
TÜRKİYE DiYANET VAKFI YAYlNLARI 1 221 

e • e • • 

IZMIRLI ISMAIL HAKKI 
(Sempozyum: 24-25 Kasım 1 995) 

Yayma Hazırlayanlar 

Prof. Dr. Mehmet ŞEKER 

Yrd. Doç. Dr. Adnan Bülent BALOGLU 

Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Araştırmaları Merkezi 

Kütüphanesi 

Tas. No: 

Ankara 1996 



TÜRKiYE DiYANET VAKFI 
YA YlN MATBMCILIK VE TICARET IŞLETMESI 

Meşrutiyet Cad.Bayındır Sk. No:55 • Kızılay/ANKARA 
Tei:41B 59 49 • 417 09 04 • 425 27 75 
Telex:43 433 tdvk tr. • Fax:417 00 09 

Yayın No: 221 
Sempozyumlar-Paneller Serisi: 16 

ISBN 975-389-238-1 
96.06.Y.0005.221 

Bu kitap 
Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nin 
Dizgi, Fotomekanik, Ofset ve Cilt Tesislerinde 

hazırlanmıştır. 



EK-2 

Sebflürreşôd Dergisinde "Yeni İ/m-i Kelam" 
Tartışmaları · 

Yrd.Doç.Dr.Adnan Bülent BALOGLU 

Şu anki ilm-i kelamın, Yunan felsefesine; bu felsefeyi yaymak suretiyle 
İslami fikirleri ona yakınlaştırmak isteyen İbn Sina vb. gibi İslam fi
lozoflannın felsefelerine; ve o zamanlar ortaya çıkan sapık ve bidatçi fır

kalara karşı ortaya konan bir ilim olduğu, dolayısıyla yeterli olmadığı(l) id
diasından yola çıkarak, günümüzdeki mevcut yıkıcı ve inkarcı akımlara -
Materyalizm, Darvinizm, Pozitivizm vs.- ancak bugünkü felsefenin araç
larını ve metotlarını. kullanarak karşı koymanın mümkün olabileceğine ina
nan İzmirli İsmail Hakkı (ı868-ı946), Yeni İ/m-i Kelam isimli eserini ka
leme aldı. İzmirli'nin, böyle bir· eseri Şer'iyye ve Evkaf Vekaletine bağlı 
Tedklkat ve Te'llfat-ı İslamiyye Heyet-i İlmiyyesi'nin (İslam Tetkikleri ve Te
lifleri Kurulu) teşvikleriyle kaleme aldığı merhumun kendi ifadelerinden an
laşılmaktadır. İzmirli'nin bilinmeyen sebeplerden dolayı yarım kalan bu 
eseri, özellikle son iki asırda yeni bir metot ve anlayış çerçevesinde kaleme 
alınan kelam eserlerinden sadece bir tanesidir. Bu eserler esas itibariyle, 
zararlı akımlar yüzünden Müslümanların akldelerinde, inançlarında oluşan 
yanlış inanç, hurafe ve bid'atleri temizlemek suretiyle Kur'an ve Sahih Sün
net ışığıncia "Saf İslam'a geri dönme"yi amaçlamaktadır. Kanaatimizce, 
Gazall (ö.505/ı ı ı ı)'nin kelam sahasındaki olumlu yeniliklerinden ve onun 
ardından gelen bir kaç kelamcının özgün gayretlerinden başka göze gö
rünür, dişe dokunur bir şeyin yapılamaması, ve buna paralel olarak yoğun 
bir şerhçiliğin ve haşiyeciliğin ortalığı kaplaması -diğer ilim. dallannda ol
duğu gibi- kelam ilminin de tıkanmasına yol açmıştır. Bu tıkanıklık, zaten 
halihazırda zihinlerde tam çözüme kavuşamamış inanç problemlerinin ya
nına bir de özellikle Batı dünyasında birbiri ardına ortaya çıkan felsefi akım
ların ürettiği yeni problemierin İslam dünyasına yansımasıyla had safhaya 
ulaşmıştır. 

(1) İsmail Hakkı İzmirli, Muhassalu'l-Kelcim ue'l-Hıkme, Evkaf-ı İslamiyye Matbaası, 1336, 
s.11. 
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İşte, ortaya çıkan inanç problemlerine kesin ve net cevaplar bulabilme 
ve İslam'ı bid'atlerden ve hurafelerden temizleyerek; İslam! ak!deyi yeniden 
o ilk saflığına döndürme gayretleri çerçevesinde, özellikle, Hindistan, Mısır 

. ve Türkiye'de kelam alanında "yenilik" fikrini savunanlar olmuştur. Bunlar 
arasında dışanda, Seyyid Ahmet Han (181 7-1898), Şiblf Nu'manf (1857-
1914), Muhammed İkbdl (1876-1938), Muhammed Abduh (1849-
1905)'u, ve içeride de Abdüllatif HarpQtf (1842-1914), Filibeli Ahmet 
Hilmi (1865-1914) ve İzmirli İsmail Hakkı (1868-1946)'yı saymak müm
kündür. Ne var ki, bu alimierin çabaları bireysellikteri ve kendilerinden son
raki bir kaç kişiye ilham kaynağı olmaktan öteye gidememiştir. (Z) Kuşkusuz, 
bu insanların kendi devirlerine göre oldukça özgün olan bu çabalan ciddi 
tepkilerle de karşı karşıya kalmıştır -Şeyh Muhsin-i Fanl ez-Zahiri lakaplı 
Hüseyin Kazım Kadri (ö.1353/1934), Mustafa Sabri Efendi (1879-1954) 
'örneklerinde olduğu gibi-. Bu tepkilerin yanısıra Said Özervarlı'nın da be
lirttiği gibi, bu alimler ortadaki mevcut ihtiy,acı keşfedip bir şeylerin ya
pılması gerektiği kanaatine varmış ve bu amaçla muhtelif eserler kaleme al
mışlarsa da, yapılması gerekli şeylerin nasıl yapılacağı konusunda 
kafalannda net bir düşünce yoktur. (3) 

Şimdi burada, İzmirli İsmail Hakkı'nın Yeni İ/m-i Kelam isimli eseri 
üzerine Sebflürreşad dergisinde, İzmirli ile Şeyh Muhsin-i Fanf ez-Zahiri 
arasında cereyan eden karşılıklı tartışmaları nakl edeceğiz. Tartışmanın 

odak noktası, Müslümanların yeni bir ilm-i kelama ihtiyaçlarının olup ol
madığı meselesedir. Ahmet Nazif ise, bu tartışmayı takibederek, neticede 
'yeni bir kelam anlayışına ihtiyaç vardır' şeklinde bir hükümle tartışmaya 
son vermektedir. O da bu konuda görüşlerini ifade eden bir yazıyı kaleme 
almış ve bunu Sebf/ürreşad'a göndermiştir, o yazı da burada neş

redilecektir. 

(2) Burada bu olumsuzluğun temelinde Mısır'lı İslam felsefecisi Hasan Hanefi'ye göre daha 
başka etkenler de söz konusudur. Bu konuda o şöyle demektedir. "Şurası var ki, İbn 
Rüşd'den sonra da bizim coğrafyamızda da bir takım Akrde'yi ihya etmeye yönelik Is
lahat Hareketleri sözkonusu olmuştur. Bu hareketlerden bazılan, Muhammed İkbal'in 
İslam Düşüncesinin Yeniden İnşası eserinde olduğu gibi Tasawufa dayanmakta; ba
zılan ise, Muhammed Abduh'un Tevhid Risalesi adlı eserinde olduğu gibi Tevhidle ilgili 
konulara girmeksizin yalnız Adaletle ilgili olarak Mutezile düşüncesinin yansına dönüşte 
kendini göstermektedir ..... Reşid Rıza ve Hasan el-Benna gibi zatlann ellerinde yaşatılan 
Dini ısiahat hareketleri de zaman içerisinde eriyerek, ilk Selefiliğe dönüşmüşlerdir." 
(H.Hanefi, İslami Araştırmalar, Çev.İbrahim Aydın, Ali Durusoy, İstanbul, 1994, 
s.15). 

(3) S.Özervarlı, Son Dönem Kelam İlminde Metot, (Basılmamış doktora tezi), İstanbul, 
1994, s.12L 
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Bu metinlere geçmeden önce bir kaç hususu açıklamak istiyoruz: Ya
zarların üs!Cıbuna dokunmadık Sadece, uygun gördüğümüz yerlerde, oku
yucuya kolaylık olması bakımından, anlaşılması güç bazı kelime ve ter
kipierin Türkçe karşılıklarını parantez içinde verdik. Metin içerisindeki bazı 
hususların daha da aydınlığa kavuşması için dipnotlada takviye yaptık. 

Şayet, dipnotun hemen ardından, parantez içinde (İ.İ.H.) veya (Ş.M.F.) şek
linde kısaltınalar vermişsek, bu, o dipnotların İzmirli İsmail Hakkı'ya veya 
Şeyh Muhsin-i Faniye ait olduğunu göstermektedir; diğer dipnotlar ta
rafımıza aittir. Metin içinde geçen ayetlerin, yer aldıklan sure isimlerini, 
ayet numaralarını ve Türkçe anlamlarını köşeli parantez içinde eklerneyi 
uygun bulduk. H~dislerin kaynaklarını ve tam metinlerini de dipnot halinde 
ekledik. Arapça şiirleri tercüme ederek, Türkçe anlamlarını dipnotlarda ver
dik. Rumi tarihierin miladi karşılıklarını köşeli parantez içinde verdik. En 
sonda ise, metinlerin ardından, bu metinler üzerinde bir değerlendirme ya
parak, bu hususta kendi görüşlerimizide Değerlendirme başlığı altında ile
teceğiz. Şimdi önce, sırasıyla bu karşılıklı tartışma metinlerini sunuyoruz: 

Yeni İlm-i KeHim(4l 

Geçen sene Büyük Millet Meclisi tarafından ÜmCır-ı Şer'iyye ve Evkaf 
Vekaletine bağlı olmak üzere oluşturulan Tedklkat ve Te'llfat-ı İslamiyye 
Heyet-i İlmiyyesi(5l, henüz a'zasını ikmal etmemiş olmasına rağmen, büyük 
bir eser-i faaliyet göstermiş, mühim mühim eserler neşrine başlamıştır. 

Heyet-i müşarun ileyha {söz konusu heyet) narnma neşrolunan ilk 
kitab, a'zadan M.Şemseddin Beyefendinin(6l Tarfh-i İslam'a dair tahrire 

(4) Sebilürreşôd, c.21, n.528-529, ss.58-59. 
(5) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin. Şer'iyye ve Evkaf Teşkilalı bünyesinde 

"T edkikat ve Telifat-ı İslamiyye Encümeni" adıyla da bilinen bu Encümen'in kanun ge
reğince her sene bir eser meydana getirmesi gerekiyordu. (Mahir İz, Yılların İzi İs
tanbul, 1975, s. 147.) Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924'te çıkartbğı 429 no'lu ka
nunun 2. maddesiyle Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti ilga edilip yerine, yine bu kanunun 1. 
maddesiyle Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur. Bu Encümen'e benzer bir kurul, Büyük 
Millet Meclisi'nce 23 Şubat 1925'te Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde, "Daire-i İlmiyye" 
adı albnda kuruldu. Bütçe olarak 20.000 TL.'sı ayrıldı. Bu Kurul'un amacı, özellikle yimi 
bir Kur'an tercümesi hazırlamanın yanında dini eserler yayınlamaktı. (Gotthard Jaschke, 
Yeni Türkiye'de İslam/ık, Çev. Hayrullah Örs, Ankara, 1972, ss. 57-59.) 

