeti
kaybedebilirdi. Oysa ki Hz. Ali’nin hedefi halife olmaktý; siyasî bir kurumlaþmanýn
temelini atmak deðildi. Bu bakýmdan Hz. Ali’nin tarihî görevini yapmadýðýna inanmaktayýz”15 þeklindeki ifadeleri tartýþýlabilir olmakla birlikte, en azýndan Akbulut’un
sorgulayýcý ve eleþtirel bir tavýr içinde olduðunu göstermektedir. Onun “Sahabe dönemindeki ferdî ve kitlesel çatýþmalarýn, insanî bazda deðerlendirilmemiþ olmasý da
önemli bir hatadýr. Bizim eski ile bir hesaplaþma niyetimiz yoktur. Ancak ilk dönemleri iyi deðerlendirerek saðlýklý bir gelecek kurulmasýna katkýda bulunma arzumuz
söz konusudur”16 þeklindeki ifadeleri de bu eleþtirel bakýþ açýsýný teyit etmektedir.
Akbulut, Nübüvvet Meselesi Üzerine (Ankara 1992) adlý eserinde de Müslümanlarýn peygamber anlayýþýnýn, ehl-i kitabýn peygamber anlayýþýnýn etkisine girdiðini,
bundan dolayý Müslümanlar arasýndaki yaygýn mevcut peygamber anlayýþýnýn
Kur’an’a uymadýðýný, Müslümanlarýn Allah’ýn peygamberleri için belirlediði niteliklere ilavelerde bulunduklarýný ve bu tür yanlýþ anlayýþlarýn düzeltilmesi için Kuran’ýn
ortaya koyduðu peygamber anlayýþýnýn incelenmesi gerektiðini17 dile getirerek mûcize, Allah-peygamber diyalogu, Hz. Peygamber’in teþri‘deki rolü ve þefaat gibi konularda Kur’an’dan hareketle itikadî mezheplerin ve bazý kelâmcýlarýn görüþlerini eleþtirel bir yaklaþýmla irdelemektedir.
Süleyman Toprak ise Ölümden Sonraki Hayat (Kabir Hayatý) (Ýstanbul 1993)
adlý yüksek Ýslâm enstitüsü öðretim üyeliði, bilâhare doktora çalýþmasý; Þerafeddin
Gölcük ile kronolojik tarihçe ve sistematik bir muhtevaya sahip bulunan Kelâm
(Konya 1996) adlý ders kitabýný kaleme almýþtýr.
Osman Karadeniz’in Ýlim ve Din Açýsýndan Mûcize (Ýstanbul, ts.), Ecel Üzerine (Ýzmir 1992), Ýnanç Esaslarýný Temellendirme Sorunu (Ýzmir 1999) ile Arabzade Abdülvehhâb’ýn Nesefî Akâidi Tercümesi’nin yayýna hazýrlanmasý (Ýzmir
1999), Ýzmirli Ýsmail Hakký’nýn Ýslâm Dini ve Tabii Din adlý eserinin sadeleþtirilmesi (Ýzmir 1998), Mehmet Bulut’un Nûreddin es-Sâbûnî’nin el-Müntekå min ismeti’l-enbiyâ’ adlý eserinin neþri (Peygamberlerin Ýsmeti ve el-Münteka min ‘ismeti’lenbiyâ’, Ýzmir Yüksek Ýslâm Enstitüsü, 1981 içinde), Ýsmet Ýnancý: Ehl-i Sünnet ve

14
15
16
17

Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelâmî Problemlere Etkileri, Ýstanbul 1992, s. 9.
Akbulut, a.g.e., s. 340-341.
Akbulut, a.g.e., s. 344.
Ahmet Akbulut, Nübüvvet Meselesi Üzerine, Ankara: Birleþik Yayýncýlýk, 1992, s. 5-6.
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Þi‘a’da (Ýstanbul 1991) adlý eserleri de bu dönemde gerçekleþtirilen çalýþmalar arasýnda zikredilmelidir.
Ýsa Doðan’ýn da Anadolu’da Aleviliðin Doðuþu ve Samsun Aleviliði (Samsun
1990), Mürcie ve Ebû Hanîfe (Samsun 1992), Ýlk Ýki Asýrda Ýslâm Toplumunun
Dini ve Siyasi Yapýsýyla Ýlgi Makaleler (Samsun 1992), Zeydiyye’nin Doðuþu ve
Görüþleri (Samsun 1996), Türklük ve Alevilik (Samsun 1997) þeklindeki telif
eserleri yanýnda Alparslan Açýkgenç’le beraber Fazlur Rahman’dan çevirisi vardýr
(Ýslâm ve Çaðdaþlýk, Ankara 1990).
Yüksek Ýslâm enstitülerinin ilâhiyat fakültelerine dönüþüm sürecinin yaþandýðý
bu dönemin temel özellikleri itibariyle, önceki dönemin bir devamý olarak görülmesi
mümkündür. Belli ölçüde güncelliði de söz konusu olan sýfatlar, iman-küfür, nübüvvet, mucize, ahiret hayatý, fetret ehli gibi klasik kelâm problemlerinin geleneði tanýtan bir misyonla ele alýndýðýný, aðýrlýklý olarak Mâtürîdî geleneðe ait klasik metinlerin neþr ve Türkçe’ye çevirilerinin yapýldýðýný görüyoruz.
Öte yandan Y. Þevki Yavuz’un Kur’ân-ý Kerîm’de Tefekkür ve Tartýþma Metodu
(Bursa 1983) adlý çalýþmasýnda geleneðimizdeki cedel ve münazara ilminden baþlayarak “Kur’an’a Göre Tefekkür ve Genel Ýlkeleri”nin, “Kur’an’a Göre Tartýþma Metodu”
baþlýklarý altýnda tefekkür ve tartýþma kurallarýnýn Kur’an ve geleneðimizden hareketle ele alýndýðýný, bu çalýþmanýn kelâm disiplininde metodik çalýþmalara olan ihtiyaca dikkat çektiðini söylemek mümkündür. Yine Ahmet Akbulut’un sahabe dönemi
hadiselerinin itikadî farklýlaþmalara etkileri ve nübüvvetle ilgili çalýþmalarýyla geleneðe
eleþtirel yaklaþýmlarýn da baþladýðýný göstermektedir. Ancak bu eleþtirel tavrý, birinci
dönemden Hüseyin Atay’ýn oluþturduðu eleþtirel bakýþ açýsýnýn belli ölçüde devamý
olarak görmek mümkündür.
Dönemin çalýþmalarýnýn genelde kelâm geleneðini tanýtýcý bir karakter taþýdýðý,
metodik ve eleþtirel mahiyetteki yaklaþýmlarýn ilk örneklerini vermeye baþladýðý görülmekle beraber gerek geleneði anlamaya yönelik gerekse sistematik çalýþmalar gerçekleþtirmeye yönelik metodik bir dönüþümün henüz gerçekleþtirilemediði görülmektedir.

