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XV. VE XVI. YÜZYILLARDAKi KELAM
EGİTİMİNİN TENKİDİ

Dr. Mustafa Sait YAZICIOGLU
I. GENEL ANLAMDA MEDRESELERDE ÇÖKÜNTÜNÜN
BAŞLAıv.rASI:

Medreselerde ogrenımın yozlaşmasının kökenleri, Fatih Sultan
Mehmet devrine kadar dayanmaktadır. BunUnla beraber şurası bir
gerçektir ki, medreslerde radikal ve gerçekçi reformlar da Fatih devrinde gerçekleştirilmiştir. Salın medı·eselerinin organizesi ile eğitim, bir
plan ve program çerçevesi içinde ele alınmış, fakat zamanla gerekli
düzenlemeler yapılmadığı için, kötüye doğru. bir gidiş devam etıniştir.
Elinıizde Fatih devrindeki öğrenci olaylarmdan bahseden çok
az döküman mevcuttur1 BirkaÇ küçük olay istisna edilecek olursa,-büyük denecek çapta öğrenci olaylarına hu devirde rastlanmamaktadır.
XV. yüzyıldaki bu karışıklık.ların sebepleri; öğrenim sisteıni ile
pek ilişkili gelıniyor bize. Zira "Salın-ı Seman" medreselerinin açılışı
ile ve geniş çapta radikal bazı reformların yapılması ile, büyük patlamalara sebep olacak öğrenci olayları için çok neden yoktur. Aynca
Fatih, bizzat öğretmen ve öğrencilerin durumları ile yakından ilgileniyor ve böylece eğitimi kontrol altında tutmuş oluyordu2 • Bu ortamda,
çok: az da olsa, h azı küçük öğrenci hareketleri şahsi bazı nedenlerden
doğınuş olabilir. Netice olarak şunu söyliyebiliriz ki, bu olayların gerçek nedenlerini tespit edebilmek bir hayli güçtür. Öyle anlaşılıyor ki
bunlar, önemsiz ve küçük boyutlarda cereyan eden bazı münferİt olay·
lar olup, elde bu konulara temas eden çok az döküman mevcuttl!I.
ı) Fatih devrinde hazırlanan iıir öğrenci rehberinde şu ifadeye rastlıyoruz: "Ehl-i fesada
hücre verihneye". Bu ifade gösteri:ı-or ki eğilim sahasındah-i reformlardan sonra da. o devirde
az da olsa olaylara tanık oluyoruz. Bak, Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Türk Hallrının Dirlik ve Dü·
zenlik Kavgası, Ankara, ı975, s. ı56, lfı7, not: I. Bazılaona göre medreselerdeki çökilııtü, XY.
yüzyılın ikinci yansında başlamaktadır. Bu ayni zamanda, iliğer sahalardaki yıkılışın ·da bir
başlangıcıdır. Bak, Dr. Cahit Baltacı, ı5. ve ı6. asır Osmanlı Eğitİnı ve Öğretİnı Faalıyetine.
toplu bir Bakış, Diyanet Dergisi içinde, c. XV, no: ı, ocak-şubat, .Ankara,l976, s. ı9,
2) Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleillıin İlıniye TeşkiHitı, Ankara.· ı965, ss. 67,
68.
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Ancak, XVI. yüzyıl sonlarına doğru, öğrenci hareketlerinin biiyük
boyutlar kazandığına tanık oluyoruz. Öğrenciler, guruplar halinde
sokağa iniyor ve bazen de yağma ve haydutluk olaylarına neden oluyorlardı3. Başka bir deyişle XV. yüzyıldaki radikal reformlardan bir
asır sonra, medreselerde anarşi ve çöküntü başlamış oluyordu.
Bu kötüye

gidişin

sebepleri acaba neler olabilir?

