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KELAM İLMİ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER 

Dr.Mehmet BULUT 

. Biz bu incelememizde kelam ilmini tanıtmayı. amaçladık. Tarlhi . 
· seyri içerisinde geçirdigi deV'idere göre. bu ilmin tarifi, konusu, gayesi ... 
ile ilgili, birbirinderi farklı bilgiler verilmiş ve yorumlar yapılmıştır . 

. Bazıları, bu ilmin lüzftmunu belirtirken, bazılan da önemsizligine ka
. ni olmuştur. Bazı aJimler şiddetle karşı çıkarken, bazıları, sadece hal
. kın ögrenmesini ve ilgilenmesini · sakıncalı bulmuşlardır. 

İslainda d.ini ilimler. inançla_ ve arnelle ilgili olmak· üzere· başlıca 
ikiye ayrılır. Kelam ilmi, İslam dininin iman esaslarını konu edinen 
bir ilimdir. Allah'a ve ilisanlara karşı görevlerimizi bildiren ilim ise · 
fıkıh ilmidir. Dinin arnelle ilgili kısmı fıkıh ilminin konusunu teşkil 
etmektedir. İslamda, itikadi hükümler arneli hükümlerden daha·· 
önemlidir. Zira islama giriş imanla oldugu gibi müslümanlıgın deva-
mı daYıne imamn korunmasıyla mümkün olur. ı · 

_ İslam dininin itikad esaslarından bahseden ilmin kelamdan 
başka daha bir çok isimleri vardır ki başlıcalan fıkh-ı ekber, tevhid ve 
sıfat, akaid ve usUl-i dindli. 2 

1) Fıkh-ı Ekber : İslam akaid ilmine bu -isim tınarn Ebü Hanife 
(ö. 1 50h./767m.) tarafından verilmiştir. O, fıkhı; "Kişinin lehine ve 
aleyhine olan şeyleri bilmesidir" 3 şeklinde tarif etmiş, itikadi konu

·larla ·ilgili f:lnie, "el-fıkhu'l-ekber: en büyük fıkıh;' adını vermiştir.4 
· Ebü Hanife'nin akaid ilmini böyle is4nlendirmesi, bu iline verdigi 
degeri göstermektedir. Akaid · ilmine dair yazdıgı ri.Salesine de "el-Fık-
hu'l-ekber" adıhı .veİriıiştir. 5 · 

2) Tevhid ve sıfat İlıiıi: Bu ilmin en önemli bahsi Allah'ın tevhidi 
(birligı) ve sıiatlan oldugundan ve bir de bu ilmin birinci derecedeki 
maksadı Allah'ın tevhidını ögretmek oldugundan bu ismi almıştır. 6 

Bu isimde imam Matüıidi (ö.333/944)'nin. "Kitabu't-tevhid"i7 ve İbn Hu
zeyme (ö.31 l/923)'run "Kitabu't-tevhid"i vardır. s _ 

3) Akıiid İlıni : İman esaslarını konu edinen bir ilim olmasından 
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dolayı bu ·isim verilmiştir. Zira. akaid, İslam din:ln1n arneli. degil de 
· itlkftdi hükümlerinden ·bahseden bir ilimdir. 9 Ebu Ca'fer Ahmed et- . 
Tahavi (ö.32ı/933)'nin bu sahada ya.Zdıgı eserinln adı "Akidetü Ehli's-
Sünne"dir. 10 . · 

4) Usül-i Din İlmi (Dinin usulü, esaslan) : Bu Umin konusunu 
teşkil eden i tıkadi meseleler · tsıa.m diİıinin esasını meydana . getiren 
hususlar oldugundan bu ismi almıştır. Abdülkahir el-Bagdadi (ö.429/ 

· ı037) ve Ebu Yusr Muhammed Pezdevi (ö.493/ı09.9) it:ik.adi konularla 
ilgili telif ettikle~ eserlerine "usul-i din" adını vermişlerdir: ı ı 

. 5)_ Keltbn _ilmi : İslam dınfuın iman .esaslarını inceleyen tlmin 
· isimlertıiden biri de ;'kelami'drr. 12 

~- ~ ' . 

. . zamanımızda, itikadi meseleleri ineele yer ilm e "kelam" adınin 
verilmesi Mısır ve Irak gibi bazı·tslam ülkelerinde yaygıri olmasına 
karşılık memleketimizide. pek yaygın değildir. Zira "kelam ilmi" he
-~üz halkımıza mal edilebilmiş degildir. Buna mukabil ülkem.izde 
:~akaid ilmi" daha yaygındır ve bilinmektedir. Kelam ismine karşı 
cıkılan Suudi Arabistan'da ise "tevhid ilıiıi" tabiri kullarulmaktadır. - •. . '. 