C. Üçüncü Nesil (1990’lý Yýllardan Günümüze)
Türkiye’de son dönem kelâm çalýþmalarýnýn üçüncü neslini ilk ve ikinci dönem
ilim adamlarýnýn 90’lý yýllardan itibaren günümüze kadar yetiþtirdiði kelâmcýlar oluþturmaktadýr. Bu grupta profesörlük unvanýný alan ilim adamlarýndan, yeni doktoralarýný tamamlayanlara kadar farklý seviyelerde çalýþma yapanlar bulunmaktadýr. Bu
dönemdeki çalýþmalarýn öncekilere nispetle sayýca çokluðundan, bazý ilim adamlarýnýn çalýþmalarýndan bahsedip bir kýsmý hakkýnda da kýsa deðerlendirmeler yapmakla birlikte, diðer çalýþmalarý konu veya türlerine göre birkaç gruba ayýrdýktan sonra
her bir grup hakkýnda -kýsmen önce zikredilenleri de içine alan- genel deðerlendirmeler yapmakla yetineceðiz.
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Üçüncü dönemin velûd ilim adamlarýndan Prof. Dr. Ýlyas Çelebi, Ýslâm Ýnancýnda Gayb Problemi (Ýstanbul 1996) adlý doktora çalýþmasýnda beþer ve gaybî bilgi
imkânýný Kur’an, hadis ve gelenek açýsýndan sorgulamýþ, yine ayný konuyla baðlantýlý olan fiten ve melâhim haberlerini Ýtikadî Açýdan Uzak ve Yakýn Gelecekle Ýlgili Haberler (Ýstanbul 1996) adlý çalýþmasýnda Kur’an, hadis ve geleneksel yaklaþýmlar açýsýndan irdelemiþtir. Söz konusu eserinde vardýðý sonuçlar yanýnda “Bu çalýþma
esnasýnda zaman zaman kendi kanaatlerimle çoðunluk tarafýndan kabul edilmiþ geleneksel anlayýþ arasýndaki farklýlýklarýn sýkýntýsýný yaþadýðýmý itiraf etmeliyim. Bu
çalýþmada çoðunlukça ‘isabetli’ kabul edilen bazý ‘kavilleri’ terk edip ‘yeni görüþler’
ortaya koymanýn, ‘kýl’i ‘kal’e tercih etmenin sorumluluk ve zorluðunu yaþadým”18
þeklindeki ifadeleri konuya geleneði sorgulayýcý bir usulle yaklaþtýðýný göstermektedir. Epistemolojik açýdan akýl ve dinî düþüncede aklîleþme süreci, Ýslâm düþüncesinin
anlam alanýný oluþturan esaslar, geliþmesini etkileyen unsurlar, Kadî Abdülcebbâr ve
inanç sistemi alt baþlýklarýyla Ýslâm düþüncesinde akýlcýlýðýn oluþumu ve genel karakteristiði, Mu‘tezile’nin akýlcý sistemi çerçevesinde Kadî Abdülcebbâr’ý Türkçe’de
ilk defa bu kapsam ve derinlikte ele alan Ýslâm Ýnanç Sisteminde Akýlcýlýk ve Kadý Abdülcebbar (Ýstanbul 2002) adlý bir çalýþmasý da bulunan Çelebi, Ýmam-ý Âzam
Ebû Hanîfe’nin Ýtikadî Görüþleri (Ýstanbul 1996) adlý eserinde Beyâzîzâde Ahmed
Efendi’nin Usûlü’l-Münîfe li’l-Ýmâm Ebî Hanîfe adlý eserinin neþr ve Türkçe’ye çevirisini yapmýþ, Bekir Topaloðlu ve Yusuf Þevki Yavuz ile Ýslâm’da Ýnanç Esaslarý
(Ýstanbul 1998) adlý eserin ise âhiret bölümünü kaleme almýþtýr. Çelebi’nin kelâmî
yaklaþýmlarý, referanslarýný geleneðimizden almakla birlikte, yerine göre eleþtirel, dönüþümcü, ýslahatçý bir karakter arz etmektedir.
Prof. Dr. Mevlüt Özler’in Ehl-i Sünnet ve Mutezile’de Tevhid Anlayýþý (Ankara 1991) adlý doktora çalýþmasýndan sonra tevhid Ýslâm Düþüncesinde Tevhid (Ýstanbul 1995), ehl-i sünnet ve ehl-i bid’at kavramlarý çerçevesinde Ýslâm Düþüncesinde 73 Fýrka Kavramý (Ýstanbul 1996), Ýslâm Düþüncesinde Ehl-i Sünnet Ehl-i
Bid’at Adlandýrmalarý (Erzurum 2001) gibi akâid-kelâm geleneðini irdeleyici, tanýtýcý çalýþmalar gerçekleþtirdiði görülmektedir.
Bu dönemin aðýrlýklý olarak metodoloji konularýný ele alan ilim adamlarýndan Nadim Macit, Þirk ve Müþrik Toplum: Kur’an ve Hadise Göre (Konya 1992) adlý doktora çalýþmasý ve kelâm geleneðinin bir dönemini ele aldýðý Sünnî Ekolün Ýlk Öncüleri ve Görüþleri (Van 1993) adlý eserinden sonra vahyin beþer diline aktarýlmasýnda bir anlatým biçimi olarak teþbihleri, kelâm geleneðinden hareketle analitik dil felsefesi imkânlarýyla da tartýþtýðý Kur’an’ýn Ýnsan-Biçimci Dili (Ýstanbul 1996) isimli kitabýný kaleme almýþtýr. Öte yandan din-siyaset iliþkisi teolojik çaðrýþýmlarýyla ilgilendiði konular arasýnda yer alan (Din-Siyaset Ýliþkisinin Teolojik Yorumu, Ankara
2000) Macit, irade hürriyeti ve ferdin etkin varlýðý problemini kelâm geleneði ve modern felsefe açýsýndan da irdelemiþtir (Eylem-Deðiþim Ýliþkisinin Teolojik Yorumu,
Samsun 2000). Fahreddin er-Râzî’den (Ýslâm Ýnancýnýn Ana Konularý/Me‘âlimu
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Ýlyas Çelebi, Ýtikadî Açýdan Uzak ve Yakýn Gelecekle Ýlgili Haberler, Ýstanbul: Kitabevi, 1996, s. 188.
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usûli’d-din, Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer, 606/1209, Erzurum
1996) çevirisi de bulunan Macit’in son yýllarda Kelâm Ýlminde Yöntem Meselesi
adlý bir çalýþmayý sürdürdüðünü bilmekteyiz. Nadim Macit’in çalýþmalarý, referanslarýný
kelâm geleneði yanýnda modern Batý felsefesi ve sosyal bilimlerinden alan ve metodik bir dönüþümü hedefleyen yerli; fakat modern bir karakter arz etmektedir.
Dönemin üretken kelâmcýlarýndan Prof. Dr. Ýlhami Güler Kur’an’a Göre Allah ve
Ahiret Ýnancýnýn Ahlâkla Ýliþkisi (ve bilâhere Ýman Ahlâk Ýliþkisi, Ankara 2003,
adýyla yayýmlanan) doktora çalýþmasýnda sonra, Ömer Özsoy ile Konularýna Göre
Kur’an: Sistematik Kur’an Fihristi (Ankara 1996) adlý eseri hazýrlamýþtýr. Güler’in
diðer eseri, Allah tasavvurunun dinî hayattaki önemi, Allah’ýn Ahlâk ile iliþkisi, ferdî
ve toplumsal boyutta ilâhî takdir ve ferdin iradesi baðlamýnda kader, ecel, doðum, cinsiyet, fiyatlar, felâketler, evlenmeler, hidayet veya dalâlet, teklif-i mâ lâ yutak, istihkak ve Allah’ýn kullarýna acý çektirmesi gibi konularýn bir etik problem olarak ele alýndýðý Allah’ýn Ahlâkîliði Sorunu: Ehl-i Sünnetin Allah Tasavvuruna Ahlâkî Açýdan
Eleþtirel Bir Yaklaþým (Ankara 1998) adýný taþýmaktadýr.19 Yine Sabit Din Dinamik
Þeriat (Ankara 1999), Politik Teoloji Yazýlarý (Ankara 2002) ve Özgürlükçü Teoloji Yazýlarý (Ankara 2004) adlý eserleri yanýnda Ýslâmî Araþtýrmalar Dergisi ile
Ýslâmiyât dergilerinde yayýmlanan makalelerinde, Tanrý karþýsýnda bireyi iradesiz hale getiren geleneði sorgulayýcý, eskatalojik taahhüt ve çaðrýþýmlarýndan ziyade dünyayý, bireyin yeryüzündeki mutluluðunu önceleyen, sosyal adaletçi, etkin ve etik yetkinlikte bir ferdi hedefleyen, realiteye de en az akide kadar deðer veren realist, sosyal
ve siyasî talepleri de bulunan bir teoloji söylemi kullanmaktadýr. Güler’in çabasý, ferdi ezmeyen hatta etkin hale getiren bir teoloji inþasýdýr. Onun geleneði eleþtiren
Kur’an’a dayalý yaklaþýmýnda Fazlur Rahman’ýn, M. Arkoun’un yine eleþtirel fertçi,
toplumcu hatta belli ölçüde devrimci söyleminde Hasan Hanefî’nin etkisini görüyoruz.
Prof. Dr. Ramazan Altýntaþ Kur’an’da Hidayet ve Dalâlet adlý doktora tezinden
sonra (Ýstanbul 1995), Bütün Yönleriyle Cahiliyye (Konya 1997), Ýslâm Düþüncesinde Tevhid ve Estetik Ýliþkisi (Ýstanbul 1997), Kur’an’da Güzellik: Kelâmî Bir
Yaklaþým (Sivas 1998) ve Ýslâm Düþüncesinde Ýþlevsel Akýl (Ýstanbul 2003) adlý
çalýþmalar yapmýþtýr. Hidayet ve dalâlet, câhiliyye, tevhid anlayýþý ve estetik gibi konular hakkýnda çalýþmalar gerçekleþtiren Altýntaþ, Ýþlevsel Akýl baþlýklý eserinde ise
“Kur’an’da Aklýn Kavramsal Çerçevesi”, “Kelâm’da Aklýn Mahiyetine Dair Yaklaþýmlar”,
“Kelâm’da Akýl-Nakil Ýliþkisi” baþlýklarý altýnda akletme/taakkul konusunu gelenek-