Bazı araştırıcılar, öğretimde

takip edilen metodun kalitesiz ·oludil problemine ve ders kitabı olarak okutulan el kitaplarına dikkat çekiyorlar4• Bunlar gerçekten hızlı çöküşün nedenlerinden olınakla
beraber, önemli diğer bazı faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Bilhassa padişalıların ve diğer devlet büyüklerinin aracılığı ile,
ehliyetsiz hocaların medreselere müderris olarak tayinleri, öğrenciler
için olduğu kadar, öğretim kadrosu için de olumsuz bir rol oynamıştır.
İ.Hakkı Uzunçarşılı'ya göre bu taraftutmaişi Sultan II. Beyazıt (14811512) devrinde başlamıştır. Sultan, Za:ıniri malılası ile meşhur Hamza
Nureddin isimli zatı müderris olarak tayin etmek istediğinde, devrin
Kazaskeri Müeyyed zade Abdurralıınan Efendi, adayın yetersizliği
yüzünden bu tayine karşı çıkmıştı. Fakat Sultanı kararından vazgeçiremedi. Beyazıt'ın Kazaskere, "funfın-i aliyeden o1..tıtmaya kadir değilse
kafiye (nalıi~den)nin şerhlerinden Mutavassıt nam kitaptan ders vermeye kadirdir" şeklindeki cevabı düşündürücü olduğu kadar, bir zihniyeti göstermesi yönünden de hayli enteresandırS.
şuna,

Bazı yetersiz müderrisler, gereği gibi ders vermekten. aciz idiler.
Bu durumun önüne geçchilrnek gayesi ile 1538 yılında (Kanuni devri)
bir kanunname hazırlanmıştır. Burada bu tür müderrisler hakkında
şöyle deniyor: "Her eserden bir parça seçmek yerine metinleri tamamen okutsuıılar" 6• Bu durum bize gösteriyor ki, bazı müderrisler, normal pr~gramları takip etmedikleri gibi, klasikleri tamamİyle okutmuyorlardı.

Bazı büyük aliınlerin çocuklarının medreselere tayini de, yıkılışın
sebeplerinden birisidir. Şeyhülislam, kazasker, üç büyük şehrin kadısı
3) Prof. Dr. Mustafa Akdağ, a.g.e., s. 156.
4) Bu hususta daha fazla bilgi için şu teze bakılabilir: Nasuhi Ünal Karaarslm, l'Enseig·
nement en langue arabe chez les Turcs Ottomans jusqu'aux Tanzimat, Doktora tezi, Paris, 1976,
s. 92.
5) Bak, Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı, s. 68. Nasuhi Karaarslan, a.g.e., s. 92.Yetersiz kiıi
lerin tayini ile ilgili olarak ayrıca hak, Ali, Mevfıid en-Nefais fi Kavaid el-Mecfılis, İstanbul 1975,
s. 16. (Cemil Yener tarıifından yayınlanmıştır).
6)'Prof. A. Siiheyl Ünver, Fatili Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, İstanbul, 1946, s.
XXIV (Osman Ergin'in makalesi).
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(İstanbul, Bursa, Edirne) gibi zevatın çocuklan, normal yollardan geçmeden medreselerde bir göreve tayin edilebiliyorlardı. Büyük bir bilginin oğlunun da, ayni şekilde bilgin bir kişi olması diye bir durum söz
konusu olamaz. Medreselerde kalitesiz ve yetersiz müderrislerin bulunması, bunun belirgin örneklerinden birisidir. Molla Kahız'ın duruşması
esnasında, Kazaskerlerin yetersizliği yüzünden, KanUn.! ile veziri azam
İbrahim Paşa arasında geçen konuşma çok ilginçtir7 •

