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New Directions in Late Ottoman Thought and "İctimaf İlm-i 
Kelam" Proposal by Mehmed Şerafeddin 

An examination and discussion of the theological thought of M. Şerafeddin 
(1879-1947), a Iate Ottoman scholar, are presented in this article, with 
primary attention focused on his ictimaf ilm-i Kelam theory. This theory 
was an attempt to establish a relation between Islamic theology (kalam) and 
modern social theories and was influenced by Ziya Gökalp's effort to combine 
Islamic jurisprudence (fıqh) with the social sciences. M. Şerafeddin's thesis 
primarily centers on the idea that religious beliefs are shaped by society
closely paraUeling Durkheim's theory of religion. Furthermore, he expresses 
the view that the essence of the idea of sacredness, whether found in symbols 
or actions, derives from their social aspect. In support of his view, Şerafeddin 
offers an analysis of the formative period of Islami c history and attempts to 
show the impact of society on changes in religious beliefs over time. In 
opposition to this position, Islamic theology maintains that monotheistic 
religions are created wholecloth by divine revelation through the medium 
of prophets for the guidance of society. The present writer concludes that 
Şerafeddin's contribution should be characterized as a modifıcation of the 
kalarn tradition and its methodology, rather than as a step toward its renewal, 
such as was evident in the work by ızmirli Isınail Hakkı titled Yeni ilm-i Kelarn 

Bu makale Osmanlıların son yıllarında yetişen Kalelizade Mehmed Şerafeddin'in 
(Yaltkaya, 18 79-194 7) kelam ve sosyal bilimler arasında bağlantı kurmayı amaçlayan 
İctimai ilm-iKelam tezini son dönem Osmanlı düşüncesi bağlamında ortaya koyup 
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lslôm Aroştrrmolorı Dergisi 

çeşitli mekteplerde muallimlik de yapmış, ayrıca Batı düşüncesine müspet tavır sergi
leyen aydınlara oldukça yakın olmuştur. Modernist eğilimleri dolayısıyla onun 
Cumhuriyet döneminde de çok etkili olduğu görülmektedir. 1 

M. Şerafeddin'in yetiştiği XIX. yüzyıl sonları Osmanlılar'daki modernleşme ve 
Batılılaşma hareketinin zirveye ulaştığı, pozitivist bilimin büyük rağbet gördüğü, ilim 
anlayışı hakkında kararsızlık ve tereddütlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu tarihlerde 
Osmanlı aydınlarının Doğu-Batı, İslam-bilim sentezi şeklindeki entelektüel arayışının 
neticesi olarak İslami ilimierin metot ve muhtevası üzerinde d urulmaya başlanmıştır. 
Bu konuda yapılan tartışmalar kelam ilmine de tesir etmiş ve bu ilim hakkında bazı 
teklif ve projeler ileri sürülmüştür. Bunlardan birincisi M. Şerafeddin'in katılmadığı, 
AbdüllatifHarputive İsmail Hakkı İzmirli tarafından savunulan Yeni ilm-iKelam ha
reketidir.2 Bu hareket kelam ilminin geleneksel yapısını bozmadan onu güncelleştir
me gibi bir iyi niyeti taşımakla birlikte, Batı düşüncesi ve modern bilime tam bir gü
ven ve teslimiyet yanılgısına düşmüştür. Yenilik olarak ortaya konulan, daha çok 
kelamın modern bilim ve felsefenin verilerini kullanması veya yeni mantık ve meto
dolojilerden yararlanması olmuştur. 

M. şerafeddin'in ictimai ilm-iKelam adıyla teklif ettiği ve bu makalenin konusu
nu teşkil eden ikinci projede ise kelam ilmi Batı'nın modern felsefe veya tabiibilimleri 
yerine sosyoloji teorileriyle uzlaştırılmak istenmiştir. Ancak bu projede pozitivist 
hedefleri olan bir teorinin metodolojisi esas alınmakta, kelam ilminin geleneksel hü
viyeti değiştirilmekte, dolayısıyla hem klasik kelamla hem de Yeni ilm-iKelam hareketi 
ile önemli farklılıklar arz etmektedir. Temel olarak topluma kudsiyer atfeden ve 
inançları toplumsal değişim ile izah etmeye çalışan bu tez, bize göre esasta önemli 
sorunlar ihtiva etmektedir. 

İctimai ilm-ikelam projesi, fıkıhla başlatılan İslami ilimleri, toplumbilimle bağ
ctaştırma faaliyetinin, islam akaid usulü olan kelamın da buna uyarlanarak ta
mamlanması düşüncesine dayanmaktadır. Bununla birlikte M. Şerafeddin'in söz 
konusu projesi ve onun genel düşüncesi hakkında henüz muhtevalı bir çalışma 
yapılmamıştır. Bazı gazete yazıları hariç tutulacak olursa, onunla ilgili kayda değer 
tek yazı yalnızca onun hayatı ve eserlerine tahsis edilmiştir. 3 Bu sebeple onun temel 

Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra ı924 yılında kurulan Darülfünun ilahiyat Fakültesi'ndeki ho
calığı, aynı fakültenin mecmuasında çok sayıda yazıları ve Börekçizade Mehmed Rıfat'tan (1860-
1941) sonra getirildiği Diyanet İşleri Başkanlığı görevi, Yaltkaya soyadını alan M. Şerafeddin Bey'in 
yeni dönemdeki etkinliğini gösterir. 

2 Bu hareketin nasıl oluştuğu ve içeriği daha önce tarafımızdan incelenmiştir (b k. M. Sait özervar
lı, Kelam'da Yenilik Arayış/an, İSAM Yayınları, istanbul 1998). Osmanlı alimlerinden İzmirli İsmail 
Hakkı, Mısır'dan Muhammed Abduh ve Hindistan'dan Şibll Numani gibi belli şahsiyetler üzerine 
bina ettiğimiz bu çalışmamızda M. Şerafeddin'in düşünceleri ele alınmamıştır. 

3 Aykut Kazancıgil, "Mehmed Şerafeddin Yaltkaya (1879-1947): Hayatı ve Eserleri", ilim ve Sanat, 26 
(1989), s. 52-62. Kıymetli bilgiler ihtiva eden, ancak "İctimai ilm-i Kelam" yazılarına temas etme
yen bu yazı bazı değişikliklerle daha sonra tekrar yayımlanmıştır (b k. Bilim Felsefe Tarih, I (İstanbul 
1991), s. 113-142). 
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görüşleri ve kelamla ilgili tekliflerinin eleştirel bir bakışla müstakil bir makale halinde 
incelenmesi gerekli görülmüştür. Ancak bir mukayese yapabilmek için Batılılaşma 
ve modernleşme sürecinin kelam ilmi üzerindeki tesirlerine ve dönemdeki diğer ke
lam arayışlarına kısaca göz atmakta fayda vardır. 

1. Modernleşme Süreci ve KeHim ilmi 

Osmanlı ilim adamları ile idarecilerinin çeşitli vesilelerle Batı'nın idari yapı, askeri 
donanım ve güçlü teknolojisini tanımalarıyla ortaya çıkan, aynı seviyeyi yakalama 
ideali olarak özetlenebilecek yeni süreçte, münevver olarak adlandırılan aydınlar ara
sında Batı medeniyerinden yararlanmanın sınırı ve ölçüsü konusunda farklı anlayış
lar ortaya çıkmıştır. 