(6) M. Şemseddin Günaltay (1883-1961), Erzincan doğumlu. İslamcı Türkçülerden. 
Sebflürreşôd'da yazdı. Darulfünfın'un Edebiyat Fakültesi'nde Türk Tarihi ve İslam Ka
vimleri Tarihi hocalığı yaptı. 1918'de kurulan Teceddüt Fırkası'nın kuruculan arasında 
yer aldı. TBMM'de önce Sivas, sonra da Erzincan milletvekilliği (1923-1954) yaptı. Türk 
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başlamış olduklan büyük ve mufassal eserin birinci cildidir. Bu eser hak
kında ayrıca izahatta bulunacağız. 

Neşrolunan ikinci kitab da heyetin rets-i fazılı Şeyh Abdülaztz Çavtş 
Efendi Hazretlerinin(7l İçkinin Hayat-ı Beşerde Açtığı Rahneler (İçkinin 
İnsan Hayatında Açtığı Yaralar)'e dair mühim tedklkatı ihtiva eden bir 
risalesidir. 

Bunlardan başka a'zadan Ferid Beyefendinin(S) İ/m-i Ahlak'ı, İzmirli 

Tarih Kurumu'nun kurucu üyeleri arasında yer aldı ve vefatına kadar bu kurumda başkan 
olarak kaldı. 1949-1950 yıllannda da tek partili dönemde Başbakanlık yaptı. 1961'de 
İstanbul'da vefat etti. Günaltay'ın bir çok eseri vardır. (Hayatı, fikirleri ve eserleri hak
kında dahageniş bilgi için bkz.: İsmail Kara, Türkiye'de İs/ô.mcı/ık Düşüncesi II, Risale 
Yay., İstanbul, 1989 (2. baskı), ss. 401-453; Aynca Günaltay'ın Felsefe-i Ola'sı Nuri 
Çolak tarafından sadeleştirilerek neşredilmiştir (İnsan Yay., İstanbul, 1994). 

(7) Abdülaziz b. Half! Çaviş (1876-1929), Tunus asıllı olup İskenderiye'de doğdu. Alim, ga
zeteci, ve yazar olan Çaviş, aynı zamanda bir mücadele ve hareket adamıdır da. İs-· 
tanbul'da sırasıyla e/-Hi/ô./u'I-Osmô.nf ve e/-Hakku Ya'/Q isimli gazetelerle e/-Hidô.ye ile 
e/-Alemü'l-İslô.mf adlı mecmualan ve Almanya'da da Is/amische Welt isimli bir dergiyi 
çıkardı. 1923 yılında Ankara'da kurulan Şer'iyye Vekaletine bağlı Tedkfkat ve Te'lifat-ı 
İslamiyye Heyetine başkan tayin edildi. Bir yıl sonra Kahire'ye gitti ve burada ölümüne 
kadar Nezan2tü'l-Maarifte başmüfettiş olarak görev yaptı. Çaviş'in eserlerinden e/-Evcibe 
fi'l-İslô.m an Es'ileti'l-Kenfseti'l-Anglikfyye (İstanbul, 1342), "Anglikan Kilisesine 
Cevap" adıyla Mehmet Akif Ersoy tarafından Türkçeye tercüme edilmiş ve bu da Sü
leyman Ateş tarafından sadeleştirilerek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlan arasında neş
redilmiştir. Asô.ru'/-Hamr isimli eseri de yine Mehmet Akif tarafından "İçkinin Beşer Ha
yatında Açtığı Rahneler" adıyla Türkçeye tercüme edilmiş. olup, bölümler halinde de 
Sebflürreşô.d dergisinde neşredilmiştir (Sayı: 522-527). Söz konusu her iki eser de 
Tedkfkat ve Te'lifat-ı İslamiyye Heyeti'nce yayımlanmıştır. (Geniş bilgi için bkz.: T.D. V. 
İslô.m Ansik/opedisi, 1/187-188, İstanbul, 1988.) 

(8) Ömer Ferid Kam (1864-1944), İstanbul doğumlu. Babası Ahmed Muhtar Paşa, 
II.Abdülhamid'in harem doktorluğunu yapmıştır. Hayatının yaklaşık ilk kırk yılı fikri buh
ranlarla geçmiş, bu-buhranlardan kurtulmak için tarikat şeyhleri ve filozoflar dahil olmak 
üzere her çareye başvurmuş, en sonunda Mesnevi'den aldığı feyz ile huzura ka
vuşmuştur. Edebiyat, din ve felsefe alanında değerli eserler vermiştir. DarulfünQn'da Türk 
Edebiyatı ve İran Edebiyatı hocalığı yapmıştır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ndeki ho
calık görevi esnasında vefat etmiştir. Metnimizde geçen İ/m-i Ahlô.k (Ankara, 1339-
1341) isimli eseri, Ernile Boirac'ın Felsefenin İlkeleri adlı eserinin "Ahlak ilmi" bö
lümünün ilavelerle bir tercümesinden ibarettir. Ferid Kam'ın diğer önemli eserleri ara
sında Dinf Felsefi Sohbetler (Sadeleştiren: S. Hayri Bolay, D.İ.B.Yay.); Vahdet-i 
VücQd ve Panteizm (Mustafa Kara bu eseri, İbn Arabi'de Varlık Düşüncesi adı altında 
yayınlamıştır. [İnsan Yay., İstanbul, 1992]); ve Türrehat (İstanbul, 1303)'ı sayabiliriz. 
(Daha geniş bilgi için bkz.: İsmail Kara, a.g.e., ss. 9-41; Dinf Felsefi Sohbet/er, ss. 9-
21.) 
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İsmail Hakkı Beyefendinin(9l Anglikan Kilisesine Cevab olmak üzere el
Cevabu's-Sedid fi Beyan-ı Dini't-Tevhid(ıoı ile Yeni İlm-i Kelam'ı, 
M. Şemseddin Beyefendinin de Felsefe-i Ula'sı tab' olunmaktadır. 

Bu eserler meyanında, fazıl-ı şehir İsmail Hakkı Beyefendi Haz
retlerinin Yeni İlın-i Kelam'ı bir ehemmiyet-i mahsusayı haiz olduğu ci
hetle, bu eser hakkında şimdiden bazı izahatta bulunmalarını müellif-i muh
tereminden rica ettik. Üstad-ı muhterem sorduğumuz suallere cevab 
vermek lütfunda bulundular. Bütün Müslümanları, bilhassa münewer genç
leri pek ziyade alakadar edecek olan bu eser hakkında müellif-i muhteremi 

(9) İzmirli İsmail Hakkı (1868-1946), İzmir'de doğdu. Mektep ve medrese tahsili alarak, 
klasik İslam iliml~rinin yanında Batı felsefesi, mantık, sosyoloji ve psikoloji gibi ilimleri 
de görmüştür. İstanbul Üniversitesi'nin muhtelif fakültelerinde hemen hemen bütün ilim
lerin öğretmenfiğini yaptı. Esas itibariyle bir felsefeci olmakla birlikte, Yeni İlm-i 
Kelô.m isimli eseriyle kelam ilminde bir çığır açmıştır. İslam ilimlerinin hemen hemen 
her sahasında telif ve tercüme olarak 40'ın üzerinde esere imzasını atmıştır. 2 Şubat 
1946'da Ankara'da hayata veda etmiştir. Bu mümtaz şahsiyetin hayatı, fikirleri ve eser
leri üzerine İzmir ilahiyat Fakültesi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa (24-25 
Kasım 1995 tarihinde) bir sempozyum tertip edileceğinden ve bu sempozyumda su
nulacak tebliğierin de Diyanet Vakfı tarafından neşredilecek olmasından dolayı burada 
detaylı teferruat vermiyoruz. 

(10) İzmirli bu eserini 1335 yılında yazmış, daha sonra Abdülaziz Çaviş tarafından da muh
tasan yazılmıştır. Kitabın kaleme alınma sebebi, Anglikan Kilisesi'nin 1335 yılında 
Meşihat makamına Londra'dan bir mektup göndererek cevaplanmasını istediği so
rulardır. Bu sorular şunlardı: 
1-Hz.Peygamberin dini nedir? 
2-Bu din, fikir ve hayata neler bahşediyor? 
3-Zamanımızın müzahim-i mütenevviasını (çeşitli bunalımlannı) nasıl tedavi ediyor? 
4-Dünyayı gerek daha iyi, gerek daha fena bir· surette taklib eden (çeviren) kuvay-ı 
siyasiyye ve maneviyyeye ne diyor? , 
Mektubun ifadesine göre, bu sorulan sormaktaki amaç, "Müslümanlığı, sahihu'l-itikad 
olmakla beraber hayat-ı asriyyenin ihtiyacat ve mesailini nazar-ı itibara alan bir Müs
lümanın kalbinde ve fikrinde yaşadığı gibi tanımak, İslam'ın savt-ı hakikisini işitmek"ti. 
(Bkz.: el-Cevôbu's-Sedid fi Beyön-ı Dini't-Tevhid, Ankara, 1339-1341, s.3). Bundan 
sonrasını da İzmirli'nin ·büyük oğlu Cemalettin İzmirli'den nakledelim (Köşeli pa
rantezler tarafımızdan ilave edilmiştir.): "Meşihat meseleyi [böyle bir eserin yazılması 
meselesi] Darulhikme'ye havale ediyor. Bunun üzerine üstad [İzmirli] bu mevzua dair bir 
eser kaleme alıyor. Maksadı her cihetle kafi olan bu eserinin üzerinden beş sene sonra 
da Şer'iyye Vekili Vehbi Efendi [Hulôsatu'l-Beycin fi Tefsiri'l-Kur'an isimli 15 ciltlik 
tefsiriri sahibi Konya'lı Mehmed Vehbi Efendi (ö. 1948)] daha muhtasar ikinci bir ese
rin kaleme alınması için Abdülaziz Çaviş'ten yine rica ediyor ve 1339'da basılan 
Abdülaziz Çaviş'in eseri [el-Evcibe fi'l-İslôm an Es'ileti'l-Keniseti'l-Anglikiy-ye], Meh
met Akif tarafından Türkçe'ye tercüme ediliyor [Anglikan Kilisesine Cevap]." (Bkz.: 
C.İzmirli, İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri, Dini ve Felsefi İlimlerdeki Mevkii, 
Jübilesi ve Vefatı, Hilmi Kitabevi, 1946, s.17.) 
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ile vukCı bulan mülakatımızı ber veeh-i atı dereediyoruz (aşağıda olduğu gibi 
naklediyoruz). 

*** 
İ/m-i kelam asra göre tebeddül edebilir mi (değişebilir mi)? 

- Ulum-ı asriyye ilm-i kelam'da müsta'mel olan edillenin ahvalini ta'dfl 
eder, tevsl eder(genişletir). İlın-i kelam'ın mebadfsi (öncülleri) ve vesaili 
(araçları) ihtiyac-ı asra göre değişir_(ııı Hasım . başkalaştıkça, mu'anid 
(inkarcı; inatçı) değiştikçe ilm-i kelam'ın suret-i müdafaası da başkalaşır. 
Ancak ilm-i kelam'ın makasıdı (amaçları) asla değişmez, akaid-i asliyye-i 
İslamiyye tebeddülden maslindur (korunmuştur). 

İ/m-i kelam bugünkü kavaid-i ilmiyyeye karşı ne vaziyette 

bulunuyor? 