Tarihçi Ali'nin "Künlıü'l-Alıhar" adlı eserinde, XVI. yüzyılın
medreselerin durunılanndan bahsederken kullandığı üslup
bize hayli bilgi verir: "Zamanınıızda (15. asır sonlarında) müderrislerin
haftada dört derse devanıları ve danışmendlerin dersleriyle iştigal ve
istifadeleri mulıal oldu ... Müderris vardı ki ayda bir kere derse varmaz,
nice varsun ki okutacak talehe bulamaz ve hulunsa da kendisi ders
vermeye kadir olmaz" 8 •
sonlarında,

Böyle bir kültürel ortamda, elbette medreseler kendilerinden beklenen görevleri gerek-tiği gibi yerine getireıniyor1ardı. Bu olumsuz durum, kültürel ortamın, askeri alandaki başanlara paralel olarak geliş
mesine imkan vermiyordu.
Şurası da bir gerçektir ki, idari sistem de medreselerin çöküşünde
büyük bir rol oynamıştır. Bazen, mevcut olmayan medreselere. dahi,
müderris tayin edildiği oluyordu. Bu tür tuhaf tayinlerin, nasıl ve
niçin yapıldığını anlamak güçtür. Bunun sebebi, acaba genç müderrislere iş bulmak ve bir nevi işsizliğe maııi olmak mı idi? Şurası da bir
gerçektir ki bu genç müderrisler, kendilerini ilıni çalışmalara vermedikleri için, sahalarında ilerleme fırsatı hulamıyor, böylece bunalıma hile
itilehiliyorlardı.

Daha sonraki yüzyıllarda(mesela18. yüzyılda), diğer bazı faktörJer de bu yıkılışı kolaylaştırnııştır. Mesela vakıf müessesesi bazı araş
tıncılarca, kültürel kalkınmanın bir engeli gibi göriilınüştfu:ll. Belli başlı
birçok kurunılar, kültürel kalkınma yerine ailevi menfaatleri dÜşünerek,
bu kurumlardaki görevlerin kendilerinden sonra evlat ve· yakınlanna,
onlardan sonra sülalenin diğer fertlerine geçmesini sağlayacak önlemleri almışlar, böylece bu kurumlarm işlerliği, kahtım yolu ile elden ele
7) Daha fazla bilgi için hak, Prof. Dr. H. Gazi Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, Ankara,
1971 s. 113.
8) İ. Hakkı Uzunçarşılı, İlmiyeTeşkilatı, s. 69.
9) Bak, Bahaeddin Yediyildız, L'Institution du Vakf au XVIII. siecle en Turquie,' Dok·
tora tezi, Paris, 1975, s, 232.
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geçmiş, bazı ailelere sosyal prestij ve menfaat s~ğlamaktan öteye bir
fayda getirmemiştir10 •

Bu konudaki araştırmalar yeterli olııladığı için, XV. ve XVI. yüziçin ayni kesin hükmü koyamamakla heraber, bu hozukluğıın
köklerinin XVI. yüzyıla dayanması kuvvetle muhtemeldir.
yıllar

Medreselerdeki bu

çöküşün başlangıcı,

ülkenin sosyal ve kültürel

hı:ı.yatı için çok önemli sonuçlar doğurınuştur. Tam ve ciddi bir eğitim~

den yoksun kalan öğrenciler, çeşitli olayl2.ra neden olmaya başladılar
ve XVI. yüzyılın sonlarına doğru durum çok karmaşık bir· hal aldı.
Merkezi hükfunet, devlete karşı bir ayaklanma niteliğini alan öğrenci
olaylarına karşı koyma zorunluğunu duymuş ve· olayları hastırmakta
hir hayli güçlükler de çekmiştir. Bazı olaylarda, ülkenin adalet işlerini
yöneten kadıların da olaylara bizzat karıştıklarına tanık olmakta:yız11 ,
zira, onlar da, açıklamaya çalıştığımız ortam içindeki medreselerde
öğrenim gönnüşlerdir. Bu durum, eğitimdeki buzukluğun nasıl·de'i let
kadrolaıuıa da sıçradığına bir örnek teşkil etmesi bakımından, düşü
nülmeye değer bir nitelik arzed.iyor.