19

Ýlhami Güler’in Allah’ýn Ahlâkîliði Sorunu: Ehl-i Sünnetin Allah Tasavvuruna Ahlâkî Açýdan Eleþtirel Bir Yaklaþým (Ankara 1998) adlý kitabýný ithaf mahiyetinde kaleme aldýðý satýrlar onun kelâmî duruþu yanýnda, bireyi engellediðine inandýðý geleneksel din anlayýþýna nasýl eleþtirel baktýðýný göstermektedir: “Kader ve alýnyazýsý inancýndan dolayý aþýlanmadýðý veya hastalýklarý ihmal edildiði için tabii ecelleriyle ölmeyip, Allah’ýn (haþa) erkenden aldýðý; baþta beþ kardeþim olmak üzere, milyonlarca mümin evladýnýn; kýsmeti kapalý olduðu için evde kalan kýzlarýn; göreceði olduðu için kumaya; kaderi olduðu için
de zalim kocalara katlanmak zorunda kalan zavallý kadýnlarýn; baþkalarýna ibret, kendilerine imtihan olsun diye (haþa) ana rahminde sakatlananlarýn; nasip veya kýsmetleri nâkýs tüm güneylilerin; yaptýðý haksýzlýklarý Allah’ýn kaderi olarak meþrulaþtýran Muaviye’ye karþý baþkaldýrdýklarý için þehid edilen Ma‘bed
el-Cühenî ve Gaylân ed-Dýmeþkî’nin …velhasýl bütün Kader kurbanlarýnýn anýsýna… Vemâ Rabbuke bi
zallâmin li’l-abîd” (s. 4).
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sel çerçeve içinde irdelemiþ/tartýþmýþ ve “Geçmiþi Geleceðe Baðlayan Yöntemsel Analizler” baþlýklý son bölümde ise Muhammed Abduh ve aklýn deðeri, Muhammed Ýkbal ve sezgisel akýl, Muhammed Âbid el-Câbirî ve eleþtirel akýl, Hasan Hanefî ve teopolitik akýl, Muhammed Arkoun ve dinsel aklýn eleþtirisi þeklinde çaðdaþ yaklaþýmlarý takdim edip tartýþarak metodoloji tartýþmalarýna gelenekten günümüze uzanan
bir perspektifle önemli katkýlarda bulunmuþtur.
Prof. Dr. Adnan Bülent Baloðlu Ýslâm’a Göre Tekrar Doðuþ: Reenkarnasyon
(Ankara 2001) adlý çalýþmasý dýþýnda, Filibeli Ahmed Hilmi’den Halife Keskin’le beraber sadeleþtirerek Ýslâm’ýn Esasý (Üss-i Ýslâm) (Ankara 1997) adlý eseri hazýrlamýþ, halen feminist teoloji ve Fazlur Rahman üzerine çalýþmalarý devam etmektedir.
Prof. Dr. Þaban Ali Düzgün Din, Birey ve Toplum (Ankara 1997), Seyyid Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi (Ankara 1997), Nesefi ve Ýslam Filozoflarýnda Allah-Alem Ýliþkisi (Ankara 1997), Sosyal Teoloji: Ýnsanýn Yeryüzü Serüveni (Ankara 1999), Ýnsan Haklarý Eðitimi (Ankara 2000), Uncovering Islam: Questions and Answers About Islamic Beliefs and Teachings (Ankara 2004) ve Allah, Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-Paradigmatik
Temelleri (Ankara 2005) adlý eserleri yanýnda, Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye ait Tebsýratü’l-edille fî usûli’d-dîn (Ankara 2004) adlý eserin tenkitli neþrini gerçekleþtirmiþtir.
Tarih teolojisi, tabiat teolojisi ve kelâmda yöntem sorunu gibi konularla ilgilenen Düzgün’ün çalýþmalarý kelâm geleneði yanýnda, referanslarýný daha çok Batý felsefesi ve
modern Hýristiyan teolojisinden almakta ve metodik açýlýmlar, teklifler sunmaktadýr.
Bu dönemin bir diðer kelâmcýsý Prof. Dr. Halife Keskin’in çalýþmalarý, Ýslâm geleneðinde ontoloji ve epistemoloji alanlarýnda yoðunlaþmakta; Ýslâm Düþüncesinde
Allah-Alem Ýliþkisi (Ýstanbul 1996), Ýslâm Düþüncesinde Bilgi Teorisi (Ýstanbul
1998) adlý eserleri yanýnda, Ýslâm Düþüncesinde Kader ve Kaza (Ýstanbul 1998),
Kendi Kaynaklarýna Göre Þî’a’nýn Ýnanç Esaslarý (Ýstanbul 2000) isimli çalýþmalarý bulunmaktadýr. A. Bülent Baloðlu ile Filibeli Ahmed Hilmi’den bir de Ýslâm’ýn
Esasý, Üss-i Ýslâm (Ankara 1997) adlý eseri sadeleþtirerek yayýna hazýrlamýþtýr.
Türkiye’de son dönem kelâm çalýþmalarýnýn üçüncü döneminden söz ettiðimiz bu
bölümde, þu ana kadar incelediklerimize nispetle daha az sayýda eseri olan ilim adamlarýný ve çalýþmalarýný tek tek ele almak yerine, eserlerini çalýþma konularý veya türlerine göre tasnif ederek her bir grup hakkýnda -bu dönemde þimdiye kadar zikredilen
çalýþmalarýn bir kýsmý için de geçerli olacak- bir deðerlendirme yapmanýn daha pratik
olacaðýný düþündük. Ancak burada sadece doktora ve sonrasýnda yapýlan çalýþmalarý özellikle de ilâhiyat fakültelerinde bulunan ilim adamlarýna ait olanlarý- toparlayarak bir
panorama oluþturmaya çalýþtýk ki, bu haliyle de gözden kaçýrdýklarýmýz olabilir. Eserleri Kur’an’a, bir kelâmcý veya âlime, bir kelâm mezhebine göre yapýlan çalýþmalar, klasik kelâm konularý veya problemleri, edisyon kritikler veya klasik metin çevirileri ve
metodoloji çalýþmalarý þeklinde çeþitli konulara tasnif ederek deðerlendireceðiz.20
20