- Hasımlarımız iyi bilmeli ki, İslam'ın hiç bir şeyden pervası (korkusu) 
yo~tur. İslam, kavanfn-i muhkeme ve kat'iyye ile sabit olc:n kavaid-i il
miyyeye asla mu'arız değildir. Akaid-i İslamiyyeyi müdafaa vazifesiyle mu
vazzaf (görevli) olan ilm-i kelam asra göre mukarrer olan kavaid-i ilmiyyeyi 
ve kavantn-i felsefiyyeyi isti'mal eder. Hürriyet-i inzar (düşünce hürriyeti), is
tiklal-i efkar (fikir hürriyeti) esasına riayet ederek akaid-i celile-i İslamiyyeyi 
taarruzdan maslin bırakır. Akaid-i İslamiyye ile kabil-i tevffk (bağdaşması 
mümkün) olmayan kavanfn-i felsefiyyeyi reddeder. Mezahib-i milliyye ve 
mesaiik-i felsefiyyeyi (felseff ekolleri) istiknah eder ([haklkatini] araştırır). 

Yeni bir ilm-i kelam'a ihtiyaç var mıdır? 

- Evet ihtiyaç vardır. Ma'lCım olduğu üzere ekseriyet-i uzmayı (büyük ço
ğunluğu) teşkil eden Ehl-i Sünnet ve Cemaat arasında iki nevi' ilm-i kelam 
vardır: Biri Kudema'nın ilm-i kelamı, diğeri Müteahhirtn'in ilm-i kelamı. 

Kudema ilm-i kelamı üçüncü asr-ı hicrtde, müteahhirfn ilm-i kelamı beşinci 

(ll) İzmirli, Yeni İ/m-i Ke/am'ında bu cümleden ne kastettiğini şöyle açıklamaktadır: "İlın-i 
Kelamın mebadl ve vesaili ihtiyac-ı asra göre değişebilir. Ez cümle mütekellimln vak
tiyle hudus-ı alemi isbat için 'ecsam a'razdan hall değildir, ecsam cüz'i la ye
tecezzalardan mürekkeptir' gibi kaziyyeleri birer mebde' olmak üzere kabul etmişler idi! 
Hudus-ı alem de isbat-ı Sani için bir mebde' idi. Bu mebde'ler tağylr edebilir, daha bir 
takım mebde'ler va'z olunabilir. Bugül) bir takım felasife-i eecildenin kabul ettikleri 
'kavanln-i tablat bi't-tecrübe sabit olmakla mümkündür, zarQri değildir' kaziyyesi 
mucize-i hissiyyenin imkanı için bir mebde' olabilir. Kudemanın ilm-i kelamında mebde' 
başka, müteahhirin ilm-ikelamında mebde' başka idi. Yeni İ/m-i Kelam'da da mebde' 
başka olacaktır." ( Y.İ.K., I. kitap, ss.7-8) 
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asr-ı hicrfnin nihayetlerinde zuhCıra başlamış idi.(12l Kudema ilm-i kelamı 
ancak dördüncü asr-ı hicrfnin nihayetlerine doğru, müteahhirfn ilm-i 
kelamı ise altıncı asr-ı hicrfnin sonlannda istikmal edilmiş (tamamlanmış) 
idi. Hilafiyyatın (tartışmalı meselelerin) başlıcası kudema kelamında 

Mu'tezfle ile, müteahhirfn kelamında felasife ile cereyan ederdi. Mü
teahhirfn, mesail-i ma-ba'dettabliyyede (metafizik meselelerde) Hazreti Pey
gamber aleyhi's-salatü ve's-selam Efendimize ittiba' ederek ma'kulat (akıl ile 
bilinen şeyler) nokta-i nazarından usul-i felsefiyyenin usul-i dine mu'arız 
olabilecek bir kıymet-i ilmiyyesi olmadığını irae etmek {göstermek), cedel 
tarikiyle mezahib-i felsefiyye arasındaki tenakuzlan meydana çıkarmak ga
yesini istihdaf etmiş (hedeflemiş) idi. Kudema kelamında mebadf ve vesail, 
mantıka mübayin (zıt) olarak kabul olunmuş idi, müteahhirin ilm-i 
kelamında bilakis mebadf ve vesail mantıka mutabık idi. Ma'a't-teessüf (ne 
yazık ki), bu ilm-i kelam erbabı da kesb-i nedret etti (azaldı). Mamaffh 
erbabı bulunsa da yine bu asra göre kafi gelmeyecek idi. Çünkü daire-i 
şümCılüne aldığı felsefe üç asırdan beri münkariz olmuş (tükenmiş), yerine 
yeni bir felsefe ikame olunmuştu. 

Bu halde ilm-i kelamın da yeni bir şekil iktisab etmesi tabi! idi. İşte bu 
zarCıreti nazar-ı i'tibare alan Tedkfkat ve Te'llfat-ı İslamiyye Hey'et-i İlmiy
yesi yeni bir ilm-i kelamın yazılmasını taht-ı vücCıbda (gerekli) görmüştür. 

Yeni ilm-i ke!Cım ne tarz üzere tahrfr olunmuştur? 

- Yeni ilm-i ke!Cım, asıl maksud olan tevhfd-i Bari (Yaratıcının Birliği) 
babında muhatabın anlayabileceği bir tarz ile, tart-ı nevfn (yepyeni bir tarz) 
ile istidlalleri umde (destek) kılmış, bir ,takım delail-i cedfde irae etmiştir. 
Tevhtd-i Barinin ekmel vesaili olan nübüwet-i Muhammediyye babında 

(ı2) Kudema (mütekaddimQn) ilm-i kelamı, büyük filozof ve kelamcı aynı zamanda da mu
tasawıf Gazali (ö. 505/ı ı ı ı)'nin kelam ilmine getirdiği yenilikler! e sona erer ve artık 
onun kelamcılığı ile birlikte müteahhirfn ilm-i kelamı başlar. Bir Eş'arf kelamcısı olarak, 
kendi kelam sisteminin temelinde bireysel tasavvuf tecrübesi de bulunan Gazallnin 
kelam ilmine getirdiği yenilikler arasında en önemli gördüğümüz husus, mantık ve fel
sefenin kelamf tartışmalarda kullanılmaya başlanmasıdır. Gazallden önce kelamcılar, 
bid'atlerle ve bu bid'atlerin temsilcileri durumunda bulunan sapık fırkalarla ve de esas 
olarak Mu'tezfle -ki, Mu'tezile'yi sapık bir mezheb olarak kabul etmediğimi burada be
lirtmek istiyorum- ile uğraşırken, Gazallyle birlikte ve ondan sonra, karşıianna İslam 
felsefecilerini almışlar ve artık onlann fikirlerini çürütme yolunda mücadele vermeye 
başlamışlardır. Bu bağlamda, Gazallnin felsefecileri şu üç noi5tada tekfir edişi ha
tırlanmalıdır: Alemin kıdemi meselesi, Allah'ın cüzi'yyatı bilemeyeceği meselesi, ve son 
olarak, haşrin sadece cismanf olacağı meselesi. 
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ehl-i basairin süluk ettikleri havarik-i hissiyye (olağanüstü duygular) 
tarikinde felsefe-i cedldeden istifade eylemiştir. Fen ile, tecribe ile isbatı 

kabil olmayan hususatın imkanını yeni mantık ile, mantık-ı tatbiki kavaidi 
(uygulamalı mantık kuralları) ile isbat eylemiştir. Neyi kabul etmiş ise an 
burhan (delille) kabul etmiş, neyi reddetmiş ise yine an burhan red
deylemiştir. Herkesin korktuğu skolastik müdafaatı(lS) kaldırmış, yerine 
metot dairesinde müdafaa ikame eylemiştir. Felsefe-i hazıra ile lüzumu de
r~cesinde beraber gitmiş, hem mantık-ı suriyi (biçimsel mantığı)(14l, hem de 

(ı3) Skolastik, dar anlamda Ortaçağ Hıristiyan felsefesine verilen addır. Geniş anlamda 
ise, Ortaçağda kilisenin hiç bir araşbrma veya incelemeye fırsat vermed~n, mün
tesiplerine kendi inanç ve doktıinlerini zorla kabul ettirmesidir. Amacı, hakikati araş
brmak, yeni bir şey bulmak değil, mevcudu öğretmektir. Skolastik metottan kastedilen 
şey ise, aklı vahyin ve imanın hakikatlanna, doğrulanna tatbik ederek, iman ve inanç 
konulannı kavrarulabilir hale getirmek, böylece onlan temellendirerek, karşı itiraz ve 
hücumlan çürütmektir. Aristo mantığı bu anlayışın temelini oluştururken, bu felsefenin 
hareket noktası "Anlamak için iman etmek" görüşüdür. Ancak skolastik doktrinler, ki
lise babalannın görüşlerinden, mbnasbrlarda ve piskopos mekteplerinde öğretilen bir 
takım bilgilerden oluşmaktaydı. Dolayısıyla bu doktrinler birer dogina halindeydi ve her 
türlü değişime ve gelişime kapalıydı. Skolastik felsefenin önemli özellikleri ise şunlardır: 
ı -Bu felsefede Eflatun ve Aristo otoritedir. 
2-Bu felsefe kendini otoritelere göre ayarlar. 
3-Tabiab doğrudan müşahade etmeye gerek yoktur, zira kitaplardan ve üstadlardan 
edinilen bilgi esasbr. 
'4-Bu felsefe bizzat hakikatı araştıran bir düşünce değildir. 
5-Yeni bir dünya görüşü endişesi yoktur. Sübjektif ve izaft her türlü bilgi anlayışına kar
şıdır. Öğrenileni aynen öğretmeye devam eder. 
Skolastik felsefenin temsilcileri ise, Canterbury'li Anselmus (ı033-1109), Roscelinus 
(ı050-1125), Albertus Magnus (1193-ı280), Aquino'lu Thomas (ı225-ı274), Duns 
Scotus (ı270?-ı380), Ockham'lı William (1300?-1349) ve Roger Bacon (12ı0/15-
ı294)'dır. (Bu bilgiler şu eserlerden özetlenmiştir: S.Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler 
Sözlüğü, İstanbul, 1981, ss.252-258; Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul, ı980, 
ss.156- ı 78.) 

(ı4) Mantık-ı sQri: Formel, biçimsel, logistik manbk da denir. Burada, çıkanıniann sırf bi
çimsel kalıplan V? kurallan dikkate alınır, içerik değeri ve dış dünya dikkate alınmaz. 
(Geniş bilgi için bkz.: İbrahim Emiroğlu, Manbk Yanlışlan, İstanbul, ı993, s.43 vd.). 
Mısır'lı İslam felsefecisi, Hasan Haneft, sun manbkla ilgili olarak şu yorumu yap
maktadır: "Aristo'nun ve ilk harikası olan Mantık adlı eserinin tercüme edilmesinin ar
dından felsefi mirasımızın salt sun manbğa yönelmesi; Aristo'nun mantİğının özüm
lenınesi ve salt akıl çerçevesine kanabilmesi için buna başvurmasından daha tabii bir 
şey olamazdı. Zihni sürekli mücerrede iten ve devamlı tealiye yönlendiren tevhıCI an
layışı da buna yardım etmiştir. Kadim dinlerdeki tecstm ve teşbth tehlikeleri, İslam! aklı, 
Müslümaniann kalplerinde yeni yeni kök salan tevhtdi sağlamlaşbrmak ve onu ko
rumak için devamlı artan bir güçle sun manbğa itmiştir. Sun manbk, .İslam! manbğa 
göre yeniden bina edilmesine rağmen Müslüman şarihlenn ellerinden kıyasa ve onun 
çeşitli şekillerine ağırlık vererek çıkmışbr." (H.Haneft, İslami Araştırmalar, Çev. İb
rahim Aydın, Ali Durusoy, İstanbul, ı994, s.42. 
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mantık-ı maddiyi (içeriksel mantığı)(lS) elinde tutmuştur. 