II. KELAM ÖGRENİI\'IİNİN TENKİDİ:
Genel

boyutları

ile

açıklamaya çalıştığımız

bu ortamda, kelam

öğrenimi hüylik bir yer tutmuyordu. Henri Laoust'a göre hanefiliğin

bir devlet doktrini olarak resmileştirilmesi, fıkhın kclama üstünlüğünü
ve islam düşüncesindeki yaratıcı özgürlüğün büyük bir kıs
mını kaldırarak, düşünce sisteminde .Dir donukluğa sebebiyet .vermiş
tir12.

doğurmuş

XV. yüzyıldaici liberalizm, bu yüzy-ılın sonlarında başlayan sosyal
güçlüklerin doğurduğu olaylar yüzünden, XVI. yüzyılın ortalarından
itibaren, kısmen de olsa bazı öıılemler alınması sonucu darbe yemiştir.
Aslında bu· durum, fikir sahasında bir mücadele gerektirirken, idareci
ve bilim adanıları, gelenekçi bir tutumu henimsemiş ve bu yolda kararlar almışlardır. Bu ortamın, daha sonraları kelam ve felsefe öğrenimini
haltaladığına tanık oluyoruz.
XV. ve XVI. yüzyıllarda dini ilimler toplum içinde çok önemli
bir yer tutmaleta idiler. Zira genellikle "orta çağda bir ilmin saygnılığı,
10) A.g.e., s. 237.
ll) İ.H. Uzunçarşılı, İlmiye Teş., ss. 250, 252. Rüşvet alan kadılara ait bilgimiz de az değildir. Bak, Ali, :M:evaid en-Nefiiis ... , s. 78.
·
12) Henri Laoust, Les Schismes dans !'Islam, Paris, 1965, s. 311. Aynca hak, Paul Coles,
La Lutte Contre Ies Turcs, Paris, 1969, ss. 63, 67, 68.
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onun objesine göre değerlendiriliyordn: Buna göre teoloji, başta gelen
bir ilimdi"13 • Gerçekten, Türklerde de dini ilimierin geneleğitim içindeki yeri çok önemli idi. Fakat, kelam, felsefe ve diğer akli ilimler, XV.
yüzyıldaki önemli yerlerini sonraki yüzyıllarda kay betınişlerdi. Mesela
mantık konusunda Türk bilginlerince yazılan çok az esere rastlıyoruz.
Yapılan şey, daha öncekilerin yazdıklarını tercüme veya şerhten ibaret oluyordu 14•
bu durumun farkına varıldı. Katip Çelebi;
ilmi bir şey yapılamıyacağını, yapılsa da
bunun değerli bir şey olaınıyacağını söyliyerek, bu durumu tenkit et_;.
ıniştir15 • Yine ona göre, müderrisler ders esnasında felsefe veya matematik gibi ilimiere ilişkin problemlerle karşılaştıklarında, bunlan izah
etmek zahmetine katlanınıyorlardı. Bunun sebebi, ya bilgisizlikleri
veya bu ilimiere karşı olan düşmanlıklarından ileri geliyordu16 •
Daha sonraki

asırlarda

mantık'a dayanmaksızın

Robert Mantran'a göre, Türklerde teoloji pek tutulan bir ilim
Bunun doğruluğu için, kelamııı medreselerdeki tefsir, hadis
ve fıkılı gibi diğer islami ilimlerin yanında, işgal ettiği yere bakmak
kafidir.
değildi17 •