Batılıtaşınada hiçbir mahzur görmeyen, hatta bunu kaçınılmaz gören aydınlara 
göre medeniyet Avrupa medeniyeridir ve bir ikinci medeniyet yoktur, dolayısıyla Os
manlı bu medeniyette bulunan her şeyi almak ve istese de istemese de Avrupalılaş
mak durumundadır. Çünkü Osmanlı devletinin kurtulması ve ilerlemesi için başka 
çare yoktur. Bu arada islam alimlerinin eserleriyle uğraşma işi tarihçitere ve tarihi 
eser uzmanlarına bırakılmalıdır. Osmanlı kimliği ile sentezi dahi gereksiz bulan bir 
Batılılaşma yı savunan bu gruba mensup aydınlar arasında Beşir Fuad, Abdullah Cev
det, Baha Tevfik, Ahmed Şuayb, Ahmed Rıza, Rıza Tevfik ve Hüseyin Cahid zikredi
lebilir. 

Osmanlı aydınlarının çoğunluğu ise islami kimliği muhafaza etmek ve sahip olu
nan ilmi gelenekten kopmamak şartıyla Batı'nın modern ilim ve tekniğini elde etmek 
istemişlerdir. Yani mahiyet-i ruhiyyelerini yitirmeden, ancak geleneği olduğu gibi taklit 
etme hastalığına da kapılmadan, ictihad üzerine kurulu canlı bir ilim anlayışını yeni
den kazanmak ve Garb 'ın son üç yüz yıllık fenlerini elde etmek istiyorlardı. 4 Çünkü 
bilim ve teknik, müslümanlara zararlı olması şöyle dursun, Batı'ya ödünç olarak ve
rilmişti ve artık geri alınmalıydı. 

Bu düşünüdere göre söz konusu yeniliği sahip olunan değerlere dayalı olarak 
yapmadıkları takdirde başanya ulaşmayacakları gibi, kendi kimliklerini hatta var
lıklarını dahi kaybedebilirlerdi. Nitekim Tanzimat'tan sonra problemierin daha da ağır
laşması, her şeyde Batılı gibi olmanın, Batılllaşmayı bütün alanlara yaymaya çalış
manın, yani bir nevi imkansızı yapmaya kalkışmanın sonucuydu. Ayrıca Avrupa me-
deniyeti, onlara göre takdir edilecek bazı tarafları olmakla birlikte, nihai hedef olabile-
cek bir mükemmelliği temsil etmiyordu. Bu grubun temsilcileri olarak çeşitli farklılıklany
la beraber Filibeli Ahmed Hilmi, Said Halim Paşa, Abdullatif Harputi, Şeyhülislam 
Musa Kazım, Mehmed Akif, Elmalılı Harndi ve İzmirli İsmail Hakkı gösterilebilir. 

4 Mehmed Akif, Safahat (nşr. Ertuğrul Düzdağ), Mehmed Akif Araştırmalan Merkezi Yayınları, istan
bul ı987, s. 155-156, 160,370. 
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Bu dönemde ortaya çıkan, Osmanlıların yeni Avrupa medeniyetine hangi ölçü
lerde yaklaşacağı tartışmalarıyla birlikte tabii olarak islam ilimlerinin mevcut durumu 
da gündeme gelmeye başladı. Aydınlanma sonrası modern Batı'da dini değerlere, 
inanç ilkelerine ve doğrudan vahye yönelik sorgulamalar ile varlık hakkında yapılan 
"bilimsel" izahlar, son dönem Osmanlı ulemasının bunları karşılayacak bir kelam 
oluşturma hassasiyetlerinin başlıca sebebiydi. Öyle ki, kelam kitaplarının günün ihti
yaçlarına göre yeniden yazılmasının artık zorunlu olduğu ve buna karşı taassup gös
terilmemesi gerektiği, 5 okutulan kelamın ilmi değerini kaybettiği, 6 dolayısıyla müte
kaddimin ve müteahhirin dönemlerinden sonra bu ilirnde bundan böyle üçüncü bir 
dönemin başladığı7 şeklinde tespitler dile getirildi. 

Kelam ilminin yeniden ele alınmasını isteyen (M. Şerafeddin'in dışındaki) ilim 
adamları görüşlerini iki ana noktaya dayandırıyorlardı: Birincisi, kelam kitaplarında 
görüşlerine cevap verilen, ancak bugün mevcut olmayan Süfestaiyye, Dehriyye ve 
hatta Mu' tezile gibi mezhep veya akımlarla uğraşmak abesle iştigal dir. 8 ikincisi ise 
Batı'da son asırlarda Aristo mantığı ve felsefesi geçerliliğini kaybettiği için eski dü
şünce ve nazariyelere değil, ulüm ve fünün-i cedide ile irtibata geçilmelidir. Yani 
kelam ilmi, eski bilgi ve istidlallerden arındırılıp yeni verilere dayandınlmak suretiyle 
modern felsefeye denk bir ilm e dönüştürülmelidir. 9 

Görüldüğü üzere bu dönemde kelam ilmi ile meşgul olan Osmanlı alimlerinin 
çoğu bir yandan Batı modernliğini dikkate almak, diğer yandan da islami ve ilmi 
geleneklerinden kopmamak gibi bir durumla karşı karşıya kalmışlardır. Dolayısıyla 
hem geleneksel bir ilim olan kelama sahip çıkıp bu ilmin gerekliliğini kabul etmişler, 
hem de yaşadıkları modernleşme sürecinden etkilendikleri için onu yenilernek iste
mişlerdir. 

2. ictimai ilm-iKelam Tezinin Tahlili, Kaynakları ve Eleştirisi 

M. Şerafeddin Batı düşüncesine yönelirken bunun keyfiyeti konusunda yukarıda 
sözü edilen diğer ilim adamlarından ayrılarak bu ilimleri ve özellikle kelamı Osmanlı
ların son yıllarındarağbet görmeye başlayan ictimaiyyat ilminin verileri doğrultu
sunda temellendirmeye çalışmıştır. Ne var ki onun model olarak seçtiği ictimaiyyat 
o dönemde dinin menşeini başka kaynaklara dayandırma ve onu kontrol etme gaye
siyle ortaya atılan teorilere dayanıyordu. Bu sebeple aslında bu teorilerin kelam ilim 

5 b k. Külliyat·ı Şeyhulislam Masa Kazım: D!nT ictimaT Makalele1; Evkaf-ı islamiyye Matbaası, istan-
bul 1336,s.292-293. 

6 İzmirli İsmail Hakkı. "İslam'da Felsefe: Yeni ilm-i Kelam". Sebilürreşad. XIV/344 ( 1333), s. 43. 
7 AbdüllatifHarpüt!, TarTh-i ilm-i Kelam, Necm-i istikbal Matbaası, istanbul 1332, s. 114. 
8 Bu yöndeki fikirler için bk. Muhammed Sadık, "Açık Mektup: Şeyhülislam Efendi Hazretlerine", Sı· 

rat-ı Müstakim, VII/167 (1329), s. 165; Dardağanzade Ahmed Nazif, "Yeni ilm-i Kelam'a Lüzum 
Var mı, Yok mu?", Sebilürreşad, XXII/561-2 ( 1342), s. 119. Ayrıca krş. Celal Nuri, Tarih-i İstikbal, 
istarıbul1331, ı, 119-120. 

9 İzmirli, Muhassalü 'l·kelam ue'l-hikme, Evkaf-ı islamiyye Matbaası, istanbul 1336, s. 13. 
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geleneği ile bağdaştınlması hem bu ilim açısından hem de inançların kaynağı konusun
da ciddi sorunlar meydana getirmektedir. 