. . . A) KELAM iLMİNİN TARİFİ ÜZERİNE 

Kelam iliininin tarifini yapan :kitaplara baktıgımızda tAıiflerin 
birbirinden farklı oldugunu görürüz. Kanaatimizce bunun iki önemli 
sebebi vardır: Birincisi; bu ilmi tarif edenlerin bir kısmı kelam ilmi
nin gayesini dikkate alarak·tarif etmiş, diger kısmı da konusunu dik
kate alarak tfuif etmişlerdir. İkinci sebep de şudur : İslam inanç esas
larını konu edinen kelam ilmi,_ ilk defa Mutezile tarafından hicri II, 

· asır başlarında kurulmuştur. Hicri IV. asır' başlarında da Ebu'I-Hasan 
el-Eş'ari (ö.324/936) taraftnrlan Ehl-1 S'Qnnete mal edilmiştir. Mfıte
zilenin kurdugu kelamın eski Yunan felsefesinden faydalanmasına 
karşılık Eş'ari'nin kelamı hem eski Yunan felsefesini ve hem de Mute
zile'yi ve diger bid'at fırkalarını redde yönelmiştir. İmani Gazzali 
(ö.505/ ı ı ı ı)'den sonraki sünni kelamcılar tekrar eski Yunari felsefe
sinden ,istifadeye yönelerek · kelamla felsefenin kaynaŞmasını sagla
mışlardır. İşte. kelam ilminin tarihi seyri içerisinde çiZdigi l:>u zikzaklı 
yol, onün tarifini yapanlar 'tarafından birbirinden farklı şekilde tartf 
edilmesini neticelendirmiştiİ'. 

Kelam ilmi ilk defa Müzetile tarafından kurulmuş oldugu halde .· 
biz; elimizdeki Müzetile kayn~annda kelam ilmının herhangi bir 
tarifine rastlayamıyoruz. Buna k~rşılık meş:tıur Mütezile kelamcısı 
Kadi Abdülcebbar b. Ahmed (ö.4ı5/ ı024), Mütezile mezhebln1n meşhur 
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beş lUkadi prensibini açıklamak gayesiyle telif etugı "Şerhu usilli'l~ 
hamse" adlı eseriİıde İslam inanç esaslanndan söz ederken "kelam il
mi" tabirini kullanma yerine "usul-i clliı" tabirini kullanıyor. 13 Ehl-i 
Sünnet kelamınm kurucusu sayılan Ebu'l.;.Hasan el-Eş'ari de aynı şe
kilde "kelam ilmi" yerine ":Usill-1 din"i ve "usul-i tevhid"i tercih edi- · 
yor. 14Bundan,anlaşılıyor ki gerek Miltezile'nin gerekse Ebu'-Hasan el
Eş'ari'nin iktika.d esaslannı izah ve isbat metoduna "keıam· ilmi" adı
nın verilmesi daha sonraki devrelere ait bir husustur. 

1) Kelam ilminin tesbit edebildigirniz en eski tarifi, İslam ftlozo
fu Ebil Nasr Farabi (ö.339/950)'ye ait olanıdır.- Farabi'ye göre kelam 
san'atı, "insaİıa. din k.uru'cusunun (Allah'm) açıkça anlattıgı belli dü
şünce ve işleri muzaffer kılma ve bunlarm aksi olan. her şeyin, söz ile 
yanlışlıgını gösterme gücü kazandıran bir melekedir." 15 Earabi'nin bu 
tarifi, kelam ilminin gaye ve hedefinin dikkate alındıgı bir taİiftlr. 
Biz, bu tarifte n, · kelam ilminin başlangıçta sözle İslam esaslannı sa-:
vunma gilcü kazandıran bir ilim (cedelllmi) oldugunu anlıyoruz. 

tmam Gazzali, kelam ilminin gayesini, "Ehl-i Sünnet akidesini 
bid'at ehlinin teşvişinden (kanştırmasmdan) korumaktır" tarzında 
!fade ediyor. 16 Gazzali'nin kelam ilmini böyle tarif etmesi, kendi·dev
rtndeki sünni kelamm daha ziyade, dogru yoldan kayan bid'at ehli 
kimselerle mücadeleye yönelmesinden kaynaklanıyor .. 

Adududdin el-İci (ö. 756/ 1355)'nin tarifi ise şöyledir: "Kelam, de-. . . 

liller ortaya koymak ve şüpheleri yok etmek suretiyle diı::U akedeJeri 
isbat etme gücü kazandıran bir ilimdir". 17 Tariften anlaşıldıgına göre 
kelam ilmi, İslam cl.in1nin akide (inanç) esasıanın isbat etme gücü ka
zandıran bir ilimdir. Arneli hükümlerle (ibadet ve muamelelerle) dog:
rudan ilgilenmez. Dini hükümlertn itlkadi olanlan asli, arneli olanla
n ise fer'idir ıs. Kelam ilmi, dini akideleri delillerle saglamlaştırarak 
inatçılan sustumiayı amaç edinmiştir 19. 