Yeni İlm-i Kelômdan hangi kısımlar tab' olunuyor? 

- Yeni ilm-i kelam dört kitab üzere tertib olunmuştur. Dört kitabtan bi
rinci ile ikincisi heyetimizce tedkik olunınakla burada onlar tab' olun
maktadır.(16l Birinci kitab mukaddime'yi, ikinci kitab ilôhiyyôt'ı, üçüncü 
kitab sem'iyyôt'ı(17l, dördüncü kitab bir hôtime'yi muhtevi olacaktır. 
İnşaallah pek yakın bir zamanda birinci ve ikinci kitablar saha-i intişara vaz' 
olunacaktır. 

(Sebllürreşôd, c. 21, n. 528-529, ss. 58-59.) 

(15) Mantık-ı môdd._f: İçeriksel, uygulamalı mantık da denir. Çıkanıniann bilgi değeri de göz 
önüne alınır ve araştınlır. (Geniş bilgi için bkz.: i. Emiroğlu, a.g.e., İstanbul, 1993, 
s.43 vd.). H.Hanefi, maddi mantık için de şu yorumu yapmaktadır: "Bizde hayat sü
rekli yenilenmektedir. Asnn geri kalmışlık, sömürü ve yabancı hakimiyeti gibi acılan 
hep bizi bulmuştur. Oysa sfırf mantık· ve· çeşitli şekilleriyle kıyas, asnn ihtiyaçlanna 
cevap vermekten çok uzaktır. Bizler daha çok vakıanın mantığına muhtacız. Yani tec
rübe mantığına, ictimai mantığa ve tarih mantığına. Muasır hayatımızı anlayabilmek ve 
problemlerimiz çözebilmek için "maddi mantık"a ihtiyaç duymaktayız. Bizim insani ilim
ler mantığına olan ihtiyacımız salt fikirlerio mantığına olan ihtiyacımızdan daha bü
yüktür. Batı'nın son dönemlerde gerek sembolik mantıkta gerekse beşeri ilimler man
tığında yeniden sfırf mantığa dönmesi bunu değiştiremez. Kuşkusuz bizler kadim 
usülcülerin koyduklan, ihsa /sayım metotlaona dayanan sayısal istikrai mantığa daha 
çok muhtaçtık Zira bu mantık sayesinde ictimai, siyasi ve iktisadi hayatımıza tesir eden 
illetleri daha kolay tanıyabilecektik. Milli, ferdi ve ictimai vicdanımızı tahlil edebilmek 
için bir şuur mantığına olan ihtiyacımız da çok büyüktür. Böyle bir mantık sayesinde 
asnmızın dayanaklannı, temel tecrübelerini öğrenebilecek, ilerlemenin önündeki en
gelleri yenip kendisinde özümleyebilmek için asnn ruhunu idrak edebileceklik Her 
halükarda en büyük ihtiyacımız; lafızlar mantığını, kıyas şekilleri mantığını, cedel ve saf
sata mantığını hitabet ve şiir mantığını aşmaktır. İnşa! ibarelerin hakim olduğu lafzf fi
kirden muzdaribiz. Cedel ve safsatadan mı.ızdaribiz. Bütün bunlardan dolayı ayağımızın 
altındaki toprak elimizden alındı, servetlerimiz gözlerimizin önünde çalındı. Bunlar olur
ken bizler !isan kavgalannı hazmetmeye çalışıyorduk. Kısaca bizler bir sinek dahi öl
düremeyen zuma ve kemençeyi konuşturmakla meşguldük." (Hanefi, a.g.e., ss.43-
44). 

(16) Tedkikat ve Te'lifat-ı İslamiyye Hey'eti, İzmirli'nin bu eserinin !.inci kitabını Evkaf-ı 
İslamiyye Matbaasında (İstanbul, 1339-1341/1923-1925) bastırrnıştır. Bu eserin 
ILkitabı ise, Darulfünfın İlahiyat Fakültesi tarafından Matba'a-i Amire'de (İstanbul, 
1340-1343/1924-1927) bastınlmıştır. Daha sonra bu iki kitap, biraraya getirilmiş va
ziyette, Sabri Hizmetli tarafından latin harflerle neşredilmiştir (Umran Yay., Ankara, 
1981). 

(1 7) Ne yazık ki, bizce meçhul olan sebeplerden dolayı, İzmirli, sem'iyyattan oluşacak 
llLüncü kitabını ve de bir Hatime'den oluşacak IV.üncü kitabını tamamlayamamıştır. 
Tabii, muhtemelen nübüwet ve ahirete dair meselelerio yer alması beklenen llLüncü 
kitabın eksikliği dolayısıyla, İzmirli'nin bu eserinin tam ve adil bir değerlendirmesini 
yapmak mümkün olmamaktadır. 
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Yeni İlın-i Kelam(lS) 

Yazıimalı mı Yazılmamalı mı? 

Sebflürreşôd'm 528.inci nüshası üstad-ı muhterem İzmirli İsmail Hakkı 
Beyefendinin te'llf ve tab' etmekte olduklan Yeni İ/m-i Kelôm hakkında 
üstad-ı müşarun ileyh ile vukCı bulan bir mülakatımızı ihtiva etmekte idi. İs
mail Hakkı Beyefendi beyanatmda "ilm-i kelamm mebad!si ve vesaili ih
tiyac-ı asra göre değişir, hasım başkalaştıkça, mu'anid değiştikçe ilm-i 
kelamın. suret-i müdataası da başkalaşır. Ancak ilm-i kelamm makasıdı asla 
değişmez; akaid-i asliyye-i İslamiyye tebeddülden masCındur" dedikten 
sonra yeni bir ilm-i kelama ihtiyaç olduğunu izah ederek ilm-i kelamın 
daire-i şümCılüne aldığı felsefenin üç asırdan beri münkariz olduğunu, ye
rine yeni bir felsefenin ikame olunduğunu, binaenaleyh ilm-i kelamm da 
yeni bir şekil iktisab etmesi tabii bulunduğunu beyan eylemişlerdi. İsmail 
·Hakkı Beyefendi Yeni İ/m-i Kelôm'm tarz-ı tahrlrinden bahs buyurarak 
"herkesin korktuğu skolastik müdataatı kaldırmış, yerine metot dairesinde 
müdataa ikame eylemiş, felsefe-i hazıra ile lüzCımu derecesinde beraber git
miş, hem mantık-ı sCırlyi, hem de mantık-ı maddiyi elinde tutmuş" olduğunu 
söylemişlerdi. Tabii üstad-ı muhteremin beyanatını ber veeh-i tafsil (ayrıntılı 
bir şekilde) okumak isteyen kari'lerimiz (okuyucularımız) Sebflürreşôd'm 

mezkCır sayısına müracaat edebilirler. 

Fazıl-ı muhterem Şeyh Muhsin-i Fan~19) Hazretleri üstad-ı muhtereme 

(18) Sebilürreşôd, c.21, n.532-533, ss.92-93. 
(19) Şeyh Muhsin-i Emt ez-Zahiıi (Hüseyin Kazım Kadri), (İstanbul-1870, Tarsus-1934): 

ilim ve siyaset adamı. Babası Trabzon Valisi Kadri Bey'dir. Kazım Kadri, 1908 Meş
rutiyetinden sonra arkadaşlanyla birlikte (Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit Yalçın) Tanin 
gazetesini çıkardı (1 Ağustos 1908-16 Nisan 1925). Toksözlü ve mücadeleci oluşu gö
revli bulunduğu yerlerde az kalmasına sebep oldu. Ölümünden iki yıl önce değerli kü
tüphanesini ve ve evraklannı Üsküdar'daki Selimağa Kütüphanesi'ne vakfetti. Ölü
münden sonra evraklarİnın yakılmasını istediyse de dostlannın ısran üzerine bundan 
vazgeçti. Büyük Türk Lügati adlı eseri bu evraklar arasında bulunarak yayımlanclı. 
Kazım Kadri'nin asıl değeri, onun ilmf ve fikri çalışmalannda görülür. Dini eserlerinde 
ve bazı yazılannda Şeyh Muhsin-i Fant ez-Zahiri takma adını kullanır. Yukanda in
celemekte olduğumuz metinde de görüldüğü gibi, Kazım Kadri kelama, ve özellikle, ta
savvufçulann ve kelamcılann bir tür metodu olan te'vtle şiddetle karşı çıkar. Ayetleri za
hirinden anlama yolunu seçtiği görülmektedir. ez-Zahiri takma adını bu sebeple 
kullanıyor olabilir. Tanin, İkdôm, İctihad, Servet-i Fünun gazete ve dergilerinde dil, 
din, felsefe, iktisat, ziraat ve siyasetle ilgili bir çok makale yazdı ve altmışa yakın eser 
hazırladı. İstanbul'da Küplüce'deki evinin bahçesindeki özel mezanna gömülmüştür. 
(Bkz.: Türk Dili ve Edebiyatı Ansik/opedisi, Dergah Yay., İstanbul, 1981, IV/300-
302; Yeni Türk Ansiklopedisi, Ötüken Yay., İstanbul, 1985, IV/1343; Türk An
silclopedisi, M.E.B. Yay., Ankara, 1971, XIX/420-21.) 
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cevab vermekte ve yeni ilm-i kelamın yazılıp yazılmaması meselesini 
mevzCı-ı bahs etmektedir. Gönderilen makaleyi aynen dere ediyoruz (ya
yınlıyoruz). 

Bu mühim münazarayı kari'lerimizin dikkatle takip ederek istifade ede
cekleri tabifdir. 

Sebilürreşad Ceride-i İslamiyyesine 

Mu'azzez ve Muhterem Üstad, 

Sebflürreşad'ın 16 Mayıs 1339 tarihli nüshasında, fazıl-ı muhterem İs
mail Hakkı Beyefendinin Yeni İlm-i Kelam namıyla yazmış ve tab' et
tirmekte bulunmuş olduklan eser hakkındaki beyanlarını kemal-i hayret ve 
teessüfle okudum. Aşağıda yazacağım sözlerden bu hayret ve teessüfümün 
sebepleri aniaşılacaktır. 