Bilindiği gibi ictimaiyyat ilmi. Osmanlıların son döneminde yapılan çevirilerde 
bir kısım Osmanlı aydınlarının sosyoloji e kollerinin etkisinde kalmaları ile tanın
maya başlamıştır. Özellikle Ziya Gökalp'in Durkheim, Prens Sabahattin'in de Le Play 
mektebini benimseyip görüşlerini yaymalarıyla bu etki daha çok hissedilmiştir. Ara
larındaki metot farklılığına rağmen her iki Osmanlı ictimaiyatçısı da Şark'ta bulunmayan 
sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlerin Garb'dan alınması gerektiği ve toplumun 
ilerlemesinde bunun zorunlu olduğu noktasında hemfikir olmuşlardır. 

İctimaiyyat teorilerinden etkilenen M. Şerafeddirı İslam Mecmuası'nda 10 çıkan 

yazılarında ortaya attığı İctimai ilm-iKelam 11 tezinde kelam ilmini bu teorilere dayan
clırarak yeni bir tekiifte bulunmuştur. Modern felsefe yerine ictimaiyyat teorilerine 
yönelmesinde onun felsefi kelama olan tepkisinin büyük rolü olmalıdır. M. Şerafeddin 
genel düşüncesi itibariyle nazari istidlaller, fikri tartışmalar, cedel ve reddiyelerin inanç 
konularının içinde bulunmasını uygun görmemiştir. O bu sebeple Abdüllatif Harputi 
veya İzmirli İsmail Hakkı'nın savunduğu modem bilim ve felsefe ile irtibatlı Yeni ilm-i 
Kelam projesine tamamen sessiz kalmış, dini ve imani meselelerin fenni ve felsefi 
yorumlara tabi tutulmasının yanlışlığını vurgularken isim vermeden çağdaşlarını ten
kit etmek istemiştir. ız 

M. Şerafeddin'in bu düşüncesi onun Batı düşüncesinin bir diğer vechesi olan 
toplumbilim teorilerine yönelmesine engel olmamıştır. Ancak o, belli bir geleneği ve 
İslami ilimler arasında hususi bir yeri bulunan kelamı, dine kaynak bulma ve onu 
kontrol altında tutma gayretlerinden ibaret olan zayıf ve zorlama teorilere teslim etme 
yanlışlığına düşmüştür. İslam'ın güçlü bir sosyal yönünün bulunması, iman ve iba
detlerin sosyal gayeler ihtiva etmeleri, muhtemelen söz konusu teorileri M. Şerafeddin'e 
cazip kılan unsurlar olmuştur. Ancak o, bu teorilerin arkasında dine kaynak arama, 
onu beşerileştirme ve sıradan bir sosyolojik olgu ya dönüştürme amacının bulunduğunu 
görememiş veya görmezlikten gelmiştir. 

ı O İslam Mecmuası ve dönemin düşünce faaliyetleri içindeki yeri hakkında b k. Tuba Çavdar, İslam Mec
;nuasının Türk Dönemsel Yayını İçindeki y,,.; ue Önemi (Yüksek Lisans Tezi), İ. Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 1988; Yıldız Akpo!at-Davud, ··ıı. Meşrutiyet Dönemi Sosyolojisinin Kaynaklan Il: İslam 
Mecmuası", Türkiye Günlüğü, 45 (Mart-Nisan 1997), s. 204-2 ı 8. 

ll M. Şerafeddin"in bu başlık altında çıkan yazıları için b k. İslam Mecmuasi, Il/15 (1332), s. 434-436; 
II/18 (1333), s. 490-491; Il/19 (1333), s. 506-507; III/25 (ı333), s. 604-605; III/28 (1333), s. 
650-653. Bu makalelerden bazı bölümler Cumhuriyet'ten sonra ictimai ilm-ikelamdan söz edilmek
sizin yeni harflerle tekrar yayımlanmıştır (b k. M. Ş. Yaltkaya, Dinf Makalelerim, T. C. Diyanet 
işleri Reisliği, Ankara ı 944. s. 4-13). Dört makaleden oluşan seriden birincisine Recep Şentürk de 
muttali olmuş ve giriş mahiyetinde ki bu kısmı, hakkında tam bir değerlendirme yapma imkanı bula
madan eserinde neşretmiştir (bk. İslam Dünyasmda Modernleşme ue Toplumbilim, iz Yayıncılık, 
istanbul 1996, s. 150-151, 335-338). 

12 Şerafeddin, ""Din Akli Değil Makuldur", İslam Mecmuasi, III/28 (1333), s. 653. 
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Nitekim M. Şerafeddin İctimal ilm-iKelam tezi için yaptığı temellendirmede 
topluma kutsallık ve ruhanilik yükteyerek toplumun yapısı ile inançları arasında ya
kın bir bağ kurmaya çalışır. Aşağıda kısaca tanıtılacak olan ve bu görüşün kaynağını 
teşkil eden teori de bu ilişki üzerine kuruludur. M. Şerafeddin, "Her ictimadan bir 
rühaniyyet doğar, bir mukaddesiyyet zuhur eder" ifadesiyle dile getirdiği bu görüşü 
bayrak misali ile açıklayarak, ne bez ne direk kendi başına bir kutsallık taşımadığı 
halde vicdan-ı umuminin onda tecellisi sonucu bayrağın kudsiyer kazandığını savu
nur. Ancak o, bununla kalmayarak Kabe'deki kudsiyet ve ruhaniyyetin de buradan 
doğduğunu, hatta Sahabe-i Kirarn'ın bile namaz, oruç ve hac gibi ibadetler vasıtasıyla 
meydana getirdikleri ictimalar vasıtasıyla kutsalın tecellilerini hissettiklerini belirtir. 13 

Hatta "bütün kudsiyyetlerin ruhu, mevlidi ictimadır" diyecek kadar ileri gider. 14 

Öte yandan uluhiyyet anlayışı ile toplum arasındaki münasebet için "Uluhiyye
tin suret-i telakkisi eşkal-i ictimaiyyeye göre değişir" 15 ifadesini kullanan M. Şerafed
din, cahiliyye, asr-ı saadet ve itikactl e koller dönemlerini ele alarak, inançların şekil
lenmesinde toplumun tesirini izah etmeye çalışır. 

Ona göre cahiliyye Arapları'nın bir yandan putlardan özel ilahlar kabul edip 
onlara ta'zimde bulunurlarken, diğer yandan yeri ve göğü yaratan tek ilahı reddetme
yip düalist bir tutum sergilemeleri iki ayrı toplum yapısına sahip olmalarından dolayı
dır. Puta tapmaları, onların her biri kendi içinde dar bir toplum olan ve mensupları 
arasında büyük bir dayanışma bulunan kabileler halinde yaşamaları sebebiyledir. Fert
lerini diğer kabilele re karşı koruyan ve kanlarını yerde bırakmayan bu birliktelik, her 
bir kabileyi kendilerini gözetip koruyan hususi ilahlarını oluşturmaya yöneltmiştir. 
Bununla beraber haram aylar geldiğinde aralarındaki düşmanlıkian dondurup anlaş
ma yaptıkları için, bütün kabileler Kabe'de ve çeşitli panayırtarda bir araya gelerek 
birçok dini, içtimal ve edebi etkinliklerde bulunuyorlardı. Bu durum onları dar kabile 
topluluklarından çıkarıp umumi bir sosyal hayata dönüştürdüğünden zihin ve inanç 
dünyalarında da bir inkişaf meydana getiriyor ve böylece onlarda herkese şamil bir 
ilah tasavvuru ortaya çıkıyordu. Ancak senenin sadece dört ayında böyle bir birlikte
liğin sağlanması ve bazı şiddetli ihtilaflarla bu aylarda bile barışın bozulabilmesi bu 
kaynaşmayıkabile içinde oluşan özel birliktelik kadar köklü ve güçlü kılamıyordu. 16 

13 Şerafeddin, "İctimal ilm-i Kelam-1'", islam Mecmuas4 II/15 (1332), s. 436. 
14 Şerafeddin, "İctimal ilm-i Kelam-ll'", islam Mecmuası, Il/18 (1333), s. 491. O, bu iddiasına evlilikle 

doğan mahremiyet, hac, cemaatla kılınan namaz vb. dini birliktelikleri delil olarak getirir (a. g. m, s. 
490-491). 