Diğer taraftan, kelam öğrenimi için takip edilen metodun sağla
yarar da münakaşa konusudur. Medreselerin çeşitli kademelerinde
okutulması kararlaştırılan bazı eserlerin, bu İlınin gelişmesine hep
olumlu yönde etki ettikleri iddia edilemez. Öğren.imin bu belli kitaplar
ve onların şerhleri etrafında dönmüş olması, problemlere geniş bir açı
dan bakışı engellemiştir. Bir ilmin okutuluşu, bir kitap ve birkaÇ şer
hine bağlı kalınca, istenen sonucu vermemiş ve ohimsuz yönde etkisi
olmuştur. Bu şekildeki bir öğretim, ne kelam ve ne de felsefe sahasında
yeni bir vaziyet alışa neden olam.aınıştır13 •
dığı

Medreselere hakim olan koyu bir gelenekçilik de,· bu müesseselerin
olumsuz bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Derslerde münakaşa yerine, seçilen yazarı...n görüşlerinin taklit edilmiş olduğu anlaşılıyor. Zaten hir yazarın kitabını şerh eden bir alimin b11
gelişmesinde

13) Rolıert Blanche, l'Epistemologie coll. Que sais-je? Paris, 1912, s. 16.
14) M.Ali Ayu1, Türk Mantıkçılan, Diirülfuniin İlahiyat Fa1.iiltesi l\Iecmuası içinde, .İstan·
bul, 1928, c. III, s. 55.
15) A.g.e., s. 55.
16) A.g.e., ss. 55, 56.
17) Robert Mantran, La Yie Quotidienne a Constantinople an Temps de Soliman le l.I'Iag·
nifique et de ses Successeurs, (XV. et Xv! siecles), Paris, 1965, s. 231.
18) A.g.e., s. 231.
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şerhinde, yazarını

tenkit etmesi çok nadir bir durumdur19 • Böyle birkaç
şerh var ise de, genellikle şerh edicinin tek gayesi, şerh ettiği metni.İı
daha kolay aniaşılmasını temin etmektir.
Kelama

karşı

bu ihmal nereden kaynaklamyor?

Öyle görünüyor ki bizzat öğretim sistemi, prohlemin temelini
ediyor. Bilhassa XVI. yüzyıldan itibaren yeni toprak ve ülkelerin, fetih yohı ile imparatorluğa katılması neticesinde, kadı ve müftü
gibi devlet memurlarına olan ihtiyaç büyük ölçüde artımştı. Bütün bu
devlet memurları da medreselerden yetişmekte idi. Böylece bu kurumlar, hemen hemen devlete memur yetiştiren birer okul görünümünü
teşkil

aldılar2Q.

Bu devlet memurları, kendilerilli bekleyen görevleri icabı, genellikle fıkılı alanında bilgilere ihtiyaç duyuyorlardı. l\1üderrisler de, öğ~
rencilerin bu tür görevleri yapacak şekilde yetişmeleri için mesai sarfediyor Iardı21 • Bu arada kelam dersleri de bahsettiğimiz mütevazi program
içinde okutuluyordu. Mezuniyet sonrası öğrenci, bu sahadaki bilgisini
derinleştirmeye ihtiyaç lıissetnıiyordu. Osmanlı-Türk din bilgiııleri arasında, büyük kelamcılara rastlayamayışıımzın nedenlerinden birisi de,
medreselerin bu şekilde bir anlayış içi..11de olmalan gösterilebilir.
III. ŞERHÇİLİK METODU VE NETİCELERİ:
Bu yol, denebilir ki, kültürel kalkınınaımz için büyük bir engel teşkil
Prensip olarak "temel bir metin" seçiliyor, bu metin satır
satır ve kelime kelime şerhediliyordu. Sonra bu şerhin şerlıi, haşiyesi
yapılarak, bunun etrafında dönülmüş oluyordu. İkinci veya üçüncü
birisi, bu haşiyenin de haşiyesi işini üzerine alahiliyordu. Bu usul öylesine yaygınlaşyor ki, yazarın bizzat kendi yazdığı metni şerh ettiğine
şahit oluyoruz 1 • Nesefi'nin .Akaid'i ilc Hızır Bey'in Kaside-i NUniye'si
bize iki örnek teşkil edebilir. Bilhassa .Akaid-i Nesefiyye üzerine o .kadar şerh yapılmıştır ki, hemen hemen bu işle ilgilenen bilginierin tamaım .Akaid üzerine birşeyler yazımşlardır. Şu zincirleme bu metodun
etmiştir.