ternın tartf ettigi kelam ilmine Miltezile gibi bid'at ehlinin kela~ 
. mı da dahildir 2°. ternın bu tarifi, Sa'deddin et-Taftazaru(ö.793/1390), 
tbİı Haldun (ö.908/1496), Taşköprl.zade Ahmed (ö.968/1560) ve Muham
med Ali et .;Tehanevi ( ö.1158 1 17 45) vb. tarafından da benimsenmış-
tir 21. ·' 

İbn Haldun'un genişleterek verdigitarif şöyledir: "Kelam, imanla 
ilgili akideleri akli delillerle ispat eden ve itlkadi konularda, Selef ve 
Ehl-i Sünnet mezheplertriden aynlan bid'atçılan redde dair deliller ih
tiva eden bir ilimdir" 22. İbn Haldun'un tarifinden. kelam. ilminin, 
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akide esaslannı akli delillerle isbat ettigi ve Selef alimleriyle diger 
Ehl-i Sünnet alJmlerin.İn sahip olougu ve savundugu inançtan ayrılan 
bid~at ehlini reddetmeye yönelik oldugu anlaşılıyor. Bu da bize, İbn 

_HaldilJ:?. devrindeki kelam ilminin durumu ve ilgi sahası hakkında bil
gi vermektedir. 

· Sa'deddin et-Taftazani'ye ait diger bir 'tarif ise şöyledir: ·"Kelam, 
kesiiilik .ifade eden delilleriyle, dini akldeleri bilmektir" 23• Demek ki 
kelam, kesinlik ifade eden akli ve nakli deliller ortaya koyarak inanç 
esaslarını isbat-eden ve her türlü saldıriya karşı kçıruyan dini bir ilim-
_dir. · · 

2) Kelam ilminin tarifini yapan bazı aliniler ont.ın konusunu dik
kate alarak ·tarif etmişlerdir ki bu tartller de kelattı ilminin geçirdigi 
deviriere göre farklılık arzeder.· Bu tartflerderi birisi İmcim Gazzali'ye 
aittir. Gazzali _ kelam ilmin!, "Allahın varlığ;ma, sıfatlanna, fiilierine 
ve peygamberfiğ;in hak olduğ;una daii delil ortaya koymaktır'' tarzında 
tarif e~ektedir 24. Şehristani (ö.548/ll53) kelamı, "Allah Tealayi, 
vahdamyyetini, sıfatlanru ve bir de mucizeleriyle ve açık delilleriyle 
peygamberleri bilmektir" şeklinde tartf ederek Gazzali'ye iştirak et-

. miştir 25. Seyyid Şerif Cürcam (ö.815/1413)'nin tarifi ise şöyledir: "Ke
lam, Allah· Teaiii'nın zatından, sıfatlannd~. mebde' (var oluş) ver mead 
(son buluŞ) itibariyle mümkün varlıklarm hallerinden İslam kanunu 
üzere bahseden bir ilimdir" 26• Gazzali'den önceki keliinıcılar (müte
kaddimin) kelam f.tmine, sadece Allah'ın ':arlığ;ı, birligi, sıfatları, fiil
leri, kuİlann fiilierinin yaratılması, kaza-kader, peygamberlik, ahi
ret halleri gibi inanç esaslarını konu edinmi~ken,. Gazzali'den sonraki 
kelamcılar (müteahhirin), felsefe ile kelamıri konularını birleştirerek 

bu iki ilmi kaynaştırmışlardır. Bu sebeple Cürcaru tarifine, "müm-kün 
varlıkların mebde' ve mead itibariyle hallerinden bahseden ilim" 
kaydun koymuştur. Çünkü artık kelam, sadece, dogrudan inanç esas- ' 
1arını konu edinmiyor, aynı zamanda inanç esaslannın isbatma ya-. 
rayacak hususlan da konu ediriiyor. 

Bunun1a kastedilen, varlıklann durumlandır. Varlıklar müm
kün oiduğ;undan, onlan var eden bir yaratıcıya ihtiyaç duyulması 
kaidesiyle yaratıcının varlığ;ı isbat ediliyor. Yine, vaı:_lıklann hadis 
{sonradan) olması da onların bir yaratıcının varlıgma İhtiyaç ·duyur
ması esası ile Allah'ın varlığ;ını isbat etme yoluna gidiliyor. Kelam il
mlnin konusu ·genişletilerek "rtıevcud (varlık)" da kelama dahil edili-.., 
yor. "Varlık" aynı zamanda felsefenin (ilahiyatın) da konusudur. Böy-
lece kelam ile felsefenin konulannda ortaklık oldugu görülüyor. An-_ 
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cak bu iki tUm metod ve gaye bakımından birbilinden aynlır. 