15 Şerafeddin, '"İctimai ilm-i Kelam-III'", islam Mecmuası, Il/19 (1333), s. 506. 
16 Kendi ifadesiyle " ... Uluhiyyet mefhumunu Hami, Nasır, Muln, Kahir gibi kendisince korku ve mu

habbet hislerinin tevlid ettiği sıfatlar ile tanıyan ve ... hususl daire-i ictimaiyyede yaşayan insanla
rın ... bunu kendilerine mahsus bir ilah olarak teiakki edecekleri rabiidir. Her kabilenin alıval-i 
ruhiyyesi bu merkezde olduğundan Rabb-i haslar taaddüd etmiş ve her kabile ayrı ayrı Rabb-ı has
lara perestiş etmekte bulunmuş idi. Zihinlerinde pek hafif bir iz bırakan umumi ictimalarıyla da, ara
larındaki husüsiyyet kalkarak, ulühiyyet-i mutlakanın, bir Rabb-i arnının en var-ı ilhamını görür gibi 
olmuşlar idi. Bunun için Allah Zülcelal hazretlerinin vücud-i mukaddesini dahi uzakdan uzağa mü
terifidiler.'" (Şerafeddin, a. g. m., s. 506-507). 
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Asr-ı saadette ise, Hz. Peygamber vahyin desteğiyle cahiliyye geleneğindeki 
kabileciliği ve onun ortaya çıkardığı çok tanrılılığı reddederek Araplar arasında birlik 
kurmaya çalıştı. Ayrıca kabilecilikten kaynaklanan çatışmaları, kan davalarını ve 
düşmanlığı kaldırarak kardeşlik tesis etti. Zira kuşatıcı bir merhamet sahibini his
sedip kavramak dar ve sınırlı topluluklar içinde değil insanlar arasında yardımlaşma
nın bulunduğu geniş bir ictim§.i daire içinde mümkün olabilirdi. Hz. Peygamber de kabi
leler arası kaynaşmayı sağlamak suretiyle bunu temin etti. Böylece Araplar arasında 
bir peygamber veya millete nisbet edilen ilah değil, bütün alemierin rabbı olan ilah 
tasavvuru ortaya çıktı. Sonradan teşekkül etmeye başlayan hukuk da zihinlerde 
böyle aşkın bir ilah tasavvurunu pekiştirdi. 17 

Buna karşılık Hz. Peygamber'den sonra müslümanlar arasındaki ictimai bağlar 
gevşeyince ihtilaflar baş gösterdi ve başta Kaderiyye ve Havaric olmak üzere birbirle
rini tekfır eden yirmi kadar fırka ortaya çıktı. Halife Me'mün zamanına ( 198-218/ 
813-833) kadar ortaya çıkan bütün fırkalar genellikle ictimai ihtiyaçlardan doğdu. 
Ancak daha sonra felsefe kitaplarının Arapça'ya tercüme edilmesi ve iran'da yaşamış 
olan muhtelif düşünce mensuplarının Abbasiler döneminde çeşitli mevkilere gel
meleri üzerine inanç meselelerini konu alan fıkıhtan ayrı bir kelam ilminin tedvin 
edilmesi ihtiyacı hasıl oldu. Bu ilmin en önemli bahsini ise isbat-ı vacib meselesi 
teşkil etti. M. Şerafeddin'e göre, fırkalar ortaya çıktıktan sonra Erneviierin imanın 
yanında günahı hoş görebilen Mürcie'yi, diğer taraftan onlara muhalefet ederek 
iktidara gelen Abbasilerin ise fikri muhalefeti temsil eden Mu'tezile'yi sahiplenmesi 
tesadüfi olmayıp yine toplumsal ihtiyaçlada bağlantılıdır. 18 

M. Şerafeddin'in söz konusu İctimai ilm-iKelam tezinin ilham kaynakları, başta 
Ziya Gökalp olmak üzere toplumbilim teorilerinden etkilenen ve bunları İslami ilimle
re uyarlama k isteyen Osmanlı aydınları olmuştur. Osmanlı 'nın Batılılaşmasının ön
cülerinden olup "Türkleşmek, islamiaşmak ve Muasırlaşmak" senteziyle yola çı
kan ve daha sonra düşüncesinin esaslarını Türkçülüğe hasreden Ziya Gökalp, Fıkıh 
ve ictimaiyyat, ictimai Usul-i Fıkıh gibi yazılarıyla 19 bu akımı da başlatan kişidir. 
Daha çok A. Comte'un üç hal kanunu, fıkhın serbest yorumu ve Durkheimci sosyal 
evrim görüşünü öne çıkaran Gökalp'e göre fıkıh nakli ve ictimai diye iki kısımdır ve 
ikincisi daima değişim ve dönüşüme tabi olup her asrın hayat şartlarına uyum sağla
malıdır. 20 Ziya Gökalp ve onu destekleyen aydınların fıkıh ile ictimaiyat arasında 

ı7 Şerafeddin, "İctimai ilm-i Kelam-IV", islam Mecmuası, lll/25 (1333), s. 604-605. 
18 Şerafeddin, "İctima1 ilm-i Kelam-1", s. 435-436. 
19 Ziya Gökalp'in yazılan için b k. "Fıkıh ve İctimaiyyat", islam Mecmuası, 1/2 (1330), s. 40-44; "İctima1 

UsUl-i Fıkıh", islam Mecmuası, 1/3 ( 1330), s. 84-87; "Hüsün ve Kubuh: ictima1 Usul-i Fıkıh Meselesi 
Münasebetiyle, islam Mecmuas' 118 (1330), s. 228-230; "ÖrfNedir?: ictima!Usill-i Fıkıh Meselesi Mü
nasebetiyle", islam Mecmuası, lll O (1330), s. 290-295. Bu yazıları destekler mahiyette Halim Sabit ve 
Mustafa Şeref tarafından da aynı mecmuada makaleler kaleme alınmıştır. Bu makaleler Recep Şentürk 
tarafından latinize edilerek yeniden yayımlanmıştır (b k. Modernleşme u e Toplumbilim, s. 297-338; 
ayrıca krş. Ziya Gökalp, Makaleler-Vlii (haz. F. Tuncer), istanbul1982, s. 16-35). 

20 b k. "Fıkıh ve İctimaiyyat, islam Mecmuası, II ( 1330), s. 44. 
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bir mutabakat oluşturmaya çalıştıkları bu girişimleri bazı tenkitleri de beraberinde ge
tirmiştir. Mesela Yeni ilm-iKelam düşüncesinin en ciddi savunucularından olan İz
mirli İsmail Hakkı'nın eleştirileri ile bu tez etrafında ilmi tartışmalar yapılmıştır21 

Makalelerinin adından da anlaşılacağı gibi Ziya Gökalp öncülüğündeki ictimaiyyat 
ekolünün M. Şerafeddin üzerinde önemli tesiri olmuştur. Zira kelam ilminin de sosyal 
temellere dayandınlması ictimai islami ilimler projesini daha da kolaylaştırmış ola
caktı. Bu e kol kaynağını Fransız sosyal bilimcilerden A. Com te ve büyük ölçüde E. 