Bekir Topaloðlu, Kelâm Araþtýrmalarý Üzerine Düþünceler (Ýstanbul 2004, s. 65-73) adlý eserinde
kelâm araþtýrmalarýnda “Kur’an’dan Konular”, Hadis-Siyer Literatüründen Konular”, “Kelâm Problemleri”,
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Kur’an’dan Hareketle Yapýlan Çalýþmalar
Son dönemlerde Ýslâmî ilimlerin diðer dallarý gibi akâid-kelâm ilminde de “Kur’an’da”
veya “Kur’an’a Göre” baþlýklý çeþitli çalýþmalar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Kur’an’ýn
muhtevasýnýn büyük çoðunlukla iman konularýna dair veya onu ilgilendirdiðini göz
önünde bulundurduðumuzda Kur’an’dan, diðer ilimlere nispetle, daha çok kelâmî
konularýn çalýþýlmasý anlaþýlabilir bir durumdur.21
Ancak bu satýrlarýn yazarý dahi, Kur’an’dan bir konuyu çalýþmýþ birisi olarak, bu
tür çalýþmalarda dikkat edilmesi gereken bazý hususlara iþaret etmek istiyorum. Þöyle ki: Kur’an’dan herhangi bir konu araþtýrýlmadan önce, konu hakkýnda gerekli bilgiler edinilmektedir. Aksi halde araþtýrmacý yeterli bilgi sahibi olmadýðý bir konuyu
eksik tarayacak, konusuyla doðrudan alâkalý âyet(ler)in farkýna varamayacaktýr. Bu
tür çalýþmalarda araþtýrýlan konuya yoðunlaþarak Kur’an’ý baþtan sona taramak yerine, kelime veya konu fihristlerinden yararlanýlmaktadýr. Halbuki Kur’an’da konular birden fazla kelimeyle veya cümleyle ifade edilmiþ olabilir ve literal taramalarda
bu baðlantýlar kaçýrýlabilir. Neticede konulu Kur’an fihristleri de, hazýrlayanýn din ve
ilim anlayýþýna, birikimine göre bir tür inþâî mahiyet taþýyacak ve araþtýrmacýyý yönlendirecektir.
Öte yandan bu tür çalýþmalarda araþtýrmacýnýn konuyla ilgili Kur’an’dan oluþturduðu örgüyü tefsir literatürünün rivayet ve dil izahlarýnýn yoðunluðundan kurtararak yalýn bir dille inþâ edebilmesi için belli bir birikime sahip bulunmasý gerekmektedir. Araþtýrmacý elbette klasik tefsir kaynaklarýný anlayabilecek, Kur’an’ýn tarihî süreç içinde nasýl anlaþýldýðýný takip edebilecek birikime sahip bulunmalýdýr. Nitekim
Kadî Abdülcebbâr Kur’an’ý tefsir etmek/anlamak için sadece Arapça’yý bilmenin yeterli olmayacaðýný; nahvin, rivayet ilminin, þer’î hükümler ve sebeplerinin ilmi demek olan fýkhýn ve usûlünün, Allah Teâlâ’nýn tevhid ve adâletinin, Allah için vacip
ve müstahil olan sýfatlarýn, O’nun hakkýnda iyi ve kötü olan fiillerin bilinmesinin gerekli olduðunu, bunlarý bilen bir kimsenin müteþâbihi muhkeme hamledebileceðini,
Allah’ýn kitabýný tefsir etmekle meþgul olabileceðini bunun yalnýzca dil, nahv ve rivayet ilmiyle mümkün olmayacaðýný22 belirtmiþtir. Bununla Kadî Abdülcebbâr’ýn

21

22

“Önemli Kelâm Âlimleri”, “Edisyon Kritik Çalýþmalarý”, “Dokümanter Çalýþmalar”, “Mezhep ve Akýmlarý”
çalýþma alanlarý olarak belirlemektedir. Nadim Macit ise bir tebliðinde Türkiye’de yapýlan kelâm çalýþmalarýný “Kur’an’a Göre”, “Mütekellime Göre”, “Tarihsel Teolojik Paradigmaya Göre” ve “Ne Söylesen Gider”
þeklinde dört grup olarak tasnif etmiþ ve bunlarla ilgili deðerlendirmelerde bulunmuþtur (“Günümüz Türkiyesi’nde Kelâm Ýlmi ve Temel Sorunlarý”, Kelâmýn Ýþlevselliði ve Günümüz Kelâm Problemleri, Ýlâhiyat
Fakülteleri Kelâm Anabilimdalý Eðitim-Öðretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantýsý- IV, Ýzmir 2000, s.
51-85). Bekir Topaloðlu ve Nadim Macit’in söz konusu tasnif ve deðerlendirmelerinden istifade ettiðimi
belirtmeliyim.
Teblið metninde verilenler dýþýnda, bu konuda yapýlan çalýþmalarýn bazýlarýný þöylece sýralayabiliriz: Mehmet Kubat, Kur’anda Tevhid (Ýstanbul 1994); Mustafa Sinanoðlu, Kitab-ý Mukaddes ve Kur’an-ý Kerim’de Nübüvvet (Ýstanbul 1995, doktora tezi); Ömer Aydýn, Kur’an Iþýðýnda Kader ve Özgürlük (Ýstanbul 1998); Abdülgaffar Aslan, Kur’an’da Vahiy (Ankara 2000); Yener Öztürk, Ýmkâný ve Lüzumu
Açýsýndan Kur’an’da Ahiret (Ýstanbul 2001); Abdülgaffar Aslan, Kur’an Ekseninde Fakirlik Problemi
(Isparta 2003).
Kadî Abdülcebbâr, Þerhu Usûli’l-hamse (nþr. Abdülkerîm Osman), Kahire 1408/1988, s. 606-607.
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iþaret ettiði ilk husus, klasik dönem kelâmcýlarýnýn Kur’an’ý anlamaya yönelik etraflý bir gayret içinde olduklarýdýr. Ayrýca Kadî Abdülcebbâr’ýn Kur’an’ýn inzaliyle ortaya çýkan zihniyet deðiþimi içinde oluþan ilimleri, Kur’an’ýn anlaþýlmasý için þart koþmasý, Ýlâhî kelâmýn sadece dil seviyesinde gerçekleþen bir gayretle anlaþýlmasýný
mümkün görmediðine iþaret etmektedir.
Maalesef günümüzde “Kur’an’da …” baþlýklý çalýþmalarýn bazýlarý için yukarýdaki problemler söz konusu olup, Kur’an’ýn mesajýný eksik ve öznel bir duruþla takdim
etmeleri riski muhtemeldir.

Bir Kelâmcý veya Âlim Esas Alýnarak Yapýlan Çalýþmalar
Bu tür çalýþmalarýn planlý bir þekilde gerçekleþtirilmesiyle Ýslâm düþünce tarihinin
daha yakýndan tanýnmasý mümkün olacaktýr.23 Hicrî II. yüzyýldan itibaren akaid ve
kelâm alanýndaki âlimlerin görüþleri, kendi eserlerinden veya görüþlerine atýfta bulunan diðer âlimlerin eserlerinden taranmak suretiyle, yeniden inþâ edilmelidir. Eserleri günümüze kadar gelen âlimlere nispetle elimizde eserleri bulunmayanlarý çalýþmak daha kapsamlý ve bir bakýma disiplinlerarasý ortak çalýþmalar yapmayý gerektirmektedir.
Ýslâm düþüncesi çalýþmalarýnýn bu baðlamda iki problemine iþaret etmek gerekmektedir: Bunlardan biri, Mu‘tezilî kaynaklarýn sýnýrlýlýðý, ikincisi ise Þi‘a’yla ilgili çalýþmalara mesafeli duruþ ki, bu günümüzde belli ölçüde aþýlmýþ görünmektedir. Özellikle Orta Asya’daki yeni Türk Cumhuriyetlerindeki kütüphanelerin ciddi bir þekilde
incelenmesi neticesinde bazý kaynaklara ulaþmak, Yemen’deki kütüphanelerde
Mu‘tezilî kaynaklarýn yazma metinlerine rastlamak mümkün olabilir. Nitekim Kadî
Abdülcebbâr’ýn el-Muðnî adlý eserinin yazma metinleri de Yemen’de bulunmuþtu.
Bu tür çalýþmalarýn en belirgin problemi, çalýþýlan âlimin dünya görüþü veya mezhebinin vasatýndan soyutlanmýþ, boþluða söylenmiþ sözler gibi algýlayýp literal seviyede bir kompozisyona tabi tutmak þeklinde gerçekleþmektedir. Halbuki bir klasik
metni gramatik yapýsý, yazýldýðý tarihî þartlar ve kaleme alýndýðý dönemin dünya görü-