19) 1Iesela Tılsi'nin Tecrid'i buna bir örnek teşkil edebilir. Isfahiini (Ö. 1345) nin şcrhi
medreselerde okntnlmnştnr. Çünkii Tfısi Şii bir bilgin olduğu için, İsfahiini onun görüşlerini
talılil etmiş ve Ehli Sünnetin görüşleri açısından meseleriere açıklık getimıeye çalışmıştır.
20) Osman Ergin, Medreselerde Öğrenim Tarzına bir Bakış, Prof. A. Sülıeyl Ünver;in Fatilı
KUlliyesi ve Zamanı İlinı Hayatı içinde, İstanlıuİ, 1946, s. XXIII.
21) Franz Bılhinger, Malıomet, le Conquerant et son Temps, Paris, 1954, s. 573.
Louis Gardet • G. Anawati, Introduction ala Theologie Musnlmane, Paris, 1970, s. 262.
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tipik bir örneğini teşkil eder: Akaid önce Taftazarn tarafından şerh edilmiş, Taftazarn de Hayali Ahmed Efendi tarafından şerhedilmiş ve nihayet Siyalkuti Hay ali şerhine bir haşiye kaleme almıştır.
.
Bu

noktayı

tırahiliriz:

belirtmeye çalıştıktan sonra şu sorunun
"Filologun toplumdaki rolü nedir?"

cevabını araş

''Filoloji tanınam tanı.maktır... Bundan filologun, yeni bir sistem
filozof, yeni bir ·şiir yazan şair ve yeni bir formül keşfeden
bir fizikçi gibi direkt ve içten gelen bir eser yaratmış manasına, orijinal oliDadığını anlamak gerekir. Filoloji'nin ohjesi bilinen bir şeyi daha
açıklıkla bilmek, insani bir faaliyeti, daha anlaşılır hale getiren bir tevil
yardımı ile ta111mak demektir. O, birinci derecede bir yaratıcİ değil,
fakat başkalarının eserlerinde gömülmüş veya sakla1111llş olan sonuçlan
bulmaya çalışan, ikinci derecede bir hilgindir"22•
geliştiren