Durkheim'den almıştır. Aydınlanma sonrası modernleşme sürecinde Fransız ihtilali
nin şartları içinde ve Hıristiyanlık özelinde din e en büyük muhalefeti temsil eden 
katı pozitivist teoriyi22 yumuşatarak devam ettiren Durkheim, sosyolojiyi felsefeden 
ayırarak din dahil bütün toplumsal olguların -birer "şey" olarak- bu ilim tarafından 
incelenip haklarında hüküm verilebileceğini ileri sürmüştür23 O toplumun kurumlar 
ve bilhassa din üzerindeki yansımalarını ele alırken toplumu dinin ruhu kabul ederek 
dini n aslında insani ve ahlaki bir güç olduğunu ifade etmiştir. 24 Ona göre din üzerine 
bilimsel bir teori ortaya koyabilmek için sosyoloji, psikoloji ve tabiat bilimleri incele
meler yaptıkları takdirde hem bilimin otoritesi tesis edilip hükümleri yegane ölçü ha
line gelecek hem de din, eski rolünü oynayamayacaktır25 Zira din toplumun bir deği
şimi, geçmişin bütün tanrıları da değişen toplumdan başka bir şey değildir. ilkel toplum
lardaki tatemierden başlayarak tek tanrılı diniere varıncaya kadar her toplum ihtiyaç 
duyduğu bir tanrı tasavvuru oluşturmaktadır. Böylece Durkheim, A. Comte'un ta
sarladığı "insanlık dini"nde olduğu gibi, bir düşünür veya sosyaloğun zihni planla
masına dayalı bir din yaratma anlayışı yerine, özü toplumsal olan ve değişebilen bir 

2ı İzmirli'nin cevap mahiyetindeki ardı ardına yazıları için bk. Sebflürreşad, 292, s. 294-297; 293, s. 
ı29-ı32; 294, s. 134-138; 295, s. 150-154; 296, s. ı 70-ı 75; 297, s. 190-ı95; 298, s. 2ı1-216. 
ictimai UsCıl-i fıkıh görüşünün Osmanlıların modernleşmesi ve geleneksel fıkıhtan sosyal bilimiere 
kayması çerçevesinde değerlendirmesi için b k. Şentürk, a. g. e., s. ı 43-155, bu tartışmalar üzerine 
fıkıh açısından tasvirl bir bakış için de bk. Abdülkadir Şener, "İctim3.1 UsUl-i Fıkıh Tartışmaları", 
AÜiİD, V, 231-240. 

22 Pozitivizmin fikir babası kabul edilen ve insanlık tarihini üç devreye ayırarak din ve metafıziğin hakim 
olduğu dönemlerin kapandığını, pozitif bilimin yegane belirleyici olduğunu öne süren (b k. Discours sur 
/'esprit positif, s. 2-29) Fransız düşünür ve sosyolog A. Com te ( 1 798-1857) teorisinde din e hiç yer ver
mez. Bilimi her hakikatın kaynağı ve bütün sırlan n kaşifı olarak gören Com te, doğan manevi boşluğu "in
sanlık dini" adını verdiği, toplumun ve kadının kutsandığı, temel gayesinin düzen ve ilerleme (ordre et 
progres) olduğu beşeri bir sistemle daldunnaya çalışmıştır (a. e. , s. 50-62). Pozitivist düşüncenin Osmanlı 
aydınlarına tesiri konusunda b k. M urtaza Korlaelçi. Pozitiuizmin Türkiye'ye Girişi ue İlk Etkileri, İnsan 

Yayınları, istanbul 1986. 
23 E. Durkheim, The Rules o[Sociological Methods (İng. tre. W. D. Halis), Macmillan, London, s. 159-162. 
24 E. Durkheim, The E/ementary Forms of Religious Forms (İng. tre. Kare n E. Fields), The Free Press, New 

York 1995, s. 421. Ona göre di nin tamamen ferdi boyutunun söz konusu olduğu durumlarda bile onu 
besleyen canlı kaynakyine toplumun içinde bulunur (a. e., s. 427). 

25 a. e., s. 432-433. Çünkü Durkheim'e göre, bilim bir toplumsal olgu olarakdinin varlığını inkar etmemekle 
birlikte, eşyanın tabiatı hakkında dogmalar koymasına, ayrıca insan ve tabiatı açıklayabilir görünmesi ne 
tahammül edemez. 
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din ve tanrı fikrini benimsemiştiL Çünkü dinler değişen toplurnlara bağlı kılınınakla 
aslında somut bir gerçekliğe dayandırılmış olurlar. 26 

M. Şerafeddin'in İctimai ilm-iKelam tezini topluma kutsallık atfeden ve dinin 
kaynağı kılan Durkheimci sosyolojik teorilerin etkisiyle ileri sürdüğünü, verdiği mi
sallerden dahi anlamak mümkündür. Mesela onun kudsiyerin kaynağı için delil ola
rak zikrettiği bayrak misali Durkheim'den alınmış görünmektedir. Durkheim'e göre 
gelişmiş toplumlarda bir bez parçası olan bayrağa veya hayvandan hiçbir temel biyo
lojik farkı bulunmayan insana atfedilen kutsallık, Avustralya'daki yerli kabilelerin 
totemi temsil ettiğine inandıkları "Churinga" sembolüne yükledikleri anlam gibidirY 

Ancak bu yaklaşım dinin kaynağını teşkil eden vahyin gücünü göz ardı etmekte, 
ilahi kaynaklı kutsallık ile milli/örfı kıyınet hükmünü özdeşleştirmekte, aralarındaki 
mahiyet farkını hiçe saymaktadır. Çünkü semavi dinlerdeki kutsallıklar insiyaki veya 
tedrici birtakım ictimai yönelişlerle değil ilahi buymklarla geçerlilik kazanırlar. Dola
yısıyla sözü edilen ictimaların kendileri ibadetlerin kudsiyer ve bereketi ile ruhaniyet 
kesbeder. Eğer kutsallık ictimanın bizzat kendisinde olsaydı bütün ictimaların aynı 
ruhaniyyeti taşıması gerekirdi. Kur'an-ı Kerim'de kutsama (takdis) fiil olaraksa
dece Allah'a nisbet edilmiş, 28 kutsal (mukaddes) sıfatı ise mekan için kullanılmış
tır.29 Ancak söz konusu ayetlerde Allah'ın Hz. Musa ile konuştuğu vadiye atfedi
len kutsallığı vahye m uhatap olan peygamberin dahi bilmeyip özen göstermesi için 
uyarılması, kudsiyerin Allah'tan geldiğine delildir. Yine sözgelimi Hz. ömer'in, Ka
be'nin en mukaddes kısmı olan Hacerü'l-esved'i diğer taşlardan farklı görmediğini, 
herkesin onu yüceltmesinden dolayı değil, Allah'tan vahiy alan Hz. Peygamber'in 
ona değer vermesinden dolayı kendisinin de aynı davranışta bulunduğunu dile getir
mesP0 kursalın kaynağı açısından önemlidir. 

Dolayısıyla M. Şerafeddin'in düşündüğün ün aksine, gerçek kudsiyer meşruiyeti
ni özünden ve kaynağından alır ve bu da ilahi dir. Fert ve toplumlarda zamanla oluşan 
veya oluştumlan sun'i kudsiyerlerin mevcudiyyeti ve bunların kutsallıklarını içinde 
bulundukları tarihi şartlardan veya birtakım güçlerden almış olmaları ilahi menşeli 
kudsiyerlerin de bu kategoriye alınmasını ve bir şekilde toplumsal kabule dayandıni
malarını gerektirmez. 