Tarifteki "İslam kanunu üzere" kaydı, felsefe ile kelamın ayrıl
dıgı noktadır. Zira kelam. dini bir ilimdir: Maksadı, Allahın varlıgını, 
birligini, sıfatl~nnı vb., ~-nakli her türlü delille ·ıs bat etmektir. Ke- · 
lam ilmi inanç esaslarını isbatta akli delil kullanırken bunların, di
nin esaslarına zıt olmamasını şart kabul eder. Aynı zamanda kelam, 

. · dini altideleri i$batta dini dellllere (Kitap, Sünnet, tema) dayanır. 
-Kelamda, "Çok, birden çıkar", "Alem, önce yoktu, sonra var edildi, neti
cede yine yok olalcak" gibi hükümler ifade edilir ki bunlar felsefede 
yoktur. Ke-lamda asıl olan Kitap ve Sünnete baglılıktır. Tarifte geçen 
"İslam kanunu"ndan makSad, Kitap (Kur'an), Sünnet; tema ve bunlara 
zıt düş-meyen akli delillerdir. 

Felsefede ise varlıktan çogunlukla "akıl kanunu üzere" bahsedi-. 
lir. Dine uygun olup olmamasına bakılmaz 27. Felsefenin gayesi daha 
ziyade, akılla gerçege ulaşınaya çalışmaktır. , 

Kelamcılar, Allah 'ın varlıgını ve sıfatlarını, · ''varlıkların halle
ri" ile isbat ederler. Filozof ise tabiiyat ilimlerinde tabii cisimleri in
celer. Filozofun cisimleri incelemesi kelamcıdan far~ıdır. Filozof, 
cismi, hareket ve süktin hali bakımından; kelamcı ise o cismi Yara
tan'a delalet etmesi balonundan inceler 28. 

Pozitif ilimler ise, varlıkların öncesi sonrasıyla_ ilgilenmez. Bu 
günkü durumuyla ilgilenir, mevcut durumunu inceler. Bir de pozitif 
ilimler, duyulada bilinen varlıklan inceler. Varlıkların mebdei (ne
reden geldigi) ve meadı (nereye gidecegi), pozitif ilimlerin konusu de
gildir. ·Konu bakımından pozitif ilimler ile kelam, birbirinden ayrı-

29 . 
lır. 

. B) KELAM İLMİNE KELt\:M ADININ VERİLMESİ 

ttikadi meselelerin ele alındıgı ilme kelam adının niçin verilmiş 
olabilecegtne dair Sa'deddin et-Taftazani (ö.793/1390) şu sebepleri ile
riye sürüyor: 

a) tık devirlerde bu ilmin en önemli, en meşhür ve üzerinde en çok 
tartışılan konusu "Kelamullah" (Allah'ın kelam sıfatı yani Allah ke
lamı Kur'an-ı kerimin mahlük olup olmaması) oldugundan bu ismi 
almıştır. Nitekim Abbasi halifelerinden Me'mun (ö.218/833), Mu'tasım 
(ö.227 /841) ve Vasık (ö.232/846) devirlerinde Mutezile kelamı adeta 
devletin resmi mezhebi durumuna gelmiş ve "Kur'an mahluktur'' deme
dlgi için Ahmed b. Hanbel (ö.241/855) gibi tanınmış Ehl-i Sünnet 
alimleri işkenceye ugramıştır 30. · 
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b) Kelam ilmi, sapık inançlılada mücadele ve münazara eden bir 
ilimdir. İlk devirlerde, bu mücadele ve münakaşalar daha ziyade sözlü· 
olarak yapılıyordu 3 1. ~u sebeplekelam adını almıştır 3 2. İnanç mese
lelerinde muhalifieri susturmak için çokca kelama ihtiyaç duyuldu
gundan bu adı aldıgını söyleyenler de vardır 33. 

c)· Sem'i (nakli) delillerle desteklenen kesin deliliere dayanmakla 
kal pt e . çok testt gösterdiginden, ''yaralamak" manasma gelen "kelm" 
kökünden türeyerek kelam adını almıştır. 

d) Mantık ilmi, akli ve felsefi ilimlerde insana konuşma gücü ka
ianclrrdıg! gibi kelaıri da şer'i (dini) ilimierin gerçekligini ortaya koy-· 
mada ve h1smı susturmada. insana konuşma gücu kazandırdıgmdan 

: bu adı almıştır. 

e) İlk kelamcılar, itikadi konulan tartı~ırken "Bu konuda· söz 
şöyle şöyledir'; anlamında: "el-Kelam fi ve keza ve keza" dediklerinden 
kelam adını almıştır 34. 

- Taftazam'nin ileri sürdügü bu illtirnallerin her birisi söz konusu 
olabilirse de özellikle bu ilmin en önemli konusunun ilk deviilerde Al
lah kelarm Kur'an-ın kadim veya hadis olmasının çokca tartışılması, 
muhalifleri reddetmektc çok kelam edilmesi ve iman konularının da
ha ziyade münazara ve mücadele metoduyla anlaWması hususlann
dan dolayı bu adın verilmiş olması daha kuvvetli bir ihtimal olar~k 
görülüyor. 