Bu birkaç cümle, şerlıçinin kendi alanında oynadığı rolü iyice he~
lirti:neye yeterlidir. Osmanlılarda kültürel ortam üzerinde çok olumsuz
etkide bulıman bu metodun üzerinde, gereği gibi önemle durmak gerekmektedir. BirkaÇ isim istisna edilirse, kelama dair başlıbaşına eser
veren bir Türk kelamcısına rastlıyamıyoruz. Yeni bir eser yazmak yerine, diğerlerinin yazdıklaTilll şerh etme yolu seçilmiş ve bu metot keIam ve felsefe gibi ilirolerin gelişmesine engel teşkil etmiştir. Şerh yapalllll endişesi, yeni bir şey söylemek değil, fakat sadece şerhettiği metnin
aniaşılmasını sağlamak ve onu izah etmeye çalışmak olmuştur.
Bu metodun sebepleri neler olabilir?
İlk bakışta dil sorunu ortaya çıkıyor. Arap dili, Türkler için yabancı
bir dil idi ve yabancı bir dilin zorlukları, bu tür uygulamaya yol açan
bir faktör oldu. Bilhassa dini ilimlerde, arapça hakim bir unsur idi.
Buna rağınen türkçe, halk kesimi için daimi olarak kullallllmakta idi23 •
Öğrenciler İçin temel metinleri dahi anlamakta güçlüklerin olması,
hocaları o metinleri şerh etmeye ve böylece daha anlaşılır hale getirmeye zorlannştır. Hızır Bey'in Kaside-i NUniyesinin belli başlı şerhlerin
de (Üryani'nin Şerh el-Kaside el-NUniye'si ve İsmail Hakkı h. Halil~in
Matalih el-İrfaniye ve İzahat-ı NUniye gibi), önce gramatİkal bazı izahlarla işe girişiliyor, sonra da heytin tam manası verilmeye çalışılıyor.
Bu usule bakarak, şerhlerin yardımcı birer el kitabı havası içinde kaleme alındıkları anlaşılıyor.
22) Julien Freund, Les Tlıeories des Sciences Humaines, PUF., Paris, 1973, s.' 57.
23) Robert Mantran, La Vie Quotidienne.. , s. 230. A:)'nca bak, Prof. Şerif Mardin, Din ve
İdeoloji, Aul;:ara, 1969, s. 101.
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Dil sorıınunun yanısıra, Osmanlı bilginlerinin çoğundaki koyu
gelenekçi tutum, yeni bazı şeyler yazmaya erigel teşkil etııiİŞtir. Bilginierin endişeleri, itibar edilen bazı büyük alimierin eserlerin:in daha
anlaşılır hale getirilmesi olmuştur. Nesefl Akaidiıiin bunca kişi tarafın
dan şerhedilınesi, ancak bu şekilde izah edilebilir. Bilhassa XVI. yüzyıldan itibaren, hanefiliğin resmen devletin mezhebi olarak kabul edilmesi ile bilginler, çabalarını bu doktrinin gelişmesi doğrultusunda har-.
cainışlardır. Onlarca bunun tek yolu, bu doktrine meıısup ünlü bilginIerin eserlerinin herkesçe, bilhassa medrese öğrencileri tarafından anlaşılahilınesi için, şerh edilip kolaylaştırmak !di. Doğudaki şiilik tehlikesi de, böyle koyu bir gelenekçiliğe sebebiyet veren etkenlerden birisi
olarak mütalaa edilmelidir.
Nihayet medreselerin fonksiyonu da, şerhçiliğe iten sebeplerden
biri olarak görünüyor. Belli bir zamandan sonra medreseler, devlete
memur yetiştiren kurumlara dönüşmüştür. Gaye araştıncı değil, devletin ihtiyaç duyduğu. memur yetiştirme olunca, bu :Irurnı:nlardan beklenen fayda teııiİn edilıneııiİştir. Bu durumda öğretim derinleştirilııii
yor, bilakis bazı metinleri şerhleri yardımı ile okuyup anlamakla yetiniliyordu. Hocalar da bu "temel metinleri" şerhederek, öğrencilerin iş
lerini kolaylaştıncı bir rol oynuyorlardı. Üstelik memur ihtiyacı nedeni
ile, öğretimin süresi dahi kısıtlanmış ve öğrenciler, çoğu kez, normal
oğret:iriı süresi dolınadan mezun edilııiişlerdir24 •
Kültürel hayat seviyesindeki bu durumun neticeleri, tamamen
olumsuz yönde olınuştur. Bazı eserler, daha doğru bir deyinile bazı
metinler üzerine şerh gayesi ile eğilen bilginler, kendilerini belli bazı
fikirler etrafında hapsediyorlar ve böylece yaratıcı yönleri işlemez hale
geliyordu. Öyle bilginler vardı ki, isterse şerh ettiği eserden çok daha
mükemnıeliıii yazacak se-v-iyede idiler. Fakat bu zilıniyetin esiri olarak,
bu yöı:ıleriıiİ k-.ıllanamamışlardır. Bunun içindir ki, birkaç istisna dışın
da kelam dalında büyük isimlere rastlamak mümkün olınuyor. Sadece
Şerh ederken, yeni bazı şeyler getirmeye çalışan bazı bilginiere de rastlanmış fakat daima şerhettikleri metinlere bağımlı kalınış olmalan,
onlar için bir engel teşkil etııiİştir.
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ayni yol, daha da kötüye giderek
takip edilııiiştir. Denebilir ki bu uygulama Osmanlı İmparatorluğunun
sonuna kadar devam etııiİştir. Zaten askeri sahadaki y-ıkılıŞın başla
dığı bir dönemde, kültürel bazı patlamaların beklenınesi mümkün de24) Osman Ergin,