23

Bu konuda yapýlan çalýþmalar için bazý örnekler: Ýsmail Yörük, Þemsüddin Muhammed es-Semerkandî’nin Kelâm Görüþleri (Erzurum 1986, doktora tezi); Abdurrahim Güzel, Karabaði ve Tehafütü
(Ankara 1991); Muhammed Aruçi, Abdulkahir el-Baðdâdî ve el-Esmâ ve’s-Sýfât Adlý Eseri (Ýstanbul
1994, doktora tezi); Ömer Aydýn, Sadruþþeria es-Sani’ye Göre Ýnsan Hürriyeti ve Fiilleri (Erzurum
1996, doktora tezi); Þaban Ali Düzgün, Seyyid Ahmet Han ve Entelektüel Modernizmi (Ankara
1997); Caðfer Karadaþ, Ýbn Arabî’nin Ýtikadî Görüþleri (Ýstanbul 1997); Mustafa Sönmez, Ýhya Hareketlerinde Mevdudi (Erzurum 1997, doktora tezi); Þaban Ali Düzgün, Nesefî ve Ýslâm Filozoflarýna
Göre Allah-Âlem Ýliþkisi (Ankara 1998); Adil Bebek, Mâtürîdî’de Günah Problemi (Ýstanbul 1998);
Sabri Erdem, Mâtürîdî ve Ýbn Teymiyye’de Metod Anlayýþý ve Kuran (Ýstanbul 1998); Ramazan Biçer, Ebu Bekir Ýbnü’l-Arabi ve el-Emedü’l-aksa Adlý Eseri: Esma-i hüsna ve Sýfatullah Bahislerinin
Edisyon Kritik, Tahkik Tahlil ve Deðerlendirilmesi (Ýstanbul 1999, doktora tezi); Temel Yeþilyurt,
Ebu’l-Berekât en-Nesefi ve Ýslâm Düþüncesindeki Yeri: Bir Kelâmcý Olarak Nesefi (Malatya 2000);
Hüseyin Aydýn, Ebü’l-Hasen el-Eþ’ari’de Aklî Ýnceleme (Malatya 2001); Musa Koçar, Mâtürîdî’de Esma-i Hüsna (Isparta 2002); Caðfer Karadaþ, Bakýllani’ye Göre Allah ve Alem Tasavvuru (Bursa
2003); Musa Koçar, Mâtürîdî’de Allah-Âlem Ýliþkisi (Ýstanbul 2004).
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þünü dikkate almadan anlamak mümkün olmasa gerektir. Burada asýl olan parçacý,
sýnýrlý yaklaþýmlardan kaçýnarak bir âlimi kendi ýstýlahlarýyla ve kendi þartlarýnda yeniden kazanarak inþâ etmek suretiyle anladýktan sonra, günümüzde/içinde yaþadýðýmýz varlýk alanýmýzda anlaþýlýr kýlmaktýr. Bu ameliye bir âlimin düþünce dünyasýnda tarihî olan ile evrensel olaný ayrýþtýrabilmeyi gerektirecektir. Kaldý ki bir düþünce
gereði gibi kavranamadýðý takdirde býrakýn yeniden inþâ etmeyi, bir baþka dile de
çevrilemez.

Bir Kelâm Mezhebine Göre Yapýlan Çalýþmalar
Mezheplere göre bir konuyu ele alan çalýþmalarýn, âlimleri ele alan çalýþmalardan
daha kapsamlý bir araþtýrmayý gerektireceði açýktýr.24 Mezheplerin anlam dünyasýný,
eþ zamanlý fikir ayrýlýklarý yanýnda, tarihî seyr içinde yaþadýklarý dönüþümleri dikkate almadan, onlarý statik yapýlanmalar olarak deðerlendiren yaklaþýmlar, bir mezhebi kendi þartlarýnda ve günümüzde anlaþýlýr kýlmaz. Herhangi bir mezhebi sadece
onu temsil eden veya baþka mezhepteki âlimlerin eserlerinden hareketle kavramak
da mümkün deðildir. Yüzyýllarca hayatiyetini sürdüren mezheplerin kapsamlý bir þekilde anlaþýlmasý için de disiplinlerarasý çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Maalesef bu alanda yapýlan çalýþmalarýn bazýlarý sadece mezhep içi literatürden belli konularýn kompoze edilmesi þeklinde gerçekleþtirilmektedir.

Klasik Kelâm Konularý ve Problem Çalýþmalarý
Bu konuda gerçekleþtirilen çalýþmalarý genellikle ilâhiyat ve sýfatlar,25 nübüvvet,26 uhreviyat27 ve diðer konularla ilgili olanlar28 þeklinde tasnif etmek mümkündür. Erken dönem kelâmî tartýþmalardan günümüze kadar mesâil statüsünde bulu24

25

26

27
28

Herhangi bir mezhebe göre bir konuyu ele alan çalýþmalara örnekler: Muammer Esen, Ehl-i Sünnet Kavramýnýn Doðuþu ve Sünnî Anlayýþlar (Ankara 1995, doktora tezi); Halife Keskin, Kendi Kaynaklarý
Iþýðýnda Þia Ýnanç Esaslarý (Ýstanbul 2000); Abdulhamit Sinanoðlu, Mu’tezile Düþüncesinde Ýnsan
Hürriyeti (Ankara 2000, doktora tezi); Mehmet Baktýr, Ehl-i Sünnet Kelâmýnda Akýl (Erzurum 2000,
doktora tezi).
Tevfik Yücedoðru, Ýslâm Ýtikadýnda Yaratýlýþ (Bursa 1994, doktora tezi); Muhit Mert, Kaza-Kader Dairesinde Rýzýk ve Ýktisadi Hayat (Konya 1994, doktora tezi); Arif Yýldýrým, Allah’ýn Tekvin Sýfatý (Erzurum 1995, doktora tezi); Ýsa Yüceer, Tevhid-Putpereslik (Ankara 1996), Halife Keskin, Ýslâm Düþüncesinde Allah-Âlem Ýliþkisi (Ýstanbul 1996); Metin Özdemir, Ýslâm Kelâmýnda Kötülük Problemi (Ankara 1998, doktora tezi); Temel Yeþilyurt, Tanrý’nýn Aþkýnlýðý Baðlamýnda Ru’yetullah Sorunu (Malatya
2001); Ömer Aydýn, Kelâm Ekollerinde Ýman-Amel Ýliþkisi (Ýstanbul 2001); H. Hüseyin Tunçbilek,
Ýslâm Düþüncesinde Allah’ýn Ýlmi (Ýstanbul 2003); Ýbrahim Coþkun, Ýslâm Düþüncesinde Ýnkâr Problemi (Konya, ts.).
Mustafa Sinanoðlu, Kitab-ý Mukaddes ve Kur’an-ý Kerim’de Nübüvvet (Ýstanbul 1995, doktora tezi);
Salih Sabri Yavuz, Ýslâm Düþüncesinde Nübüvvet (Ýstanbul 1995, doktora tezi); Ýsa Yüceer, Son Peygamberlik (Ankara 1996).
Selim Özarslan, Ýslâm’da Ölüm ve Diriliþ Öðretisi (Konya 2001).
Adil Bebek, Din ve Düþünce Açýsýndan Dua (Ýstanbul 1998); Erkan Yar, Ruh-Beden Ýliþkisi Açýsýndan
Ýnsanýn Bütünlüðü Sorunu (Ankara 2000); Erkan Yar, Müslüman Kelâmýnda Teklif ve Sorumluluklar (Elazýð 2001); Hüseyin Aydýn, Günümüz Toplumunda Ýman Problemi (Ankara 1995); Selim
Özarslan, Kelâmda Tevbe (Elazýð 2002).
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nan konularýn devamlý iþlenegelmesi tabii karþýlanabilir. Ancak bunlar, her dönemin
þartlarý gereði, dinamik bir usul dönüþümüne de tâbi tutularak ele alýnmalýdýr. Maalesef
bu konular çoðu araþtýrmalarda klasik kaynaklarda takdim edildiði þekliyle, býrakýn
günümüz þartlarýnda bir problem olarak yeniden kazanýlmayý, kendi dönemlerindeki
anlam dünyalarýna dahi nüfuz edilemeden aktarýlmaktadýr. Bir konunun günümüzde
anlaþýlýr kýlýnamamasýnýn en temel sebeplerinden biri, o konunun bir problem olarak
benimsenmeden spekülatif bir ilgi sebebiyle ele alýnmýþ olmasýdýr.
Bu dönemde varlýk29 ve bilgi30 konularý yanýnda, çevre31 gibi geleneðimizde
önemli bir yeri bulunmakla birlikte sanayî ve teknolojinin yaygýnlaþmasýyla daha da
güncelleþen problemlerle disiplinlerarasý formasyonu gerektiren konularýn da32 çalýþýldýðý görülmektedir.