Hem akli ve hem de nakli delillere dayanan kelam ilminin delil.: 
' . . 

leri kuvvetli oldugundan, "Söz başkasının degil, bunundur" demeye ge-
len "kelam" adıyla aiıılması da diger bir ihtlrrial olarak düş"Çınülebi- . 
lir 35. Bu ilmin erbabı, Selefin sustugu konularda susmayıp konuşmayı 

· (kelarm) tercih etmişlerdir. Bu hususun da "kelam" adını almasında rol 
oynayabilecegi unutulmamalıdır. 

C) KELAM İLMİNİN KONUSU ÜZERİNE 

Ortaya çıkışından itibaren kelam ilminin bünyesinde zamanla 
çeşitli değişiklikler meydru;ıa gelmiştir. Önceleri başta Allah'ın varlıgı, 
birligi, sıfatları, -fiileri. peygamberlik.. gibi temel inanç . esaslarını 
isbat etme hedefine yönelik olarak. dogrudan iman esaslanyla meşgul · 
olan kelam ilminin zamanla devrili ıhtiyacma göre -konusunda ge- . 
lişmeler olmuş, mümkin varlıgın ıncelenmesı de konusuna dahil edil
miştir. Nihayet, bilinen her şey (ma.Iüm), kclamın konusuna girmiştir. 
Şimdi bunlar üzerinde bU'az d uralım: · 

I) Müteahhirin (Gazzali'den sonraki) keJamcılardan Kadi Ermevi 

-340-



:KEl.AM: İLMi HAKKINDA BAZI DÜŞİJNCELER 

· (0.656/1258), ketarn ilınin1n konusu hakkında iki görüş beyan et
miştir. Birincisi; "Kelam :i1miİıin konusu, sadece Allah'ın zatıdır" tar-

. zındaki gôrüşüdüt. Digeri ise; "Mü,mkina,tın varlıgı O'na dayandıgın
dan, mümkinatın zatıyla beraber Allah'ın zatıdır" tarzındaki görüŞü
dür 36. Buna göre kelam ilminde Allah'ın zatı (varlıgı), selbi ve sübüti 
sıfatları, alemi sonradan yaratması, alemin ntzamı, alemin O'ndan 
suduru gibi dünyadaki fiillleri; cesedieri · haşr gibi ahiretteki fiilleri; 
peygamberler göndermesi, itaatkai.a sevap, isyankara azap vermesi gı
bi dünya ve ahiretle ilgili hükümler; Allah'a muhtaç olma açısından 
mürİ:ıkinlertn mebde' ve meadla ilgili halleri .. İslam kanunu üzere an-
latılır 37. . ,. , 

Kelam ilminde, mümkinatın hallerinden mebde' ve mead itiba..: . . . 

riyle bahsedilmesi, bunlar; iman vacib olan Allah'a yakinen inanma-
ya götünnesindendir 38. Ancak, kelam ilminde sırf Allah'ın zatından 
bahsedilmez. Bazan Allah'a isnad edilmeksizin arazlar ve cevherler-\ . . . 

den de bahsedilir 39. 

2) İİMfun Gazzali (ö. 505/ ı ı ı ı}'nin de dahil bulundugu bir grup 
Ehl-i Sünnet alimi (kelamcısı}, ketanı ilminin konusunun "mevcüd 
(varlık)" oldugunu söylemişlerdir 40. 

Kelamcı eşyaya bir butün olarak bakar. Yani var olma açısından 
bakar, Mevcudu .. önce, kadim ve hadis diye ikiye ayırır. Hadisi, cevher 
ve araz diye ikiye ayinr. Arazı, ilim ve kudret gibi kendinde hayat olan 
ve renk, tat gibi hayat şart olmayan diye ayırır. Cevheri, canlı, bitki, 
cansız diye ayırır. Bunların farklılıklarını türlerle veya arazlarla 
açıklar. Kadim'i, çogalmayan, birleşmeyen, kendine vacib ve mümkeni 
(imkansız) sıfatıarta hcldisten ayrılan olarak belirler. Alemin, O'nun 
caiz fiili oludugunu,.var oluşunda O yaralıcıya muhtaç oldugunu, O'nun 
peygamberler göndermeye kadir oldugunu ifade eder 41 • Yani bütün bu 
anlatılanlar, kelamcıların, kelam ilminde konu olarak işledikleri hu
suslardır. Böylece, var olan her şeyin kelam ilminin konusunu teşkil 
etttglııi gôiüyoruz. 