26 krş. Raymond Aran, Sosyolojik Düşüncenin Eureleri (tre. Korkmaz Alemdar), Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, Ankara 1986, s. 338-340. Durkheim'in bazı Avustralya kabilelerindeki inançları 
inceleyen Les Formes elementalres de la u iP re/igieuse adlı eseri bu teoriyi ortaya koymak için ya
pılmış bir çalışmadır. Bu eserde ortaya konan teze göre her toplum, başlangıçta kendisi için kutsal 
olan ve olmayan alanlar yaratır, sonra kutsalla ilgili inançlar oluşturur ve en son bu inançları ifade 
eden ayin ve merasimler düzenler. Primitif inançlar, daha mükemmel toplumlarda tanrılar ve ibadet
ler şeklini alır. 

2 7 b k. The Elementary Forms, s. 228-231. İctimai vicdanın kutsallaştırdığı sembollere misal olarak Ziya 
Gökalp da sarıcağın yanı sıra milli !isan, vatan, hilal ve fesi zikreder (b k. "Fıkıh ve ictimaiyyat". islam 

Mecmuas' 112, 1330, s. 41). 
28 el-Bakara 2/30; krş. Günay Haral, Kur'an-ı Kerfrn 'de Kutsiyet Kauramı (Yüksek Lisans Tezi), Mar

mara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1998, s. 102. 
29 Taha 20112; en-Naziat 79116. "el-Ardü'l-mukaddese" ifadesi için b k. el-Maide 5/21. 
30 Buhar!, "Hac", 50, 57; Muslim, "Hac", 248-252. 
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Bununla birlikte ilahi olanı topluma indirgememek ve kutsalı ona dayandırma
mak dini inanç ve ibadetleri n sosyal yönünün bulunmadığı, din ve toplum münase
betlerinin inkar edildiği, dinlerin insanlar tarafından tarihsel algılama biçimlerinin yok 
sayıldığı anlamına gelmemelidir. Öyle görünüyor ki M. Şerafeddin ve aynı görüşü 
paylaşan diğer son dönem alimleri din ve tedeyyün ayırımını göz ardı ederek, dini n 
belirli şartlar altında yaşayan insanın veya toplumun hayatında tecessüm etmiş hali 
olan tedeyyündeki değişimi, Allah'tan gelen mutlak dinde bir değişim gibi algılamış
lardır. Çünkü din ve onun kaynakları değişmez, yalnızca insanların onlarla ilgili anla
yışları değişir. O halde M. Şerafeddin'in kendi ifadesiyle "suret-i telakkisi" değişen 
din e menşe aramak yerine söz konusu telakkilerin kaynakları ve sebepleri üzerinde 
durmak daha doğru olur. 

M. Şerafeddin'in cahiliyye, asr-ı saadet ve itikadi mezhepler arasında yaptığı üçlü 
ayırım da, Durkheim'in toplum değiştikçe din telakkisinin değişeceği teorisi ile ben
zeşmektedir. Avustralya'daki kabile topluluklarının kendi inançları üzerinde yaptığı 
tesir ile büyük monoteist diniere mensup olan toplumların kendi dinleri üzerindeki 
tesiri arasında toplumun gücü açısından Durkheim tarafından kurulan paralellik M. 
Şerafeddin tarafından islam öncesi, Hz. Peygamber ve Peygamber sonrası dönemlere 
uygulanmaya çalışılmıştır. 

Görüldüğü gibi ictimai ilm-iKelam tezinde savunduğu görüşlerle M. Şerafeddin, 
inancın veya kelamın sosyal boyutlarını öne çıkarma arayışını aşmakta ve islam 'ın 
teşekkül dönemi örneğinde dini inançları toplumun oluşturduğunu savunan, dolayı
sıyla dinin ilahi boyutunu göz ardı eden bir yaklaşım sergilemektedir. Bu da onun, 
döneminin şartlarının da tesiriyle, maksadını aşan pozitivist bir tavır içine girdiği izle
nimini vermektedir. Muhtemelen o, islam tarihi ve ilimlerini bir kısım Osmanlı aydın
ları arasında ilmi kıymete sahip bir teori ile izah etmek suretiyle bilimselleştirme ara
yışına girerken bu teorinin neye dayandığını ve nereye götürdüğünü fark edememiş 
veya bu yönde bir tahlil yapmayı önemsememiştir. 

3. M. Şerafeddin'in KeHimcılara Yönelik Metodolajik Eleştirileri 

M. Şerafeddin klasik kelamda Allah'ın varlığım delillerle ispat etme anlayışını 
yani inancın akla ve rasyonel temellere dayandınlması çabalarını da tartışmaya 
açmaktadır. O, dini duyguları ve insan fıtratının Allah inancına açık oluşunu ön plana 
çıkararak ilk makalesine "Cenab-ı Hak Bilinmez, Sezilir" ifadesi ile başlar.31 

insanın duyuları ve idrakiyle ulühiyyeti ihata edemediği halde, vicdanında his
settiğini vurgulayan M. Şerafeddin bunu "meçhuliyet içinde bir malumiyet" şeklinde 
tasvir eder. Zira ışığın görülmesini sağlayan esir gibi, kainat da sayesinde vücut bul
duğu mutlak varlık Allah'ı apaçık bir şekilde gösterir, insan da tabii olarak O'nu far
keder. Kur'an'da da bu apaçıklık "Gökleri ve yeri yaratan Allah (ın varlığı) hakkında 

31 Şerafeddin, "İctimai ilm-i Kelam-1"', s. 434. 
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şüphe mi var?" ayetiyle32 dile getirilir. Buradan hareketle, M. Şerafeddin, bu hissi son 
derece canlı bir şekilde yaşayan Ashab-ı Kirarn'ın Hz. Peygamber'e Allah hakkında 
delil sormaya lüzum görmediğini ifade eder. 33 

M. Şerafeddin 'e göre tabii olarak bilinen ulühiyyeti ispat etmeye kalkışan kelam
cılar, bazı Yunan filozoflarının delillerini "burhan-ı tatbiki" ve "burhan-ı limmi" diye 
aynen kullanmışlarsa da bunlar vehimden ibaret olup başkaları için bir işe yaramadı
ğı gibi kendi inançlarını dahi sarsmıştır. Bu yüzden "men tekelierne tezendaka" de nil
miş, hatta birçok mütekellim de kendi iç dünyalarında bir sorgulama ihtiyacı du
yarak hayatlarının sonunda kelamla meşguliyeti terk etmişlerdir. 34 

Bu değerlendirmeden yola çıkarak M. Şerafeddin şu sonuca varmaktadır: "Kela
mın en mühim mebhasını isbat-ı vacib teşkil etmiştir ki bu halde bugünkü ilm-i 
kelamımız 'e fi'llahi şekkün' diyen din-i islam·a nazaran, menşeini dinden ziyade 
dinsiziikten almış demektir." Halbuki O'nun varlığının "isbatı değil sahaif-i vicdanda 
tesbitin den" bahsetmek gerekir. 35 M. Şerafeddin'in tespit faaliyetini bu şekilde vicdana 
tahsis etmesi dikkat çekicidir. 