Şeyhillislam Musa Kazım Efendi(ZO) zamanı11da, resını bir ilm-i kelam 
yazılmak için de bazı teşebbüslerde bulunulmuş idi. Böyle bir kitabın 

beyne'I-İslam yeniden ihtiraslar ve tefrikalar çıkaracağını ve halkı muhtelif 
mezhebiere tabf olan bir memlekette hükümetin her hangi bir fırkanın 
itikadını tercih ve iltizama ve diğerini tadlfl ve tefsfka kıyam etmesinden ne 
gibi fenalıklar vücuda gelebileceğini düşünmüş ve efendi ·m er h uma yaz
dığım bir mektubta böyle bir şeyden vaz geçmesini rica etmiştim. "Resmi 
ilm-i kelam", bu gün pek muhterem ve kadim dostumuz, üstadımız İsmail 
Hakkı Beyefendinin yazdıkları Yeni İlm-i Kelam'a nisbetle daha az tehlikeli 
olacaktı. Bu yeni eser, bizi ebediyyen uzaklaşmış olduğumuzu zan
nettiğimiz cedeliyyat-ı kelamiyye ve m'ünakaşat-ı lafziyyeyi alem-i İslam'da 
yeniden uyandırmış olacaktır. Bu ilmin Müslümanlıkta ne zaman ve nasıl 
meydana çıktığını düşünecek olursak, o zaman onun faydalarını veya ma
zarratlannı tamamiyi e aniayabilir ve bunun için de yine üstadın M u-

(20) Şeyhillislam Musa Kazım Efendi (1858-1920), Osmanlı Devletinin yüzyirmibirinci şey
hülislamı olup Erzurum'un Tortum ilçesindendir. Tanzimat sonrası ortaya çıkan akımlar 
içinde İzmirli İsmail Hakkı ile birlikte modem İslamcılann safında yer alan Musa Kazım 
Efendi, Sultan V.Mehmet (Mehmet Reşat) ve Sultan VI.Mehmet (Vahdettin) za
manlannda dört ayn dönemde olmak üzere toplam 5 yıl 1 ay 4 gün şeyhülislamlık yap
mıştır. Bir çok seçkin esere ve makaleye imzasını atan Musa Kazım, hayatının son
Ianna doğru sürgüne göndeıildiği Edirne'de vefat etmiş ve orada Muradiye Camii'nin 
bahçesine defnedilmiştir. (Aynntılı bilgi için bkz.: Abdülkadir Altınsu, Osmanlı Şey
hülislômları, Ankara, 1972, ss. 233-237.) 
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hassalu'/-Kelam ve'l-Hıkme(2 ll ünvanlı eserinden istişhad edebiliriz. 
"Kelamiyyat" tabir edilen felsefe-i d!niyye, sulta-i d!niyyeyi (dini otoriteyi) 
Hicaz'dan Irak'a getirmek isteyen ve bir ikisi müstesna olmak üzere, devre-i 
hükümetleri Müslümanlık için ba'is-i sefaJet ve dalalet (sefalet ve sapıklık 
sebebi) olan Abbas! halifeleri zamanında vücCıd bulmuştu. Vahdete ve 
tevhtd ve ittihada müstenid bir din ve şeriat olan Müslümanlığı parçalayan 
ve ortaya mezheb ve itikad ihtilaflan çıkarıp bu güne kadar devam eden te
reddi-i islamı ihdas eden (İslamın geri kalmasına yol açan) anlardı. İsmail 
Hakkı Beyefendi bahsettiğimiz eserlerinde bu ilmin eşher-i mebahisi (ko
nularının en meşhuru) kelam, yani Kur'an'ın mahlCık ve gayr-i mahlCık ol
ması meselesidir [Muhassalu'l-Kelam ve '1-Hıkme, s. 30] buyuruyorlar. Or
taya böyle bir mesele çıkaran ve bu yüzden Müslümanlan birbirine düşüren 

. bir Hallfe-i Abbasi idi. (22) Bu adamlar her şeyden ewel Hicaz'ın tefavvuk-ı 

(21) İzmirli'nin Muhassalu'l-Kelam ue'l-Hıkme (Daru'l-Hilafeti'l-Aii;,ye, Evkaf-ı İslami;,ye 
Matbaası, 1336) isimli eseri, Sabri Hizmetli'ye göre, intikal Devri ve Cumhuriyet dö
nemi neşriyatı arasında yer alan ilk Türkçe Mezhepler Tarihi kitabı olmasından ve ta
mamen Arapça kaynaklardan faydalınarak telif edilmesinden dolayı İslam Mezhepleri 
Tarihi açısından çok önemli bir eserdir. (Bkz.: S. Hizmetli, "İsmail Hakkı İzmirli'nin Ha
yatı, Eserleri ve Mezhep Anlayışı (2)", Milli Eğitim ve Kültür, n.19, Ocak-1983, 
s.45.) 
Bu eserin ilk sayfası "Dibace" (ss.2-18) ve "Mukaddime'den" (ss.20-34) oluşmaktadır. 
Eserin birinci bölümünü oluşturan "Mukaddime" kısmında Kelam ilminin tarifi, mev
zuu, mesaili, fayda ve gayesi, mebnası (dayanağı), mertebesi, tesmiyesi hakkında özet 
bir bilgi vermektedir. İkinci bölümde ise, İslam fırkalanna geçmeden önce Selefi;,ye 
tankini (ss.36-65) ve mütekellime tankini (ss.65-72) anlatmaktatır. Belirtmek gerekirse 
eserin buraya kadar olan bölümü Kelama, kalan bölümü ise İslam Mezhepleri tarihine 
aittir. Kalan bölümlerde ise, Ehl-i Bid'at fırkalanndan önce Marika'yı (Hariciler), sonra 
da Şi'a'yı incelemektedir. Özellikle Şi'a'ya oldukça geniş bir bölüm ayınr (ss.106-201). 
Diğer fırkalan ise, özet bir şekilde incelemek üzere Yeni İ/m-i Kelcim isimli eserine bı
rakır. Muhassalu'l-Kelcim'ın bir diğer özelliği ise, her konunun sonunda o konunun 
özetinin (Bu Mebhasin Hulasası) başlığı altında, ve ardından da o konuda yararlanılan 
kaynaklann listesinin (Bu Mebhasin Me'hazleri) başlığı altında verilmesidir. 

(22) Bu Abbas! halifesinin kim olduğunu Kazım Kadri'nin 20. Asırda İslamiyet (İstanbul, 
1992) isimli eserinden öğrenelim: " ... Fakat, Araplıktan ziyade Acem (Fars) taraftan 
olan Abbasi halifeleri bir fikir inkılabının yapılmasına bizzat çalışmaktan geri kal
mıyorlardı. Bu işte hedef, henüz Mekke ve Medine'de uygulanmal..ia olan din! otoriteyi 
ortadan kaldırmak ve Müslüman kamuoyunun ilgisini Irak'a yöneltmekti. Özellikle, 
Me'mun'un tahakkümü son dereceye varmıştı. Ortaya Kur'an'ın yaratılması meselesini 
çıkaran ve bu yüzden Müslümaniann fikirlerini alt-üst eden bu zalimdi." (s. 14). 
Kur'an'ın yaratılması (halku'l-Kur'an) meselesine iktidar desteği vererek, bunu herkesin 
kayıtsız-şartısız kabul etmesi gereken bir "resmi dogma" haline getiren Abbas! halifeleri 
sırasıyla şunlardır: ei-Me'mfın (813-833), ei-Mu'tasım (833-842) ve el-Vasık (842-847). 
Daha sonra Halife el-Mütevekkil (847-861) bu zorlamayı ortadan kaldırmıştır. 827 yı-
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diniyyesini (dini üstünlüğünü) imha etmek istiyorlar, ve bunun için daima 
yeni yeni çareler arıyorlardı. Diğer taraftan da "Kadisiyye" mağlubiyetinin 
acısını çıkarmak ve Arapların ellerinde karin-i inkiraz olan İran saltanat ve 
medeniyetinin intikamını almak isteyen İran mütefekkirleri ve vatanper
verleri böyle bir cereyandan istifade etmek yollarını buldular. Yine 
Abbasllerin himmetleriyle ve şüphesiz bir sQ'-i fikr (kötü düşünce) ve niy
yetle Yunanca'dan Arapça'ya terceme edilen felsefe kitaplanndaki mebahis 
imdada yetişti ve aklen müsteb'ad acidedilen ahkam-ı Kur'aniyye ve di
niyyenin te'vili imkanı husule geldi ve Müslümanlık ile hiç bir alaka ve mü
nasebeti olmayan nazariyyelerden dinde bahisler görülmeye başladı. İşte, 
"ilm-i kelam" bu devrin eseridir. Dinin basit ve sade itikadlarına mukabil 
mantıkın ve Yuri2m felsefesinin baş döndürücü ve göz karartıcı fikirleri ve 
nazariyyeleri ileri sürüldü ve ukala-i seb'a-i (yedi akılcı) Yunaniyyeden Aristo 
"Aristo ve Aristotales" namıyla ve muallim-i ewel ünvanıyla harim-i İslam'a 
sokuldu. Platon, "Eflatun-i ilahi" [olarak] anıldı ve Calinous'a imam sıfatı 
izafe edildi. Hatta Aristo'nun bir peygamber olduğuna ve kavminin onun 
risaletini tasdik etmediklerine dair bir yerde bir hadis bile gördüğümü ha
tırlıyorum, ki şüphesiz mevzudur. Bu gafletler ve dalaletler yüzünden kelam 
ve akaid kitapları Meşşaiyyye, İşrakiyye, Rewakiyye, İndiyye ve İnadiyye ... 
gibi mezahib-i felsefe ile doldu ve hidayet-i İslam ve din ile hiç bir alakası 
bulunmayan bu cedeliyattan ve safsatalardan Müslümanlığı kurtarmak kabil 
olmadı. Bugün kelam tabirinin menşei bile bu ilmin (?) nereden meydana 
çıktığını göstermeye kafidir. Üstadın müsadelerine mağrfuen arzederim ki, 
kelam tabiri zannedildiği gibi -e/ kelam fz keza- (23l beyanlarından değil bir 

!ında el-Me'mfm, Kur'an'ın mahlfık olduğu dogmasına bağlı olduğunu resmen ilan et
miştir. Bununla birlikte, Hz.Ali'nın diğer sahabilere üstün olduğunu da ilan etmiş, Şi'i 
uygulamalanndan esintilerle hukuk ve ibadetlerde bir takım değişiklikleri de baş

latmıştır. Ulemanın dini telakkilerini ve inançlarını (özellikle Halku'l-Kur'an meselesindel 
sorgulamak demek olan Mihne uygulamasını da başlatmış, bunun takibi ile de kardeşi 
ve varisi el-Mu'tasım'ı görevlendirmiştir. Bu mihne uygulamasının en şiddetli dönemi el
Vasık döneminde olmuştur. Hatta bu dönemde muhaddis Ahmed b. Nasr el-Huza'i 
ayaklanmış, ancak yakalanarak sorguya çekilmiştir. Sorgulamada yeni inanç esaslarını 
kabullenmeyi reddedince de öldürülmüş, ve kesilen başı diğerlerine örnek olması için 
şehrin (Bağdat) ortasındaki darağacına asılmıştır (Şaban 231/Nisan 846). (Bkz.:P.M. 
Holt, Ann K.S. Lambton, Bemard Lewis, The Cambridge History of Islam, Camb
ridge, 1988, lA, ss.l24-125.) 

(23) Kelam isminin nereden geldiğine dair yapılan tartışmalarda bu kelimenin, ilk kelam 
eserlerinin konu başlıklannda "el-kelam ff .... "ibaresinin sık sık tekrarlanmasından gel
diği şeklinde bir tez de mevcuttur. Örneğin, el-Bakıllani'nin Kitabu't-T emhid'inde bazı 
konu.başlıklan şu şekildedir: el-Kelam fi Hakikati'l-İlm, el-Kelam fi'l-Mevcfıdat, el-Kelam 
fi İsbatı's-Sani', el-Kelam fi's-Sıfat, el-Kelam n Halkı'l-Ef'al, el-Kelam fi'l-İmame, vs. 
Şeyh Muhsin-i Fanl burada bunu kastetmektedir. 
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lafz-ı Yun2ı.nl olan 11Logos" kelimesinden alınmıştır ve tamamiyle bunun laf
zen ve ma'nen mukabilidir. 