Ancak, ~elamm konusunun "varlık" olmasına itiraz edilmiştir. 
Zira kelamda sadece varlık'tan bahsedilmez. Bu arada "nazar ve delil" 
gibi her ne kadar mevc'!ld olsa da varlıgı müteber olmayanlardan da . 
bahsedilir. ·Yine, "ma'düm (yok) ve hai 42" gibi asla varlıgı olmayanlar
dan da behsedilir. Nitekim, "nazar ve delil" bahisleri, ketamın ilkele
rindendir. "Ma'düm ve hai" babisieri de ''varlık" meselesinin ilgili yan 
konusudur 43• 
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3) Müteahhiıine göre, kelam ilminin konusu, dini 8,kidelertn 
tsbatı uzak yakın kendisiyle ilgili olmak baıo.m.tndan ''ma'lüm"dtir 44~ 
Yani insanların bilgi sahasına giren her şey kelam_ ilmine konu teşkil 

. · etmektedir. Zira, kelam ilminde bahis konusu olan hususlar; ya Al
lah'ın kıdemi, vahdeti, kudreti ve iradesinin fsbatı gibi dini akldeler
dir veya cevherlerin birleşmesiyle oluşan cisimlerin ve arazların ha
dis olması,. dolayısıyla Yaratıcı'ya muhtaç olması, Halanın (boşlugun) · 
tsbatı gibi İslam dininin akide esaslarının-is batına vesne olan husus
lardır 45• · 

. . 
· Her ilmin asıl maksa.dını teşkil eden meseleleri oldugu gibi mak-

. sadını isbata yarayan ilkeleri ve araçları da vardır. Kelam ilminin asıl 
·meseleleri; itikadi hükümlertn isbatıdır. O da Allah'ın, sıfatlannın, 
peygamberligin, ahiretin yani bütün inanç esaslarının İsla.İ:n kanunu- · 
na göre (Kur' an ve Sünnete baglı kalarak ve bunl~ra uygun düşen her· 
türlü akli delilden de istifade ederek) is batıdır 46• Asıl meseleleri olan 
inanç konularının isbatına yarayacak akıl yürütme, mantık kanun
lan da ilkeleri ve vesileleridir. Akli bahisler ve mantık kanunlan, Ki
tap ve Sünneti takviye içindir. Dolayısıyla, bu akli bahislerle ve man-

. tık kaideleriyle meşgüliyet ve bunlardan yararlanmak haram ve rnek
ruh degil, aksine gereklidir. Bu babisierden Allah'a, melekl_ertne, ki
taplarına, peygamberlerine, ahiret gününe .. iman gibi bahisler farz-ı 
ayn, diğer bahisler farz-ı kifayedir. Bid'atçılann yanıltına ve kandır
matanndan halkın akldesinin korunması da farz-ı kifayedir 47. 

Demek ki: kelam ilminin konusunda deviriere göre degişiklikler 
meydana gelmiştir. Önce, Allah'ın zatı (vaxlıgı) ve sıfatİarını ve diger 
iman esaslarını, daha ziyade nakli deliilerle ve gerektiginde Kur'an ve 
Sünnete uygun akli delille-rle isoatı konu edinen kelam ilmi, bilahare 
Allah'ın zatınınisbatı için, var olmada Allah'a muhtaç olan "varlıgı" 
da konu edinmiştir. Daha sonralan ise (müteahhirin devrinde}, felse
fenin de tesiriyle mal üm u (bilinen her şeyi) konusuna . dahil etmiş, . 
böylece sahasını genişletmiştir. o 

. . . 
, imam Gazzali'nin, · tenkid maksadıyla felsefi konulara yer ver- · 

mesine karşılık, Gazzali'den sonraki kelamcılar, telif ettikleri kelam . . 

kitaplannda hem tenkid ve hem de faydalanmak amacıyla felsefi ba
hislere yer vermeye başlamışlardır. Fahreddin er-Razi (ö.606/ 1209), bu 
cereyanın ilk_ dikkati çeken temsilcisi sayılabilir. Taftazani ve Cürca
ni'n!n eserlerinde ise felsefi kopulara agırlık verildigi ·görülür. Kelam 
ilminin felsefeyle bu derece kaynaşması, felsefeye ilgi duymayan kim
selerce yadırganmış ve kelam ilmine karşı ilginin ~almasına sebep 
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D) KEL.AM: İLMİNİN GAYE VE FAYDASI ÜZERİNE 

a) Kelam İlıninin Gayesi; İns~. dünya ve ahiret mutluluguna ka
vuşturmaktır 48. ·Zira kelam ilmi, delillertyle iman esaslannı is bat· 
ederek kişinin imanını saglamlaştınr. Böylece kişinin imanı, inanç
sızıann şüphelertyle sarsılmaktan korunur 49. 

b) Kelfu-n timinin Maksadı; J\llah Teatarım v:arlıgına, sıfatlanna, 
fiilierine ve peygamberlerin dogniluguna dair delil ortaya koymak
tır 50. Ehl-i Sünnet altidesını bid'at ehlinin kanştırmasından koru
maktır. Allah Teala kullani'ı.a, dünya ve ahirette mutlu olacaklan 