Bu yaklaşımıyla M. Şerafeddin'in geleneksel kelam anlayışından ayrıldığı görül
mektedir. Çünkü kelam ilminin biri müminlere, diğeri ise muarızlara yönelik olmak 
üzere iki metodu vardır. Birincisi tahkik, diğeri ise ilzam olarak adlandırılacak bu 
yöntemler, bu ilmin vazgeçilmez iki unsuru durumundadır. Zira hem inanç esasları 
ortaya konularak inananlar tahkiki bir imana ulaştırılırken hem de karşı delil ve 
şüphelerine cevap verilerek muarızlar ilzam edilirken nazar ve istidlale dayalı ispat 
yapılmaktadır. Kelam ilmi ile ilgili tarifler incelendiği takdirde bu ilme yüklenen ispat
layıcı, yani tahkike ulaştırıcı ve ilzam edici gaye açıkça görülür. Kelam ilminin en 
meşhur tarifinde kelamın, "Kesin deliller kullanmak ve vaki olacak şüpheleri izale 
etmek suretiyle dini akldeleri ispata kudret kazandıran bir ilim" olduğu ifade edilir.36 

Teftazani buradaki "ispat" kelimesini şöyle açmaktadır: "Akaid'in ispatının manası 
kişinin kendisi için taklitten tahkike yükselrnek suretiyle söz konusu akaidi tahsil ve 
kesb etmek; başkası için ise muannidleri ilzam etmek üzere onu ispat etmek demek
tir. "37 

Kelam ilmindeki ispat M. Şerafeddin'in vurguladığı gibi şek ve şüpheden doğan 
bir ispat değil, tahkik, itmi'nan ve itirazlam cevap maksadıyla yapılan bir ispattır. 
Teftazani'nin ifade ettiği gibi "Kelamın hedefi imanın ve ahkam-ı şer'iyyeyi tasdik 

32 ibrahimı4110. 

33 Şerafeddin, a. g. m., s. 434-435. 
34 Şerafeddin, a. g. m., s. 436. M. Şerafeddin'e göre isbat-ı vacib yaparken Allah'ı illet-i üla ve mebde-i evvel 

gibi felsefi terimlerle tavs'if etmek, vacibü'l-vücüd olarak nitelernek aslında Müşebbihe düşüncesini andır
maktadır. O, bu görüşünü imam Şafii'ye nisbet edilen "men intehada li-talebi müdebbirihi, fe-in ıt
meenne ila mevcüdin yenteh! ileyhi fıkruhu fehüve müşebbihun ... " sözüne dayandırır. 

35 a. y. 
36 b k. Adududd!n el- !ci, el-fV/euakıf, Alemü'l-kütüb, Beynıt, ts., s. 7. 
37 Teftazani, Şerhu'[.fV!akasıd (nşr. Abdurrahman Umeyre), Alemü'l-kütüb, Beyrut ı409/ı989, I, 

ı66. 
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etmenin, onu çüıiitmek isteyenlerin karşı delilleri ile sarsılmayacak şekilde sağlam ve 
muhkem hale gelmesidir." 38 Bu sebepledir ki, Kur'fm'ın akletme ve düşünmeyi teşvik 
eden emirlerinden de ilham alarak ilk dönemden itibaren kelam alimleri, imanın tah
kike ulaşması gayesiyle "nazar" ve "istidlal"de bulunmayı aklen ve naklen vacip gör
müşlerdir. 39 

öte yandan M. Şerafeddin'in vicdana hamlettiği sezgi daha çok içsel ve açıklana
maz hisse (intııition) dayanmaktadır. Halbuki bunun kelam metodolojisine dahil edil
mesi mümkün göıiinmemektedir. Çünkü kelamcılar bu anlamda bir sezgiyi şöyle dur
sun, bundan farklı olan gelenekteki keşf, ilham veya tecelli adıyla anılan yönteme 
dahi yer vermemişler, 40 varlığını inkar etmeseler de bunun payiaşılabilir ortak bir 
bilgi vas ı tası sayılmasına umumiyede karşı çıkmışlar dır. Bu tür bilginin değerini tartı
şırlarken onun test edilemeyişi, kaynağının tespit edilemeyişi, sübjektifliği ve sınırı
nın belirsizliği gibi hususları öne çıkarmışlardır. 41 

Kelamcıların ispat metotlarına karşı olarak, "Allah hakkında şüphe mi var?" aye
tini öne çıkaran M. Şerafeddin, buna mukabil delil ve ispata işaret eden Kur'an'daki 
çok sayıda ayeti görmezlikten gelmiştir. Çünkü birçok ayet inanmayanlara Allah'ın 
aşkın varlığını haber verirken insan, canlılar, kainat, tabiat hadiseleri ve bunların 
işleyiş düzeni olmak üzere inkar edilemez maddi varlığı delil olarak öne çıkarmakta
dır.42 Ayrıca M. Şerafeddin'in öne sürdüğü ayette de Allah hakkında şüphenin gerek
sizliği O'nun "fatııii's-semavat ve'l-ard" oluşuna bağlanmaktadır. Yine çeşitli ayetler
de düşünenler için ipuçları (ayat) verilmekte, inanmayanlar ise akletmemekle itharn 
edilmekte, 43 dolayısıyla söz konusu ayette Allah'ın varlığı hakkında şüphenin ola
mayacağı gerçeğine deliliyle birlikte yer verilmektedir. 

Bununla birlikte Kur'an'da Allah'ın varlığı daha çok bilinen ve müşahede edile
bilen maddi alem ve olaylara bina edilmektedir. insanların kullanımına verilen varlık
lar, her türlü ihtiyacı karşılayan imkanlar, her biri bir gayeye matuf olan hadiseler ve 
hiç aksamayan mükemmel düzenler Kur'an'da sıkça kullanılan deliller arasında göze 
çarpmaktadır. Dolayısıyla M. Şerafeddin'in Kur' ani istidlalleri hiç zikretmeyip Allah'a 
inanınayı sadece ictimai vicdan ve sezgiye hasretmesi indirgemeci bir yaklaşım 

38 Teftaziı.ni, a. g. e., s. 175. 
39 b k. Matüridi, Kitiibü 't-teuhid (nş[ Fethullah Huleyf), Darü'l-Maşrık, Beyrut 1970, s. 3-6; İbn Fürek, 

Mücerredü MakaltW'l-Eş'ari (nşr. Daniel Gimaret), Darü'l-Maşrık, Beyrut 1987, s. 284-285; Kadi 
Abdülcebbar, el-Muğni f[ ebuabi't-teuhfd ue'l'adl, XII. cilt (nşr. İbrahim Medkür), Kahire, ts., s. 123-
127; Cüveyni, Kitabü'l-İrşad (nşr. Es'ad Temim), Müessesetü'l-kütübi's-sekafiyye, Beyrut 1405/ 
1985, s. 25-31; Fahreddin er-Razi, Muhassalü e{kari'l-mütekaddimfn ue'l-müteahhirfn (nşr. Taha 
Abdurrauf Sa'd), Mektebetü'l-Külliyatü'l-Ezheriyye, Kahire, ts., s. 44-47. 

40 Kelamla tasavvufu mezc etmeye çalışan ilk dönem Osmanlı alimleri bundan istisna edilebilir. 
41 b k. Kadi Abdülcebbar, a. g. e., XII, 343 vd.; Nesefı, Tebsıratü'l-edille (nşr. Claude Salame), lnstitutFran

çais de Damas, Dımaşk 1990, I, 22-23. 
42 İlgili ayetlerin tasnifı için b k. BekirTopaloğlu, Allah 'ın Varlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1992, s. 