Yirminci asr-ı medeniyette Müslümanlan vahdet-i d!niyye ve itikadiyye 
· etrafında toplamak bir far!zadır ve bu ihtiyaç bugün her tarafta his

sedilmektedir. "Fıkh", "ilm-ü Usul-i fıkh" "tefs!r ve ilm-ü usul-i't-tefs!r" gibi 
İslam! ilimler dururken ve Kur'an-ı Müb!n'in ihtiyacat-ı asriyyeye muvafık bir 
tefslr veya bir tercemesi bile henüz yapılmamış iken, zalam-ı tarihe (tarihin 
karanlıklanna) karışan ihtilafat-ı mezhebiyye ve cedeliyyat-ı kelamiyyeyi ye
niden ihya etmek ve fakat bu defa muallim-i ewellere, Eflatun-i ilahi:lere, 
İmam Calinous'lara, Porphyrios'lara... mukabil Lock'a,. Malbranch'a, 
Kant'a, Descartes'e, August Comte'e daha bilmem kimlere başvurmak ve 
bu yabancıları harfm-i İslam'a almak. .. lüzumsuz ve faidesizdir. Din-i mübln-

·i İslam'ın Garb'ın nazariyyat-ı felsefesi ile muhtac-ı te'y!d ve tahkım bir 
ak!desi yoktur. Diğer taraftan nusus-ı Kur'aniyye'yi te'v!le ve hatta bazen ta
mamiyle redde raci' olan ve ayat-ı hakkı re'y ve nazara tabi bulundurup, 
bunu da Kitab ve Sünnet'e tercih eden bir ilm-i kelamın Müslümanlıkta bir 
yeri olamaz. 

Mebnay-ı ilm-i kelam (kelam ilminin dayanağı), kelamiyyunun tarifleri
ne göre alem ile Sani'-i aleme (alemin Yaratıcısına) istidlal ise, Şinas~24l: 

Varlığın bilme ne hacet kürre-i alem ile, 
Yeter is batına halk eyledi ği zerre bile. 

sözleriyle bütün bu ilmi mahsus ve ma'kCıl bir tarzda hulasa etmişti. 

Nu'man b. Sabit, Şafi'l ve Ahmed b. Hanbel gibi eimme-i d!nin -
ridvanullahi aleyhim ecma'fn-kelam ve kelamiyyat hakkındaki hüküm ve ka
naatleri de calib-i itibar olmak lazım gelir. imdi, din imamlannın ilm-i tevh!d 
namı altında tedv!n etmiş oldukları ilm-i akaid, Müslümanlar için kaf!dir. 

(24) Şinasi (1824?-1871), yurdumuzda Tanzimat sonrasında, Ziya Paşa va Namık Kemal 
ile birlikte Avrupa! Türk Edebiyatının temsilcileıindendir. Türkiye'deki ilk özel gazete 
olan Tercüman-ı Ahval, Şinasi'nin büyük destek ve gayretleriyle çıkmışhr. Şinasi, altı 
ay sonra bu gazeteden bilinmeyen bir sebeple aynldı, bir matbaa kurdu ve 28 Haziran 
1862'de kendi gazetesi olan Tasvir-i Efkar'ı çıkardı. Şinasi'nin Türk Edebiyahna ge
tirdiği katkı ise, oldukça sade ve realist bir nesir ile, şekli olmayan fakat fikri yenilikleri 
olan bir nazım ve Avrupal bir hava getirme şeklinde olmuştur. Halka halk diliyle hitab 
etmeyi lüzumlu görerek, eserlerini safi Türkçe ile veya avam lisanı dediği halk Türk
çesiyle kaleme almıştır. En önemli eserleri ise şunlardır: Şair Evlenmesi; Tercüme-i 
Manzüme; Divan-ı Şinasi. (Geniş bilgi için bkz.: Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk 
Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1987, Il/ 858-868.) 
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ilm-i kelam, ünvanıyla akaid-i ehl-i bid'atten, bu gün na.m ve nişanları kal
mayan mezahib-i batıle ve firak-ı cialle'den bahse girişrnek ve yeni bir ilm-i 
kelam yazmak için de Probabilizm, Pozitivizm, Materyalizm, Dogmatizm ... 
gibi iman-ı İslam ile hiç bir münasebeti olmayan nazariyyat-ı felsefiyyeyi 
akaid-i İslamiyye'ye sokmak faydasızdır. Fe maza ba'de'l-hakki ille'd-dalal 
[Gerçeğin dışında sapıklıktan başka ne var? (10/YGnus:32) ]. 

Bizim itikadımızca, memleketin ve bilhassa gençliğin. muhtaç olduğu 
\ kitab bir ilmihal'dir. Akaid-i dfniyyeyi vaz'-ı ilahfyye ve sünnet-i rasCıle göre 

tedvfn edecek böyle bir eser, bir Müslümanın Allah'a, kendi nefsine ve in
sanlara karşı ·mükellef olduğu feraiz-i dini yy e ve vecaib-i ictimaiyye ve 
vezaif-i ahlakiyyeyi cami' olmak ve hidayet ve dalalet yollarını edille-i 
Kur'aniyyesiyle bildirmek lazım gelir. Kelamiyyatın yen~den ihyası emeli, 
muhterem üstadımıza atfen bais-i hayret ve netice itibariyle de mCıcib-i te
essüfdür. 

İman ve İslam, cedeliyyat-ı kelamiyyenin değil, Hakk'ın fazi ve ihsanı 
ve e~er-i hüdasıdır. Yehdfllahü /i-nurihi men yeşa" [Allah dil~diğini nuruna 
kavuşturur. (24/NCır:35) j_(Z5) 

Baki ihlas ve hürmet. 

Beylerbeyi -25 Mayıs 13-39 [1 923] Şeyh Muhsin-i Fanf ez-Zahiri 

Sebilürreşad Ceride-i İslamiyyesine(26l 

-Şeyh Muhsin-i Fanf ez-Zahiri Hazret/erine-

y eni ilm-i Kelam hakkındaki tenkitleri okudum, zat-ı aifleri gibi erbab-ı 
tefekkür ve tedkikin eser-i aciziyi takip etmeleri cidden şayan-ı şükrandır; 
yalnız eser-i kemteri {küçük eserim) henüz saha-i intişara vaz' olunmadan 
ewel dermiyan olunan (ileri sürülen) fikri doğrusu acele buldum. Kelam tes
miyesi hakkında bila lüzQm münakaşat-ı lafziyye kapısını açmayı da beyan-ı 
aifniz ile mütenasib bulmadım. 

Mukaddimeyi teşkil eden ilk kitap bu kerre neşrolundu; büsbütün yeni 
bir tarzda kaleme alınan ilk kitabımıza, husCısen dibace ile, fasl-ı saninin 

(25) Asıl metinde bu ayetin T evbe suresinde olduğu belirtilmiştir. Ancak, bu ayet Nur su
resindedir. 

(26) Sebilürreşiid, c.21, n.542-543, ss.l74. 
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ikinci, üçüncü, sekizinci bendierine bir kere imrar-ı nazar olunsun (göz gez
dirilsin). Görülür ki, cedeliyyat-ı kelamiyye, münakaşat-ı lafziyye atılmış, 

batını ilhaddan ibaret olan "Batıniyye" taifesinden başka fırkalar hakkında 
asla ta'n (kınama) vuku bulmamıştır. Öyle ümid ederim ki, kitabımızı 
mütalaa ettikten sonra fikr-i allleri hayliden hayliye ta'dll olunacaktır. Asıl 
mesail-i kelamdan bahseden ikinci ve üçüncü kitabiarda da yabancılar 
harim-i İslam'a asla alınmamıştır. 

Kelam tesmiyesi hakkında !rad olunan vecihlerin (sebeplerin) hiç biri, 
kitabımızda işaret olunciuğu üzere, kat'! değildir; henüz Abbasilerin zuhur 
etmediği bir zamanda kelamın zuhuru nazar-ı dikkatten dur (uzak) tu-. 
tulmamalıdır. Cedel-i hasen (güzel tartışma) Kur'an-ı Müb!n'in irşad ettiği 
davet tarıklerinden biridir. Ve cadilhüm billeti hiye ahsen [ ... Onlarla en 
güzel biçimde mücadele et. (16/Nahl: 125) ]. 

Baki ihtiramat-ı faikamın (üstün saygılanmın) kabulü. 

Ankara, 20 Haziran 1339 [1923] İzmirli İsmail Hakkı 

Sebllürreşad Ceride-i İslamiyyesine(27l 

Muazzez ve Muhterem Üstad, 

İsmail Hakkı Beyefendinin da.Inize (çağnnıza) cevaben Sebllürreşad'ın 
542-543 numaralı nüshasında yazdıkları sözleri okudum. Böyle haftalarca 
süren bir intizardan sonra, üstadın bu kadar mühim bir meselede, bizi 
tenv!r edecek (aydınlatacak) beyanat-ı mufassalada bulunmaları lazım ge
lirdi. Daha doğrusu, Müslümanlığı ve akaid-i d!niyyeyi şiddetle alakadar 
eden böyle bir bahse ulema'-i d!nin de iştirak etmeleri bi-hakkın müntazar 
idi (haklı olarak beklenirdi). Muazzez üstadımız, eserlerinin intişarından 

beyan-ı mütalaadc:i bulunmaklığımı bir eser-i isti'cal (bir acelecilik eseri) ad
dediyorlar. Halbuki Sebllürreşad bueserin, yani Yeni İ/m-i Kelam'ın mün
derecatı (içeriği) ve usulü hakkında sütunlar dolusu izahat vermişti. Üstadın 
Muhassalu'l-Kelô.m ve'l-Hıkme ünvanlı eserleri de daima nazar-ı istifade
miz önünde idi. Mamaf!h, medeniyyetin bu yirminci asrında "ilm-i kelam"ın 
eski veya yeni bir şekilde tedv!nine lüzum olmayacağına kani'im. Bu 
kanaatimin ne gibi sebeplere istinad ettiğini Sebllürreşad'da yazdım. Der-

(27) Sebilürreşôd, c.21, n.546, ss.207-210. 
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dest tab' olan (basılmakta olan) Yirminci Asırda Müslümanlık(28l ünvanlı 
risalemde de bu meseleye temas ettim. Bunu takip edecek olan eserimde 
de yine kelam ve kelamiyyat aleyhinde yazacağım. Üstad, ciltler dolusu yazı 
yazdıklan bir ilmin adem-i lüzumuna (gereksizliğine) bi't-tabi' taraftar ola
mazlar. Kelamiyyat namı altında asırlardan beri devam eden ve beyne'I
İslam u!Cım-ı d!niyyeden sayılan bir ilmin lüzumsuz ve . faydasız olduğu id
diası bir çok kimseler tarafından belki su-i telakki edilebilir {kötü an
laşılabilir). Fakat, bizim vazifemiz, kendi re'y ve ictihadımıza ve doğrudan 
doğruya ahkam-ı Kur'aniyye ve hikmet-i dlniyyeden lrad ettiğimiz delaile 
istinaden, kelam ve kelamiyyatın, İslamiyyetin şekl-i hazınnda külliyyen 
ab es olduğunu meydana çıkarmaktır. Bunun için de en ewel ilm-i kelamın 
ne zaman, nerede ve ne için ve kimler tarafından ihdas edildiğini söyledik 
ve hatta kelam tabirinin menşe' ve mevridi (varacağı yer) şimdiye kadar 
vazıhan anlaşılamamış iken, bunun da bizzat delalet ettiği ilim (?)in mevzuu 
gibi, !isan-ı Yunanfden alındığı ve tamamiyle "Logos" lafzı mukabili ol
duğunu da gösterdik. Bu asıldan kelimeler Yunanfde "istidlal ve istinbat'' 
manasını ifade eder, ki us w-i kelamiwe de bundan başka bir şey değildir. 
Her ne olursa olsun, aklde ve iman ihtilaflanndan doğmuş ve ruh-ı İslam'a, 
beyan-ı Kur'an'a ve hikmet-i diniyyeye külliyyen muhalif olan bu gibi 
münakaşat-ı lafziyye ve münaza'at-ı kelamiyyeye revac verilmek mak
sadıyla, Yunan felsefesine ait nazariyyat-ı akliyyeyi, Aristo mantığının 

bütün cedeliyyatını kendisine mal etmiş bulunan bir ilmin, yani 
kelamiyyatın, Müslümanlığın şerait-i hazıra-i ictimaiyyesinde (mevcut top
lumsal şartlarında) ve bilhassa bütün akvam-ı İslamiyyeyi (İslam kavimlerini) 
dinlerinin emrettiği vahdet, tevh!d ve ittihad etrafında toplamak mec
buriyeti karşısında, hiç bir suretle hakk-ı hayat ve bekası kalmamak lazım 
gelir. Beyan-ı Kur'an'a göre, · 

-Ve emma ma yenfe'u'n-nase fe yemküsü fi'l-erdı [ .. .İnsan-lara ya
rarlı olan ise yeryüzünde kalır. .. (13/Ra'd: 1 7) ]. 