adı

geçen makalesi, s. XXIII.
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ğildh. Bu asırlardaki bazı küçük istisnalar dışında, kelam salıasında ·yeni
bir eserin yazılahilmesi için, XX. yüzyılı beklemek gerekiyordu. 31.1.
1945 yılında vefat eden İzmiı-li İsmail Hakkı iki ciltlik "Yeni İlın-i
Kelam'' adlı bir eser telif etmiştir25 •

İzmirli İsmail Hakkı Batı kültürüne de vakıf olduğu için, batı
kaynaklarından, bilhassa fransızca eserlerden de yararlanarak Yeni
İlın-iKelamını telif etmiştİT. Bunun yanında şüphesiz doğu kay-ııakla:rı
nı da ihmal etmemiş, geniş denecek bir hibliyografya kullanarak kelam
ilmine yeni bir yaklaşım getiı-ıneye çalışmıştır. Meseleleı-e bakış açısın
dan İhni Tcymiye'nin etkisinde kaldığı anlaşılmaktadır.
Kitabın
fasıla ayrılan

I. cildi daha ziyade genel konular üzerinde durur. Yedi
birinci cildin muhtevası aşağıdaki mevziılardan meydana

gelmektedir:
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alıkam-ı şer'iyye,

IDUın-i İslamiyenin suret-i tedvini,
İslam felsefesi,

Ehl-i sünnet fıkhı,
Mehadü evvel,
Vücüd ve zat,
Madde ve ruh.

Görüldüğü gibi ihtiva ettiği konular hakımından klasik kelam
eserlerinden ayrılıyor. Kelam ilmine bir yenilik getirme çabası burada
belirgin bir şekilde görülmektedir.

İkinci kitapta başlıca 4 bölüm vardır. Bunları da kısaca şöylece
gösterebiliriz:

l.
kında

Çeşitli
geniş

delilleri geniş bir
bilgiler verir,

şekilde anlatır

ve materyalistler hak-

2. İkinci kısımda tevhid mefhumu üzerinde durur, tevhidin çeşit
lerini izah eder,
3.

Allahın sıfatları

üzerinde dUIUI,

25) Bu eser İstanbulda birkaç defa basılmışhr. İzmirli İsmail Hakkı ve Cumhuriyet dönemindeki kelam çalışmalan için bak, Dr. Cihat Tunç, Cumhurinetİn 50. yılında kelam ilmi
sahasındaki Çalışmalar, 50. Yıl içinde, (A.Ü. İlahiyat Fakültesinin ·Cumhuriyetin 50. yılına
.Armağanı), Ankara, 1973, ss. 295, 296, 297. Sabri Hizmetli, Les İdees Theologiqn~s d'
İsmail Hakkı İzmirli, Dok-tora tezi Paris. 1979.
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4. Allah'ın fiilieri ve kelam
incel er.

ilmi.:niıi çeşitli

problemlerini ele· alıp

Her iki kitabın sonunda istifade edilen eserlerin bir listesi verilmiştir26. Böylece İzmirli İsmail Hakkı, klasik eserlerin planından kıs
men ayrılmış ve yeni bir anlayışla kelam ilmine yaklaşımda bulunmuş
tur. Kitabının:. ismi de bu anlayışı belirtmektedir.

26) Daha fazla bilgi için hak, İstanbul baskısı, Matbaa-i Amire, I. cilt: 1341-'-1339, II, cilt:
1340-1343.