' dogiu akideyi Rasülünün diliyle bildirmiştir 51. 

c) Kelam hminin Faydası; Dünyada iyi bir geç~ düzeriine kavuş
tuimak, ahirette kurtuluşa erdirmektir 52• Kelam ilmi sayesinde, delil
lertyle iman esaslannı ögrenerek insanın ımanı kuvvetli ve saglam 
olur. Bu sayede insan, Allah'tan korkarak (.Allah'ın yasaklarını çigne- · 
mentn cezasından korkarak) bozgunculuktan uzak durur, adaletten 
ayrılınaz. Herkese karşı en iyi davranışlarda bulunur. Çalışır, kimseye 

. yük olmaz. Herkesin hukukuna riayet eder. Böylece, dünyada iyi bir 
geçim düzerıine kavuşur. lınan etmiş oldugundan da ahirette, inanma
yanlara gerekecek azabdan kurtuluş olur 53. 

Şu hususlar da kelam ilminin faydalan cümlesindendir: 
-

· 1) İnsanı, taklid derekesinden kurtanr. kuvveti( iman ve saglam 
bilgi zirvesine ulaştınr. 

2) Dogru yolu arayanlan delille irşad eder, inatçılan delille sus-
turur. · 

3) Akaid esaslarını, batıl ehlinin şüphelertyle sarsılmaktan ko- · 
rur. 

4) Amel, ancak niyet ve itlkadla sahih olur ki bunu da temin ede-
cek olan kelam ilmidir. · 

· 5) Kelam ilmiyle, Allah'ın varlıgı, sıfatlan .. isbat edilmelidir ki 
ondan sorıra tefsir, hadis, fıkıh vb. şer'i (dini) ilimlertn degeri olabil
sin. Bu bakımdan kelam, bütün dini ilimlertn esasını teşkil eder. İki 
cihan saadet1n.iı:i temini bunlara iiayetle mümkündür. 54 

E) KELAM İLMİNİN ÖNEMİ 
Kelam 1lm1n1n konusu, Allah Tealanın ziltı. sıfatlan, fiiliert gibi 

inanç esaslan oldugundan. kelam ilmiyle ögretilen bilgiler insanlık 
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için son derece önemli bilgilerdir. Bu sebeple kelam·ilmi, dirıi 1limle-
rin başı ve bütün 1limlerin en şereflisidir. 55 · 

Diger dini 1limler. kelam ilmi üzerine bina kılınır, Zira önce Al
. lah inancı ve öteki inanç esaslan kalplere yerleştirilm eli ki diger dirıi 
ilimler bir deger ifade edebilsin. Bu bakımdan İslam akaidiyle ilgili 
bilgiler veren kelam ilmiri1n önemi ortadadır. -

.. Kelılm ilminin önemli ve lüzumlu olmasına karşılık Ehl,.i Sün
net alimlerinden bir kısmı, kelam ilmine karşı menfı: tavır takınmış
lardır. Mesela, İmam Gazzali (ö.505/ ll ll), kelam ilmini ögrenmenin 
halk içiQ. önemli olmadıgını, hatta. kelamı ögrenmeyi terk etmenin da- · 

· ha.İnühİıiı oldugunu ifade ediyor. 56 Bununla beraber Gazzali, bir kı
sım mütehassısların kelam ilmini ögrenerek İslam· inancını koruma
lciruiı ve savı.lnmalarını da istiyor. 57 İbn Haldün (ö.908/1496) da şöyle 
diyor: "Kelam ilmi, çagımız ögrencisi için ögrenilmesi zarüri bir ilim 
degildir. Çünkü, mülhidlerle (dinden sapanlarla): Peygamber, ashab ve 
tabilin devrinde bulunmayan altideleri ihdas edenler yok olup gitmiş
tir. Ehl-i Sünnetten· olan imamların verdikleri bilgiler sayesinde buna 
ihtiyaç da yoktur. Bununla beraber, ilim· ögrenenler için bu ilmin 
önemli derecede faydalan vardır. tnian altidelerini mizari ve akli de
'11llerle bilmek iyidir." 58 Taşköpnzade (ö. 968/1560} de şunlan söylü
yor: "Kelam ilminin tahsili farz-ı kifayedir~ Ancak, kelam ilmini, 
halkın ögrenmesi dogru degildir. Çünkü, Kelam ilaç gibidir, fıkıh ve 
tefsir gıda gibidir. Gıdanın zararından kaçınılmaz, ilacın zararından 
kaçınılır... 59 . 