Tenkitli Metin Neþri veya Klasik Metin Çevirileri
Klasik Ýslâmî ilimlere ait pek çok eserin hâlâ yazma metinler halinde kütüphanelerde bulunduðunu ve sýnýrlý imkânlarla ilim adamlarýnýn istifadesine sunulduðunu
biliyoruz. Bir ilim dalýnýn geleceðinin inþâ edilebilmesinin ön þartý, geleneðinin ve birikiminin kavranmasý, anlaþýlmasý ve aþýlabilmesi olsa gerektir. Bu konuda önemli
çalýþmalar yapýlmýþtýr.33 Ancak bu çalýþmalarýn planlý bir þekilde yürütüldüðü söylenemez. Üstelik bazýlarýnda ciddi metot problemlerinin bulunduðunu da belirtmek gerekmektedir.

Metot Çalýþmalarý
Bu dönemde kelâm ilmiyle ilgili metot çalýþmalarý da dikkat çekmektedir. Bir ilim
dalýnýn nasýl tanýmlandýðý, konularý ve bu konularý ele alýþ usulü/argümantasyon tarzý onu diðer ilim dallarýndan ayýran belli baþlý hususlardýr. Ýçinde yaþanýlan varlýk
alanýnýn þart ve imkânlarýný kullanarak metodik dönüþümünü gerçekleþtiremeyen
ilimlerin ancak tarihinden sözedilebilir. Nitekim Ýslâmî ilimlerin hemen hepsi için bir
usul inþasý ihtiyacý ortadadýr.
29

30

31
32
33

Halife Keskin, Ýslâm Düþüncesinde Allah-Alem Ýliþkisi (Ýstanbul: Beyan Yayýnlarý, 1996); Þaban Ali
Düzgün, Nesefî ve Ýslâm Filozoflarýna Göre Allah-Alem Ýliþkisi (Ankara 1998).
Halife Keskin, Ýslâm Düþüncesinde Bilgi Teorisi (Ýstanbul 1997); Dinî Bilginin Ýmkâný (der. Temel Yeþilyurt, Ýstanbul 2003).
Hüseyin Aydýn, Ýnsan-Çevre Münasebetine Modern Yaklaþýmýn Teolojik Kritiði (Malatya 2001).
Hülya Alper, Bir Kelâm Problemi Olarak Ýmanýn Psikolojik Yapýsý (Ýstanbul 2002).
Abdülkahir el-Baðdâdî, Kitâbü’l-Esmâ ve’s-sýfât (Muhammed Aruçi, Abdülkahir el-Baðdâdî ve elEsmâ ve’s-Sýfât Adlý Eseri, Ýstanbul 1994, doktora tezi içinde); Muhammed Muhyiddin Karabâðî, Ta’lîk
alâ Þerhi Tehâfüti’l-Felâsife li-Hocazâde, nþr. Abdurrahim Güzel (Kayseri 1996); Ebû Bekir Ýbnü’lArabî, el-Emedü’l-aksâ (Ramazan Biçer, Ebu Bekir Ýbnü’l-Arabi ve el-Emedü’l-aksâ Adlý Eseri: Esma-i
hüsna ve Sýfatullah Bahislerinin Edisyon Kritik, Tahkik, Tahlil ve Deðerlendirilmesi (Ýstanbul 1999,
doktora tezi içinde); Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed el-Hanefî Nesefî, Tebsýratü’ledille fî usûli’d-dîn, nþr. Hüseyin Atay-Þaban Ali Düzgün (Ankara 2003, I-II); Çevirilerden bazýlarý: Kadî
Ebû Bekir M. b. Tayyib b. M. b. Ca‘fer b. Kasým Bâkýllânî, Olaðanüstü Olaylar ve Aralarýndaki Farklar
trc. Adil Bebek (Ýstanbul 1998); Ebü’l-Berekât Hafýzüddin Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd Nesefî, Ýslâm
Ýnancýnýn Ana Umdeleri: el-Umde fi’l-akaid, trc. Temel Yeþilyurt (Malatya 2000).
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Ýlyas Çelebi’nin gerek tebliðleri gerekse Ýslâm Ýnanç Sisteminde Akýlcýlýk ve
Kadý Abdülcebbar (Ýstanbul 2002) adlý çalýþmasýnda kelâm geleneðindeki metot
çözümlemeleri ve teklifleri, Nadim Macit’in eserlerindeki metodik tahlil ve teklifleri ve ayrýca sürdürmekte olduðu Kelâm Ýlminde Yöntem Meselesi adlý çalýþma, Ramazan Altýntaþ’ýn gelenek yanýnda son dönem metodolojide akýl-nakil iliþkisini tartýþtýðý Ýslâm Düþüncesinde Ýþlevsel Akýl (Ýstanbul 2003), M. Sait Özervarlý’nýn yeni ilmi kelâm akýmýný metodolojik açýdan incelediði Kelâm’da Yenilik
Arayýþlarý (XIX. Yüzyýl Sonu-XX. Yüzyýl Baþý) (Ýstanbul 1998), Þaban Ali Düzgün’ün kelâm geleneðinden ziyade genel olarak teolojide epistemolojik kapsam,
din dili, Tanrý tasavvurlarý, dinî tecrübe ve tabiat teolojisi ve teolojik olanýn gerçekleþme alaný olarak tarih baþlýklarýyla baðlantýlý olarak yöntem meselesini ele
aldýðý Allah, Tabiat ve Tarih: Teolojide Yöntem Sorunu ve Teolojinin Meta-Paradigmatik Temelleri (Ankara 2005) adlý çalýþmasý ile Ýslâmî Ýlimler Araþtýrma
Vakfý (ÝSAV) tarafýndan düzenlenen “Ýslâmî Ýlimlerde Metodoloji Problemi” baþlýklý tartýþmalý ilmî ihtisas toplantýlarý dizisinin birinde de “Kelâm Ýlminde Metodoloji Problemi”nin tartýþýlmýþ olmasý (27-28 Eylül 2003 Ýstanbul) son (üçüncü) dönemde metot konusunun kelâmcýlarýn gündemine ciddi anlamda girdiðini göstermektedir. Bu çalýþmalarýn, geleneðimizdeki usul/metot birikimini tahlil ettikten
sonra diðer disiplinlerdeki metot modellerinin de farkýnda olarak bizi, problemlerimize uygun çözümlere taþýyacak kendimize has usullerin inþâsýna taþýmasý beklenir.
Yeni ilâhiyat fakültelerinin de açýlmasýyla son dönemde Ýslâmî ilimlere ait akademik çalýþmalarýn sayýsýnda önemli ölçüde bir artýþ gözlemlenmesine raðmen, maalesef bu artýþýn ayný ölçüde muhtevaya yansýmadýðýný görüyoruz. Kelâm geleneðiyle ilgili çalýþmalarýn planlý bir kronolojiye ve sistematik bir daðýlýma göre gerçekleþtirilmediði, hatta zaman zaman tekrarlara gidildiði görülmektedir. Çalýþmalar erken veya son/yakýn döneme hasredilmiþ, Osmanlý dönemi birkaç çalýþmanýn dýþýnda ihmal edilmiþtir. Coðrafî olarak ise Kuzey Afrika, Yemen, Ýran ve Güney Doðu
Asya’yla ilgili ya hiçbir çalýþma yapýlmadýðý ya da yeterince ilgilenilmediði görülmektedir. Günümüz problemleri ise, bunlara kendi usullerince kafa yoran birkaç
ilim adamýnýn dýþýnda, konformist/halinden memnun bir duruþla varlýðýný devam ettirmektedir.
Klasik kelâm konularýyla ilgili pek çok çalýþma yapýldýðý halde, varlýk (ontoloji) ve bilgi (epistemoloji) konularýna yeterince ilgi gösterilmediði, bazý çalýþmalarýn
da saðlýklý bir anlama sürecini saðlayacak metodik donanýmla iþlenemediði görülmektedir. Konularýn çoðu zaman tarihî perspektifinden günümüze taþýnamadýðý,