Ancak nasa nafi' olan ve bir faide-i ictimaiyyeye vücud veren bir şeyin 
hakk-ı hayatı vardır. Mahza (sırn din-i İslam'dan ahz~ı sar eylemek (öc 
almak) veya dinde ihtilaflar ihdasiyle onun zeval ve teredd!sine (soy
suzlaşmasına) çalışmak maksadıyla ortaya atılan bir ilm-i kelamın bizim için 
lüzumu ve faidesi yoktur. Akıl ile sıfatullahı isbata kıyam etmek neticesiz ce-

(28) Hüseyin Kazım Kadri'nin bu eseri, 20.Asırda İslamiyet adı altında Ertuğrul Özalp ta-
rafından sadeleştiriimiş ve Pınar Yayınlan arasında 1992 (İstanbul) yılında neş
redilmiştir. 

281 



deliyyata vücCıd vermek olacağı gibi haber ve sem'a müstenid ahkamm mü
na:l<aşası da vebaldir ve akla mu'fmz görülen naklin te'vili de dine te
cavüzdür. ilm-i kelam namı altmda tedvin edilen nazariyyatm mevzQu da 
bunlardan başka bir şey değildir. Bu usul-i kelamiyyeye Aristo mantığını, 
Yunan felsefesini karıştırmak, araya bir de hilafiyyat sakuşturmak ne netice 
vermiş ise, bugün felsefe-i kadimeye mukabil felsefe-i garbiyye na
zariyyatıyla yeniden münakaşa ve mücadeleye girişrnek de ondan fazla bir 
menfaat temin edemeyecektir. Edille-i nakliyyeyi, yani en açık bir tabir ile, 
Hakk'm Kitab-ı Kerim'indeki beyaniarım yakin {kesinlik) ifade etmeyen 
delail-i zanniyyeden sayan ve buna mukabil aklı mu'temedün- aleyh (ken
disine güvenilir) acidile buna muhalif olan nakli te'vile ve mana-i zahiriden 
udule (sapmaya) temayül eden kelamiyyatm din-i İslam ile ne alakası ola
bilir? Hususarı aklın, bu güne kadar mesail-i ma-ba'de't-tabüyyattan (me
tafizik meselelerden) hangilerini halledebiimiş ve hangi meselede yakın ve 
kat'iyyet ifade eden bir hükümde bulunabilmiş olduğunu anlamak lazım gel
.mez mi? Mesaiik-i felsefiyye arasındaki ihtilaflar ve te'arl.lzlardan (çekişme
lerden) bir hak ve hakikate vasıl olmak ümid edilebilir mi? Kur'an-ı Mübln, 
akl-ı beşer için vüsul ve idraki mümkün olamayacak bir takım hakayık-ı ma
ba'de't-tabliyyeye iman ile insanları mükellef tutuyor. Bunlara inanmak 
veya inanmamak herkesin bileceği bir iştir. Bu esasatm ahkam-ı d!niyyeyi 
akıl ile ve felsefe-i akl-ı beşerle muhakeme etmek bu güne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da faidesiz ve neticesizdir. Çünkü dinin beyanları 
Hakk'm resüllerine vahyettiği hakikatlerdir. Felsefe-i akl-ı beşer ise, ukCıl-i 

mütefaviteden (farklı akıllardan) sadır olan ahkam-ı zanniyyeden, daima te
ceddüt ve inkilaba doğru giden kazayatiarı ibarettir. Nazar ve istidlale raci' 
olan ilimleri zunCın ve şükCıkten tecrld etmeye imkan yoktur. Diğer taraftan 
da dinin bildirdiği mesail-i ma-ba'de't-tabliyyede nazar ve burhan ile malum 
olmuş bir mesele var mıdır? Nazara ve istidlal-i akliye muhalif acidedilen 
sem' ve naklin te'vili, dinin esasını değiştirmek ve onun itikadata müteallik 
meselelerini akim hükmüne tabi' bulundurmak değil midir? Sufiyyenin keşf 
ve ilham ile nakli te'vlle, zevahir-i nususdan başka manalar çıkarmaya ta
saddl etmelerini de (girişmelerini) hikmet-i d!niyyeye muvafık acidedebilecek 
miyiz? 

Müslümanlığın hayatı, dinin müteaddit ayatda emrettiği tevh!d ve vah
det ve ittihacim devamma bağlıdır. Dinde esas olan bu vahdet ve ittihad, 
mezheb ihtilafları ve kelam münakaşaları yüzünden mübeddel-i nifak ve 
şikak olmuş (bozgunculuk ve ayrılıklarla değiştirilmiş) ve Müslümanlar asır-
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lardan beri saadet hayatından, huzur-ı kalbden haib ve hasir (yoksun ve 
aciz) kalmışlardır. Bu hüsran-ı ellme en büyük saik, dinin itikadata ve 
mesail-i ma-ba'de'Hablıyyeye ait hükümlerini mantıka ve felsefe-i aklı be
şere tabi' bulunduran, nazar ve istidlali Kur'an'ın beyaniarına tercih eden, 
nakli te'vile kalkışan "kelamiyyat''tır. Bunun taht-ı tesirinde üftan-ü hizan 
(düşe kalka) yürüyen Müslümanlığın bu nihayetsiz münakaşat-ı lafziyye ve 
cedeliyyat-ı kelamiyyeden ne kazanabiimiş olduğunu tamamiyle an
layabilmek için etrafımıza şöylece bir göz gezdirmek kifayet eder. İmam-ı 
A'zam, İmam Şafi'i, İmam Yusuf, İmam Ahmed b. Hanbel gibi din imam
larının -ridvanullahi aleyhim ecma'in- kelam ve kelamiyyat hakkındaki red
diyeleri ve bilhassa İmam-ı A'zam Hazretlerinin en ewel kelamdan bah
seden şahsı lan ed e yadetmesi elbette calib-i itibar olmak lazım gelir. (29) 

Felsefe ile kelamiyyatı birbirine karıştıran ve bu yüzden Müslümanları 

mesail-i itikadiyyede muhalefetiere düşüren Ebu'l-Hüzeyl el-Allaf ve İbrahim 
en-Nazzam gibi adamların, bir hüsn-i kasd ve taviyyetle (niyetle) böyle bir 
şeye teşebbüs ettiklerin~ inanabiirnek için insanın, alem-i İslam'da Müs
lüman kardeşleri arasında asırlardan beri hüküm süren hadisat-ı elime ve 
hissiyyat-ı mütedaddeden (çelişikduygularqan) ğafil olması lazım gelir. İbn-i 
T eymiyye ve Tirmizi İbnü'l-Kayyim el-Cevziyye gibi Müslümanlığa şeref 
bahşolan büyük alimierin ilm-i kelamı tervic etmemeleri calib-i itibardır. 

İman-ı İslam'a müteallik akaid-i esasiyyenin delail-i ve kadayay-ı zanniyye 
ile nasıl teyid edilebileceği suali varid-i hatır olmamak (hatırlamamak) müm
kün değildir. 

Diğer taraftan Ehl-i Bid'at'e mahsus olan nazariyyat-ı kelamiyye ber
taraf edildiği halde de, EhH Sünnet ve Cemaat'ın istinad ettiği mebahis-i 
kelamiyyede Eş'ariyye ve M~türidiyye'nin ittifak etmedikleri muhakkaktır: 
Kelamın Hak'tan suret-i süduru, yani kelam-ı nefs! meselesinde; imanın tas
dikten ibaret olup olmadığı bahsinde; esma ve sıfat ve efal-i ilahiyyeye aid 
istidlalat-ı kelamiyyede, efal-i ibadın (kulların fiillerinin) ihtiyar! veya ıztırarı 

(29) Sa'düddin et-Teftazanf (ö. 797 /1395) Şerhu'l-Akôid isimli eserinde bu hususla ilgili 
olarak şunlan söylemektedir: "Kelamın kötülenmesi ve okunmasından menedilmesi 
hakkında seleften (ve ilk din alimlerinden) nakledilen hususlar; sadece dinde taassub 
gösteren, yakini (kesin ve sağlam) bilgiler tahsil etme ehliyetine sahip olmayan, Müs
lümaniann akldelerini bozma gibi bir maksat peşinde koşan ve aslında ihtiyaç du
yulmayan (derin, ğamız, mu'ğdıl ve) aniasılması güç felsefi konulara dalan kimseler için 
söz konusudur. Aksi halde farzlann aslı ve teşri' kılınan hususlann esası olan bir hu
susun öğrenilmesinden menedilmesi nasıl düşünülebilir?" (Çev. Süleyman Uludağ), 
Ke/ôm İ/mi ve İs/ôm Akôidi, Dergah Yay., İstanbul, 1982, s. 100. 
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olup olmadığı davasında; husn (iyi/güzel) ve kubh (kötü/çirkin); sıfat-ı 
ilahiyyenin zat-ı Bartnin aynı acidedilip edilerneyeceği meselesinde... Ehl-i 
Sünnet ve Cemaat'ın salik olduklan Eş'an ve Matünd! mezhebieri ara
sındaki ihtilafat-ı nazariyye ile kütüb-i kelamiyye doludur. Bu gibi bahislerin 
yeniden meydana çıkarılmasında ve şeriat-i nazariyye-i İslamiyyede 
Havaric'den, İbadiyye'den, Yeztdiyye'den, Mufaddıla'dan, Müellihe'den, 
Keysaniyye'den, Galiyye'den... daha bilmem kimlerden ve ne gibi ak~ıid-i 
·sahtfe ve daUeden (boş ve sapık akidelerden) kitaplar dolusu yazılar ya
zılmasında Müslümanlık için ne gibi faiçle tasavvur edilebilir? Hususiyle, bu 
tarzdaki iman ve mezhep ihtilaflarının vahdet-i İslamiyyeyi ve ittihad-ı 
islamı parçalamak, ve en açık tabirle, dinden ahz-i sar etmek maksadıyla 
ortaya atıldığı delail-i tanhiyyesiyle anlaşıldıktan sonra, yine zalam-ı tarthe 
karışan bu zulmetlerde pQyan olmak (koşmak) muvafık olabilir mi? Yirminci 
asr-ı medeniyette vahdet-i İslamiyyenin menafı'ı, bütün şiddet-i vuzuhıyla 
(açıklığıyla), takdir olunmaya başladı.(30l Müslümanlıktan uzaklaşan gençliği 
İslamiyyete irca etmek, siyanet-i d!ne ve selamet-i vatana müteallik bir va
zifedir. Bundan daha ziyade ğaflet olunacak olursa hayatta İslamın uğ
rayacağı mehalike (tehlikelere) had ve payan (son) tasavvur olunamaz. 
Bunun için dinin ictima!, ahlaki, ma'şerf ve ilahi bütün hakikatlerini genç
liğe bildirmek ve insanların aradıkları saadetin, fevz ve necabn, huzur-ı kalb 
ve sükQn-ı fikrin (fikn durgunluğu) ancak d!n-i İslam'ın imanlarıyla ve 
Kur'an-ı Mübfn'in beyanlarıyla kazanılabileceğini, bizzat Kitab-ı Hak'dan ge
tirilecek deliller ve ahkam-ı Kur'aniyyeden edilecek istidlaller ile göstermek 
lazım gelir. Din ve iman ve Şeriat, nazariyye namıyla ortaya dökülecek na
zariyyat-ı kelamiyye zihinleri teşvfş (karıştırma) ve dalaletten başka bir şeye 
yaramaz ve kelama ait cedeliyyat arasında hak ve hakikati bulmak mümkün 
olmaz. Bir Müslümanın Allah'a, kendi nefsine ve insaniyyete karşı mükellef 
olduğu vezaif ve feraiz Kitab-ı Hak'ta bildirilmiştir. Bu hakikatleri olduğu 
gibi bildirmek kafidir ve Hakk'ın, 