23-24. 
43 Misal için b k. el-Bakara 2/2 ı -22, 164; en-Nahl 16/12; el-Mü'minün 23/80. 
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olarak göıülmektedir. Ancak M. Şerafeddin, is patı reddetmek yerine kelamcıların özel
likle müteahhirin döneminde tecıübl deliller yanında felsefı/zihni delilleri kullanmış 
olmalarını tenkit edebilirdi. Şu da var ki kelam ilminin ilk dönemden sonra giderek 
islam düşüncesini ve yüksek tefekküıü temsil eden bir konuma gelmesi onu daha 
nazari metotlara yöneltmiştir. 

Ayrıca M. Şerafeddin kendi teziyle bağlantı kurarak Allah 'ın varlığı ve birliği için 
sosyal adalet delilini yeterli görmektedir. Bu delile göre şirk düşüncesi istibdat, ka
nunsuzluk ve anarşiyi barındırdığı için, bütün insanlar arasında adaleti sağlayan bir 
düzenin oluşturulması, ancak ve ancak herkesin bir Allah'ı tanıyıp yalnız O'na ibadet 
etmesiyle gerçekleşebilir. 44 Sosyal bir delil bulmaya çalışsa da bu arayışıyla M. Şera
feddin'in delillendirmeden bütünüyle kaçamadığı da ortaya çıkmaktadır. 

M. Şerafeddin'in kelama yönelttiği eleştirilerden biri de bu ilmin teorik ve felsefi 
tartışmalar ihtiva etmesidir. Ona göre kelam ilmi bir inanç ilmidir ve yalnızca Kur'an 
metodunu ihtiva etmelidir. M. Şerafeddin'in değerlendirmesine göre mesela eğer Hz. 
Peygamber'in Hıristiyan Bizans ve Senevi (düalist) Sasani hükümdarlarına gönderdiği 
islam'a davet mektupları bir kelamcı mantığıyla kaleme alınmış olsaydı bütünüyle 
teslis ve iki tanrılılığa reddiyeler ile dolu olması gerekirdi. Halbuki sahih hadis kay
naklarında göıüleceği üzere bu davetler "Ehl-i kitab"ı ortak noktada buluşmaya çağıran 
Kur'an mesajını içermektedir. 45 Ortak nokta ise ayetin devamında belirtildiği şekilde 
Allah'tan başkasına ibadet etmemek, O'na hiçbir şeyi ortak yapmamak ve Allah'ı 
bırakarak kendilerini ilahlaştırmamaktır. Kur'an-ı Kerim, metot olarak teorik birtakım 
tartışmalar, hayali faraziyeler kullanarak Allah'm varlığını ispat veya ş irk inançlarını 
reddetmek için kelami münakaşalara girmek yerine Allah'tan başkasına ibadet etme
mek, hiçbir kimseyi ilahiaştırmamak gibi hayatla irtibatlı içtimai arniller üzerinde dur
maktadır. Eğer arneli ve hayata dayalı bu metot daha önce kelam kitaplarına geçmiş 
olsaydı şimdi elimizde kaynağını Kur'an-ı Kerim'den almış mükemmel kelam kitapları 
bulmak mümkün olurdu. 46 

M. Şerafeddin'e göre gerek Mu'tezili, gerekse Eş'ari kelamcıların dayanakları 
Kur' ani olmadığı gibi kendilerinin ortaya çıkardığı fikirler de Kur'ani değildir. Bunlar 
eski Yunan ve Süryani kaynaklardan alınmadırY Ayrıca kelam ilmi çeşitli grup ve 
fırkalarla tartışma ve münazaralar ihtiva etmektedir. 48 

44 Kendi ifadesiyle "din hayr-ı mahz olan böyle bir adalete; dünya ve uhra saadetine erbab-i ukilli sevk eden 
bir vaz'-i ilah! ve bir kanun-i sübhanl olduğu içün artık onun vahdet-i ulilhiyyet üzerine müesses 
bulunduğunu ve sair esasatını kazada aramamalıdır." b k. Şerafeddin, "Din Akil Değil Makilldür". 
islam Mecmuası. IJI/28 (1333), s. 651. 

45 "Kul ya ehle'l-kitabi tealev ila kelimetin sevain beyne na ve beyneküm ... " ("De ki: EyEhi-i Kitabi 
Sizinle bizim aramızda müşterek olan kelimeye gelin iz", Al-i imran 3/64). 

46 Şerafeddin, a. g. m .. s. 650-651. 
4 7 Kendi ifadesiyle kelamcılarYahya en-Nahvl b. Adi'nin tercümelerine "mal görmüş Mağribl gibi" sarıldılar. 

Halbuki sonradan bunların çoğu alt üst edilmiş olduğu halde elimizdeki kitaplarda biz hala bu eski hika
yelerle uğraşıyoruz (Şerafeddin, a. g. m., s. 651). 

48 bk. "ictimal ilm-i Kelam-1", s. 436. 
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Şu kadarı var ki kelam ilminin muhtevası ve tarihi birikimine bakıldığında bu 
ilmin, M. Şerafeddin'in düşündüğünün aksine, sadece iman esaslarını ve itikadi konu
ları ele alan bir disiplin olmadığı, kelam alimlerinin ulühiyyet, nübüvvet ve 
sem'iyyatı islami akılla edindikleri bilgi ve varlık düşüncesi etrafında ortaya koyduk
ları görülecektir. Bu sebeple müteahhirln döneminde islam tefekkürünün zirvesine 
ulaşan kelamcıların birçok felsefi nazariyeyle meşgul olmaları ve aralarında görüş 
ayrılıklarının bulunması garipsenecek bir durum değildir. 

Sonuç olarak M. Şerafeddin'in ictimai ilm-iKelam tezinde topluma kudsiyet at
fetmesi, inançların kaynağını beşeri bir zemine dayandırma fikrini barındırması onun 
bu projesinin kelam ilmi açısından kabul edilemez ol(luğunu göstermektedir. Çünkü 
islam'ın tevhid ve tenzih prensibi üzerine kurulu olan kelam ilmi gerçek kudsiyetin 
ilahi ve tek kaynaklı olduğunu kabul eder, çeşitli topluluklarda sonradan ortaya çıkan 
kutsallık belirtilerine ise hiçbir dini değer yüklemez, bunları bozulma ve sapma olarak 
görür. M. Şerafeddin'in dini inançları sosyolojik bir zemine bağlayarak bu inançların 
beşer ve toplum üstü özelliğini s ilmeye veya zayıflarmaya çalışan Durkheim teorisini, 
ilahi inancı yerleştirmeyi gaye edinen bir ilm e tatbik etmeye çalışması ciddi bir çelişki 
teşkil etmektedir. Ayrıca onun kelam ilmini felsefi muhtevasından kopararak bütün 
fikri temellerini ayıklamak istemesi, buna karşılık onu sosyal değişkenliğe dayalı po
zitivist bir teoriye irca etmeye çalışması, kanaatimizce metodolajik olarak da bu ilmi 
daraltmak, basitleştirmek ve sathlleştirmek anlamına gelir. Kelam ilmini yeniden inşa 
etme veya kelami meselelerin sosyal yönlerine dikkat çekme gibi kendinden beklenen 
ve adıyla münasip müspet bir açılırnın aksine, bu projede sunulan görüşler kelamı 
geçmişinden koparmakta ve inancı aşkınlıktan çıkarıp toplumsal ve tarihsel bir konu
ma indirgemektedir. Nitekim bu teklif Ziya Gökalp çevresindeki aydınlarca destek
Iense de dönemin diğer kelamcıları tarafından rağbet görmemiş M. Şerafeddin bu gö
rüşünde yalnız kalmıştır. 
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