geleneðimizle ilgili araþtýrmalarda da metodik bir tavýr geliþtirilemediði görülmektedir. Öte yandan güncel problemleri ele alma gayreti içinde olan bazý çalýþmalarýn da
ciddi metot sýkýntýlarý taþýdýðý, bu ilmin geleneðiyle irtibatýnýn kopuk bulunduðu ve
âdeta ithal bir söylemle sürdürüldüðü söylenebilir. Ancak sevindirici olan, bütün
bu çalýþmalarýn bir problem þuuruyla düþünceyi geliþtirecek, çözümleri zorlayacak
veya en azýndan bu süreci taþýyacak bir metot dönüþümü ihtiyacýný tetiklemiþ olmasýdýr.
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D. Tespitler
Türkiye’de 1930’lu yýllardan, 1949 yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nin kuruluþuna kadar geçen sürede orta ve yüksek öðrenim programlarýnda Ýslâmî
ilimlere yer verilmediði için A. Ü. Ýlâhiyat Fakültesi’nin kuruluþuyla birlikte ve daha
sonraki yýllarda yüksek Ýslâm enstitülerinin açýlmasýyla, Ýslâmî ilimlerin geleneðiyle
hal-i hazýrda kopmuþ olan baðýn tekrar kurulmasý süreci baþlamýþtýr. Yaklaþýk 1950’li
yýllardan, yüksek Ýslâm enstitülerinin 1980’li yýllarýn baþýnda ilâhiyat fakültelerine
dönüþtüðü yýllara kadarki dönemde kelâm ilmiyle iþtiðal eden öncü konumundaki
ilim adamlarý bu alanda ilmî çalýþmalarý baþlatmakla kalmamýþ, baþka ilim adamlarý
da yetiþtirmek suretiyle bu ilmin geleceðine kalýcý yatýrýmlar yapmýþlardýr. Onlarýn
kelâm ilmine giriþ türü eserler yanýnda, kronolojik veya sistematik mahiyetteki ders
notlarý, klasik kelâm metinlerinin tenkitli neþirleri ve bazýlarýnýn Türkçe’ye çevrilmesi, Ýslâm’ýn temel esaslarý, Allah’ýn varlýðýnýn delilleri, vahiy, irade hürriyeti ve bilgi
meseleleriyle ilgili telif çalýþmalarý bu ilmin tarihinin, ilim adamlarýnýn, problemlerinin ve terimlerinin ana hatlarýyla ortaya konulmasýnda önemli bir baþlangýç teþkil etmiþtir. Ýstisnalarý bulunmakla birlikte, yaklaþýmlarý yeni ilm-i kelâm akýmýyla özdeþleþtirilebilecek olan bu dönem kelâmcýlarýnýn -uzunca bir aradan sonra bir ilim dalýnýn geleneðiyle gayet seviyeli bir bað kurma teþebbüsünü baþlatan ve kalýcý eserler
býrakan- çabalarý her yönden takdire þayandýr.
Tebliðimizde ikinci nesil olarak tanýmladýðýmýz ilk dönem öncü ilim adamlarýnýn
yetiþtirdiði ve 80’li yýllarda hocalýk yapan kelâmcýlar -A. Ü. Ýlâhiyat Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Ýslâmî Ýlimler Fakültesi müstesna- yüksek Ýslâm enstitülerinde ilmî
çalýþmalarýna baþlamýþlar ve bu kurumlarýn Ýlâhiyât fakültelerine dönüþüm sürecini
yaþamýþlardýr. Bu dönem temel özellikleri itibariyle önceki dönemin bir devamý olarak
görülebilir.
Yeni ilâhiyat fakültelerinde öðretim üyeliði tezleri yanýnda, yüksek lisans ve doktora programlarýnýn da baþlamasýyla Ýslâmî ilimlerle ilgili çalýþmalarda ciddi bir açýlým
yaþanmýþtýr. Klasik kelâm problemleri arasýnda yer alan sýfatlar, iman-küfür, nübüvvet, mûcize, âhiret hayatý, fetret ehli gibi -belli ölçüde güncelliði bulunan- konular,
geleneðe ýþýk tutan bir mahiyetle ele alýnmýþ, klasik metinlerin neþrine ve Türkçe’ye
çevirilerine devam edilmiþtir. Bu dönemde kelâm disiplininde metodik çalýþmalara
olan ihtiyacýn örnek teþebbüslerle belirginleþmesi ve geleneðe eleþtirel yaklaþýmlarýn
da baþlamýþ olmasý dikkat çekmektedir.
Tebliðde üçüncü nesil olarak tanýmladýðýmýz, ilk ve ikinci dönem ilim adamlarý tarafýndan, 1990’lý yýllardan itibaren günümüze kadarki dönemde yetiþtirilen kelâmcýlarýn akademik çalýþmalarýnýn sayýsýnda önemli ölçüde bir artýþ olmasýna raðmen,
muhtevada/keyfiyette de ortak yaygýn bir geliþim seyrinin takip edilemediði görülmektedir. Klasik kelâm konularý ve problemleri, Kur’an’dan hareketle, bir kelâmcý
veya kelâm mezhebi esas alýnmak suretiyle çalýþýlmýþ, ancak bunlar da bir kronoloji
gözetilerek ve sistematik bir daðýlýma göre gerçekleþtirilmemiþ, bazan da tekrarlara gidilmiþtir. Bu dönemde kelâm ilmiyle ilgili metot çalýþmalarý da dikkat çekmektedir. Bu
ilim dalýnýn geleceði açýsýndan ümit verici metot çalýþmalarýnýn geleneðimizdeki
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usul/metot birikimini tahlil ettikten sonra diðer disiplinlerdeki metot modellerinin de
farkýnda olarak bizi, problemlerimize uygun çözümlere taþýyacak kendimize has
usullerin inþâsýna taþýmasý beklemektedir.
Gerek bahsedilen araþtýrma alanlarýna gerekse metodoloji konularýna ait kýymetli
çalýþmalar gerçekleþtirilmekle beraber bunun bir seviyeyi, yaygýnlýk kazanmýþ ortak
bir metodik uygulamayý temsil etmediði, ferdî çabalar olarak kaldýðý görülmektedir.
Çalýþmalardaki en belirgin genel problem, bilimsel formasyon eksikliðidir. Kelâm geleneðine dair çalýþmalarýn çoðunda tarihî birikim, günümüzün anlam dünyasýnda yeniden kazanýlamýyor. Bir ilim dalýnýn tarihiyle ilgili çalýþmalar için gerekli olan yöntemleri, klasik bir problemi, bir âlimi, bir mezhebi kendi varlýk alanýnda anlayýp günümüzde yeniden kazanýp ifade etmek için kendimize has gerekli metotlarý geliþtirebilmiþ deðiliz. Bu altyapý eksikliði sebebiyle ele alýnan konu, ulaþýlabilen kaynaklardan elde edilen bilgilerle kompoze edilmekte, farklý mukayese ve tahlillere gidilememektedir. Öte yandan güncel konular ise gelenekten kopuk, Batý felsefesi ve teolojisinin düþünce havzasýnda anlam dünyasýný kazanmýþ terimlerin yoðun olarak kullanýldýðý ithal bir söylemle ele alýnabilmektedir. Bazý çalýþmalarda dikkati çeken bir diðer husus ise, meseleleri ilmî bir zeminde farklý bakýþ açýlarýndan tartýþmak yerine,
savunmacý bir yaklaþýmýn sergilenmesidir.