Kelam ilminin ögrenilmesi hakkında; görüşlerini beyan ettigirniz 
·bu üç alimin fikirleri bir noktada birleşiyor.' O da: kelam ilmini ögren
menin herkese farz olmad1~ı. farz-ı kifaye oldugu hususudur. Bunlara 
göre, kelam ilmini halk ögrenmemelidir. Ancak, bu işe kabiliyetli 
olan bir uzmanlar grubu ögrenmelidir. Bu alimlerin, kelam ilmi h~
ltinda bu tür görüşe sahip olmalan devirlerindeki durumun tabii bir 
sonucudur. Buna karşılİk, bütün İslam alimleri (Gazzali, İbn Haldun, 
Taşköpİizade de dahil), kadın erkek her müslümanın iman esaslarını 
kısaca ögrenmesinin farz-ı ayn oldugunda müttefiktirler. Herkes, neye 
inanması gerekligini ögrenmelidir. Ancak, iman esaslannın delillerle 
isbatı ve inkareliara karşı sayunulması hususu farz-ı kifayedir. 

Ehl-i Sünnetin Se1ef alimlerinin ve bazı müttdhhir alimlerinin · 
kötüledigi, ögrenilmesini hoş karşılamadigı kelam ise Miitezile kela
mıdır. Veya kelam ilmine benzeyen felsefedir, yahut da sahibini bü;. 
yüklenmeye ve hevaya götüren kelamdır. 60 
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F) KELAMİLMİNİN METODU 

· Başlangıçta Mutezile tarafından kurulan kelam ilmi. esas. itiba
riyle ~anç konulanni isbat ve savunmada, akli deliliere istinad eden 
bir ilimdir. Islama akılcılıgı sokan Mutezile, akla büyük bir deger ver
miş, akla uygun görmed:tgi nakli (ayet ve hadisle:ı;i) tevile yönelmiştlr. 
Halbuki Selef ( o devir Ehl-i Sünnet) alfmleri, itika.di konularda tevile 
karşıydılar. Selefin eri ba.rtz özelligı; dini naslan oldugu gibi almak ve 
buiilar üzerinde herhangi bir yorumda bulunmaktan şiddetle kaçın
maktı. Eş'ari (ö.324/936)'nin sünnileştird:tgi kelamda ise akli deliliere 
yer verilmekle birlikte nakli delillere. agırlık verilmektedir. . 

. !> ı 

·Sünni kelam ilminde muteber olan; nakli delil (Kur'an ve Sünnet) 
bulunmayan meseleleri akılla isbat etmektir. Nakli delil bulunan hu
suslarda ise hem bu nakli delille ve hem de akılla isbat etmektir. Dine 
zıt olan konularda ise kelam kitaplarıİlda red için yer verilir. 61. 

Sünni kela.mın delilleri. sarih aklın kendisiyle hüküm verdigi, 
nakille desteklenen kesin delillerdir. 6 2. Kela.mın kaynaklan ve daya
naklan ise bütün şer'i (dini) ilimler ve mantık sanatlandır. 63 -

Netice olarak diyebiliriz ki; kelam ilmi, Mutezile bırafından te
sis edilmekle beraber Ebu'l-Hasan.el-Eş'ari (ö.324/936) ve Ebu Maristır 
el-Matüridi (ö.333/944) vasıtasıyla sünnileştirllmiştlr. Ketamın sün
nileştirilmesinden maksad .şudur: Mutezllenin akla oldugundan faZla 
deger vererek akılla zahirde çalışıyor gibi görünen 64 nakli, akla uygun 
bir tarzda yorumlamaktan çekinmesine karşılık Ehl-1 Sünnet kelami-

. nın kuruculan sayılan Eş'ari ve Matüridi'nin_ daha ihtlyatla davrana
rak nakle (dini delilierel daha fazla baglı kalmalan ve tevilden müm
kün mertebe uzak kalmaya çalışmalandır. Eş'ari ve Matüridi'nin sis
teminde nakli deliliere öncelik verilir. Ama gerektiginde -dinin temel 
prensiplerine zıt olmamak şartıyla.; akli · delillerden de istifade edilir. 
ttikadi meseleleri isbatta Selefin akla fazla yer ve deger vermemesine 
karşılık Eş'ari ve Matüridi, akla gerektigi kadar deger vermiş ve akli 

. deliller. kullanmaktan kaçınmamıştır. Böylece. Mutezilenin aşan a-
kılcılıgı hertaraf edilmiş ve kelam, sünnileştirilmiş oluyor. · 
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62- et-Tafuizilııi, Şerhu'l-Akatd, 18: Şerhu'l-Makasıd, ı; 8; el-Cürcilııi, Şerhu'l-Mevakıf, 

15. 

63- Taşköpıiziicc, Mifuihu's-saade, II. 151 (Mevzüat-ı ulfun, ı, 595). 
64- Esasen hiç bir dini (nakli) delil, akılla çatışmaz. Çünkü, aklı yaratan Allah, dini bil

diren, gönderen yine Allahtır: Ancak, insanların anlayış noksanlığından veya başka 
sebeplerden dolayı bir zıtlık varmış gibi görünebilir. Bu durumda, nakllle bildirilend-
en neyin kastedildiğinin bilinmesi, meselenin çözümünü kolaylaşbracaktır. ·· 
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