E. Teklifler
1. Günümüzde kelâm ilmini tekrar fonksiyonel hale getirme talebi, Hz. Peygamber’in beyanýyla oluþturduðu anlam dünyasýnda Kur’an’ý kavramak, gelenekte oluþan anlama misallerini kendi þartlarýnda tahlil etmek zaruretiyle karþý karþýyadýr.
Ýnanç konularýnýn takdiminde, hatta ispatýnda Kur’an’ýn muhteva ve yöntemine dikkat edilmelidir. Bu durumda öncelikle yapýlmasý gereken, Kur’an’ý orijinal dilinde inzal olunduðu dönemin kullanýmýyla anlamaya gayret etmek, dolayýsýyla Arap dili
üzerine yapýlan çalýþmalardan faydalanmaktýr. Müfessirlerin ayetleri anlama çabalarýnda dil tahlillerine ihtiyaç hissetmeleri de tesadüfî deðildir.
Kur’an’ý anlamakta ikinci aþamayý ise Kur’anî ifadelerin kavramsallaþtýrýlmasý
süreci teþkil etmektedir ki bu da bütüncül ve terkipçi bir metotla lafýz ve maksadý bir
arada bulunduran, temel kavramlarýn aydýnlatýlmasý ve bunun felsefî bir temele oturtulmasýyla Kur’an’ýn dünya görüþünü mümkün kýlacak bir çabadýr. O halde
Kur’an’ýn inzali ve Hz. Peygamber’in teblið faaliyetiyle oluþan Ýslâm toplumunun
yapýlanma sürecini çok yönlü tahlillere tabi tutmak gerekmektedir. Hz. Peygamber’in
Kur’an’ý beyan etmek ve uygulamak suretiyle gerçekleþtirdiði zihniyet dönüþümü ve
Ýslâm toplumunun kendi iç dinamikleriyle dinî ilimlerin oluþmasýný saðlayan ortam,
baþlangýçta kelâm ilminin de hayatla iç içe Kur’an’a dayalý tefekkürü nasýl gerçekleþtirdiðine dair bizim için önemli bir örneklik teþkil etmektedir.
Ancak gelenekte oluþan anlama biçimlerinin, hatta kelâmî gelenekte oluþan anlama çabalarýnýn, kendi þartlarýnda, kendi anlam dünyalarýnda oluþturulan neticeler
olduðunu, onlardaki temel prensipleri tespit etmemiz gerektiðini unutmamalýyýz. Bu
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geleneðin tümden reddi de içinde yaþadýðýmýz þartlarda tamamen taklit edilmesi de
çare deðildir. Kendi þartlarý içinde onu yeniden okumanýn ve deðerlendirmenin seçiciliðe dayalý bir metodunu geliþtirmek durumundayýz.
2. Gelenekle ilgili tavrýmýzý belirledikten sonra -içinde yaþadýðýmýz toplumun, global
bir köye dönüþen dünyanýn hýzla deðiþtiði gerçeðini de göz önünde bulundurarakvarlýk alanlarýmýzýn her boyutuyla farkýnda olmamýz gerekmektedir. Deðiþim sadece
ekonomik, sosyal, teknolojik ve bilimsel alanlarda deðil, bunlarýn sonucu olarak ayný
zamanda fertlerin zihniyetleri, eðilimleri, düþünce tarzlarý ve hayata bakýþ açýlarýnda
da devam etmektedir. O halde günümüz kelâmcýsý usûlü’d-dîn olarak kabul edilen
iman esaslarý gibi sabitelerinin yanýnda, dinin ferdî ve toplumsal yapýsýný, çaðdaþ
akým ve durumlarýn ortaya çýkardýðý problemleri de konu edinmek zorundadýr. Çünkü
kelâm ilmi, Ýslâm’a bir bütün olarak bakar ve her mesele hakkýnda belirleyici tarzda
bir söz söyler. Dolayýsýyla Ýslâmî bütünlüðün içinde bir iþlev gören her konu, kelâmî
bir yaklaþýma muhtaçtýr. Teknik ve ayrýntýlý olarak diðer Ýslâmî ilimler tarafýndan
farklý bakýþ açýlarýyla çözüm üretme fonksiyonunu yerine getiriyorlarsa da, o konuda
Ýslâm’ýn gâye ve felsefesini ortaya koyamayabilirler. Din bir felsefe ve düþünceden
ibaret olmadýðýna göre, dinin esaslarýný ortaya koymaya çalýþan kelâm da yalnýzca
felsefî kavramlarla uðraþan bir disiplin olarak kalamaz. Her dönemde sorun haline
gelen konularý takip ederek diðer ilim dallarýyla da temasta bulunur. Günümüzde,
küresel seviyede bir dünyevîleþmenin de etkisiyle, Ýslâmiyet’in davranýþlara iliþkin
ilkelerine yöneltilen eleþtirileri de kelâmýn savunmasý/cevaplamasý gerekmektedir.
Bu sebeple kelâm ilmi, konularýný sýnýrlayamaz.
Kesin naslarla sabit olan inanç esaslarý, her dönemde kelâmýn deðiþmeyen konularýdýr (mesâil). Günümüz kelâmcýsý açýklamak ve ispat etmek durumunda olduðu
inanç esaslarýný tek tek ele almadan önce, günümüz düþünce dünyasýnda anlaþýlabilecek bir varlýk (ontoloji) ve bilgi (epistemoloji) felsefesi geliþtirmek zorundadýr. Ancak bu aþamadan sonra bir deðerler dünyasý inþa etmek mümkün olabilecektir. Çünkü metafizik konularý ele alabilmek için varlýk felsefenizi ortaya koymak zorundasýnýz. Geçmiþte olduðu gibi, insanlýðýn düþünce birikimini deðerlendirmek kaçýnýlmazdýr. Kelâmcýnýn geleneðiyle birlikte içinde yaþadýðý dünyayý bilmesi ve muhatap almasý zorunluluðu da burada yatmaktadýr. Bilinmeyen, tahlil edilmeyen bir ortama
gereðince hitap edilemeyecektir. Geleneðimizde diðer kültür ve düþünce dünyalarýna
girildi ve bunlar kendi problematiðimizde kullanýlabilecek þekilde deðerlendirildi, özümsendi. Kelâmýn bu günün þartlarýnda ayný fonksiyonu icra etmesi gerekmektedir.
3. Bütün Ýslâmî ilimlerle birlikte kelâm ilmi de bir metot sýkýntýsý yaþamaktadýr.
Kelâmýn kesin naslarla sabit olan ve hiçbir dönemde deðiþmeyen inanç esaslarýnýn
(mesâil) açýklanmasý ve kanýtlanmasý için baþvurulan sosyal ve pozitif bilimlerden
elde edilen yardýmcý bilgiler (vesâil) ve bu ilimlerin geliþmesine paralel olarak kullanacaðý metotlar da tabii olarak deðiþiklik arz eder. Konularýn deðiþimi, onlara baðlý
olarak metot yenilenmesini de beraberinde getirmelidir.
Günümüz ihtiyaçlarýný ve kelâm ilminin sorunlarýný göz önünde bulundurarak
bazý somut tekliflerde bulunmak istiyorum:
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a. Öncelikle ülkemizde ve dünyada klasik ve modern dönemlere dair kelâm çalýþmalarýnýn bir envanteri çýkarýlmalý, bir kelâm bibliyografyasý farklý telif türleri tasnif edilerek hazýrlanmalýdýr. Böyle bir çalýþma kelâm araþtýrmalarýnýn bir haritasýný çýkarmamýza ve yönelmemiz gerekli olan alanlarýn tespitine imkân saðlayacaktýr. Bu
suretle yapýlacak lokal çalýþmalar, bütünün ortaya çýkmasýný da kolaylaþtýracaktýr.
b. Kelâm geleneðinin orijinal kaynaklarý günümüz kelâm faaliyetlerine ne ölçüde
katkýda bulunmaktadýr? Bunun tespiti için klasik kelâm kaynaklarýnýn tenkitli neþrinin ve hatta çevirilerinin tamamlanmasý gerekmektedir.
c. Kelâm, Ýslâmî ilimler arasýnda usûlüddin olmanýn gerektirdiði fonksiyonu icra
etmelidir. Bu amaçla diðer Ýslâmî ilimlerle ortak projeler gerçekleþtirilmelidir.
d. Kendi aralarýnda bilgi akýþýnýn saðlanmasý ve bunlarýn paylaþýlmasý için Türkiye’deki kelâmcýlarýn her yýl gerçekleþtirdikleri koordinasyon toplantýsý, haberleþmeyi
saðlamak için hazýrlanan web sitesi ve internet ortamýndaki süreli yayýnlar, takdire
þayan faaliyetlerdir. Ancak bunlar geliþtirilerek daha etkin hale getirilmelidir.
Sonuç olarak kelâm, sabitelerini Kur’an ve mütevâtir sünnetin muhkem ifadelerine dayanan inanç esaslarýyla sýnýrlandýran, bir anlam kaymasýný önlemek için
nasslarýn semantik tahlillerine giden, insanýn ve toplumun dinamizmini yakalayan,
Havâric ve Mu‘tezile’ye tepkisel olarak geliþen iman-amel ayrýmýný aþarak amelle
bütünleþen imana dayalý bir hayatý hedefleyen, reaksiyoner ve antitez olmaktan öte
inþacý, pozitif alternatifler üreten, akýl yanýnda vicdan ve kalplere de hitap eden, zamanýn beþerî birikimlerini deðerlendirerek kullanmaktan çekinmeyen, cedelci metodu
terkederek ilâhî rehberliði göz ardý etmeden problemlere çözüm üreten bir keyfiyet
kazanmalýdýr.
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