(30) Geçenlerde millakat ettiğim İran'lı bir alim ile vahdet-i İslamiyye hakkında görüşürken o 
zat-ı muhterem diyordu ki: "Artık bu meselede tereddüde mahal kalmadı. Mezheb 
ihtilaflan yüzünden milel-i İslamiyye arasında devam eden nifak ve şikaka nihayet ver
mek zamanı pek çoktan gelip geçti. Şiilik, Sünnilik ihtilafının şiddetle hükümran olduğu 
yerlerde artık böyle bir dava işitilmez oldu. Herkes kendisinin Müslüman ve Mu
hammedi olduğuna kanaat getirdi. İran'da ve Irak'taki müctehidlerimiz, münasebet düş
tükçe ittihad ve vahdet-i İslamın bir zarfiret-i kat'iyye oluduğunu söylediler. Fakat şim
diye kadar bu tarzda bir kanaatin bir Sünni alimi tarafından izhar edildiğini henüz 
göremedik!.." (Ş.M.F.) 
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-Kema erse/na jfküm rasalen minküm yetla aleyküm ayatinCı ve yü
zekkfküm ve yu'allimükümü'l-kitabe ve'l-hılcmete ve yu'allimüküm 
ma/am tekana ta'leman. [Nitekim Biz size, ayetlerimizi okuyacak, sizi her 
kötülükten arıtacak, size Kitabı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bil
direcek aranızdan, bir peygamber gönderdik (2/Bakara: 151) ]. 

beyanı calib-i itibardır. Buna mukabil, Müslümanları imanda ve akaide ait 
meselelerde mütehalifü'l-efkar (farklı fikirlere sahip) bildirmek ve bu 
ihtilafatı din ile hiç bir alakası olmayan nazariyyat-ı felsefiyye ile te'ytd ve 
tahkım etmek gençliği dine yaklaştıracak bir tarz değildir. Bu şekil herkesi 
din ve ahkam-ı din hakkında şüphelere düşürür ve doğrudan doğruya iman 
ile mükellef olduğumuz mesail-i itikadiyyeye ait münakaşat ve te\nlat -fırak-ı 
İslamiyyenin birbirine isnad-ı dalal ve küfr etmelerine saik olan davalardan 
sarf-ı nazar- zihinleri bütün bütün karıştirır. Din-i İslam'ın vaz'ından rriaksat, 
insanların dünyada ve ahirette aradıkları saadet-i hayatı ve fevz ve felahı 
temin eden ahkamı onlara bildirmekten, hayır ve şerrin her iki alemde 
mükafatSız ve cezasız kalmayacağını anlatıp onları Allah'ın doğru yoluna 
irşad etmekten ibarettir. Bu basit hakikatleri ve dinin vahdet, ittihad ve kar
deşlik hakkındaki hükümlerini hiçe sayıp ortaya muhalefetler, adavetler 
ihdas etmek dine, Allah'a ve RasOl-i muhteremine karşı bir tecavüz ve küs
tahlıktır. İş bu dereceyi bulduktan sonra da Hakk'ın: 

-Ülaikellezfne habitat e'malühüm fi'd-dünya ve'l-ahirati ve malehüm 
min nasırfn. [Onlar, dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak olanlardır. On
ların hiç yardımcıları da yoktur.(3/Al-i İmran: 22) ]. 

hükmü yerini bulmak ve bugünür; bt-payan-ı haybet (sonsuz ye's ve hüsrana 
uğrayanlar) ve hüsranları arasında insanlara mukadder olan her hak ve 
saadetten mahrum kalmak zarOn ve tabiidir. 

-Felemma zağa ezağallahu kulabehüm. Vallahu la yehdf'l-kavme'l
fasikfn. [Ama onlar yoldan sapınca, Allah da onların kalbierini saptırmıştı. 
(61/Saff: 5) ]. 

beyan-ı Hakkı, Hakk'tan ve hakikatten yüz döndüren bir kavmin uğ

rayacağı masaibi (mustbetleri) vazıhan bildirmeye kafidir. 

Ümid ederim ki, bu sözlerle maksadımı daha iyi anlatmış olacağım. 
Dinin kitabı Kur'an-ı Mübtn'dir ve bunun şamil olduğu hakikatler bizim için 
kafidir. Müslümanların bütün ictimat, ahlaki, itikadt, insanı, ma'şen ve 
medeni vazifeleri Kitab-ı Hakk'ta bildirilm~ştir. 
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Hayatta gaye olan saadet bu vezaifi lfa ile kazanılabilir. Bu günün işi, 

iman-ı islamı şüphelere ve tereddütlere düşüren ve bilhassa bu şüphelere 
vücCıd vermek için ortaya atılmış olan nazariyyat-ı kelamiyyeyi yeniden ihya 
etmek olmayacaktır. 

Bilakis hakaik-i d!niyyeyi delail-i Kur'aniyyesiyle bildirmek ve dini şekl-i 
aslı ve ibtida!sine irca ile saadet-i islamı temin etmek bu hakikatiare vakıf 
"olan ulema'-i d!ne terettüb eden bir vazlfedir. Muhterem üstadımız İsmail 
Hakkı Beyefendinin ihtar buyurduklan: . 

-Üd'u ila sebfl-i rabbike bi'l-hıkmeti ve'l-mev'ızati'l-haseneti ve 
cadilhüm billeti hiye ahsen. [(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, 
güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde tartış. (16/Nahl: 125)] 

. beyan-ı Hakkinin bahsettiği hikmet ve mev'ıza-i hasene (güzel öğüt) ve 
hüsn-i mücadele, yine Hakk'ın Kitab-ı Kerim'inde bildirdiği delail-i vazıha ve 
meva'ız-ı mukni'aya (inandıncı öğütlere) rac1 olabilir ve ayet-i Hakk'ın: 

-İnne rabbeke hüve a'lemü bimen dalle an sebflihi ve hüve a'lemü 
bi'l-mühtedfn. [Kuşkusuz Rabb'in, işte yolundan sapanlan en iyi bilen 
O'dur ve O, yola gelenleri de en iyi bilendir. (16/Nahl: 125)] 

sözleriyle nihayet bulmasına ve -md ala'r-rasQ/i ille'I-be/ağ [Elçiye düşen, 
sadece duyurmadır. .. (5/Maide: 99)] hükmüne nazaran, bundan ötesini tak
dir etmek bu hakikatlerden l'raz edenlere (yüz çevirenlere) aittir. Ve husCıl-i 
hidayet ve dalal, Hakk'ın takdiri ve iradesine tabi'dir. 

-Fezekkir in nefe'ati'z-zikra. Seyezzekkeru men yahşa. Ve ye~ 

tecennebühe'l-eşka. [Faydalı alacaksa insanlara öğüt ver. Allah'tan korkan 
öğüt alacaktır. Bedbaht olan ondan kaçınacaktır. (87 /A'la: 9,10, 1 1)] 

beyanına ittiba ile iktifa etmekliğimiz lazım gelir. 

Ve's-selarriü ala meni't-tebe'a'l-hüda (Selam hidayete uyanlara olsun). 

Beylerbeyi 14 Temmuz 1339 [1923]. Şeyh Muhsin-iFant ez-Zahiri 

Yeni İlm-i Kelam Hakkında{3l) 

Sebflürreşad Cerfde-i İslamiyyesine, 

Şeyh Muhsin-i Fant ez-Zahiri Hazretlerine, 

İkinci beyanat-ı aliyyenizi de okudum, yine kelam ve kelamiyyata 

(31) Sebilürreşô.d, c.22, n.549-550, ss.30-32. 

286 



hücum olunuyor, Müslümanlığı şiddetle alakadar eden böyle mühim bir 
mesele hakkında şakk-ı şefeh etmemekliğim (ağzımı açmamaklığım) 

müahaze edilmek (sorgulanmak) isteniyor. 

Fazıl-ı muhterem, mevzQ-ı bahsimiz olan meselenin ehemmiyeti 
derkardır, ancak yeni ilm-i kelam mütalaa olunmaksızın serdedilen sözleri 
mahallinde bulmamış, bilhassa dlbace ile fasl-ı saninin 2, 3, 8 bendierine 
atf-ı nazar huyurulmasını rica etmiştim. Ne çare ki ricalarım kartn-i is'af ol
mamış (yerine getirilmemiş), mücerred Sebflürreşad'ın bir sahlfeyi bile dol
durmayan izahı dolayısıyla uzun uzadıya icale-i kalem olunmuş (kalem do
laştırılmış), Muhassalu'l-Keldm ve'l-Hıkme'nin her bahsi bile iltifat-ı 

haklmanenizden· (hikmetli iltifatlarınızdan) mahrum bırakılmıştır. Müs
lümanlar için kafi gördüğünüz, din imamlarının tedvln etmiş oldukları ilm-i 
akaid tamamiyle Muhassalu'l-Kelam ve'l-Hıkme'de (ss.35-56), bu akaid-i 
salimenin tarlki, nazariyyeleri de Yeni İ/m-i Kelam'da (ss.98-106) 
mezkurdur. Muhassalu'l-Kelam ve'l-Hıkme'de İbn Teymiyye ile İbnü'l
Kayy!mi'l-Cevziyye'nin asar-i mebrurelerinden iktibaş ile ehl-i kelam mes
leği tenkld (ss.66-72); din imamlarının asıl Ehl-i Sünnet, mütekellimln-i Ehl
i Sünnet'in kusurlu Ehl-i sünnet oldukları bile her iki eserde tevşlh olurı
muştur (ortaya konmuştur) (M.K.H., s.75; Y.İ.K., s.97). 

Vaktiyle kelamiyyat denilen felsefe-i d!niyyenin ne zaman, nasıl zuhura 
geldiği izah edilerek Yeni İ/m-i Kelam'da zalam-ı tar!ha karışan ihtilafat-ı 
mezhebiyye, cedelat-ı kelamiyye ve münakaşat-ı mezhebiyyenin ihya olu
nacağı, yalnız Aristo, Eflaturı, Calinous'lara mukabil Locke'lere, Kant'lara, 
Descartes'lara baş vurulacağı, yabancıların harim-i İslam'a alınacağı ifade 
buyuruluyor; böylece yeni ilm-i kelamın lüzumsuzluğu ve faidesizliği istihrac 
olunuyor; en nihayet yeni ilm-i kelam ile, kelamiyyatın yeniden ihdası bais-i 
hayret, mucib-i teessüf oluyor. 

Kelamiyyatın zaman ve keyfiyet-i zuhuru hakkındaki ifadat-ı aliyyeniz, 
umumiyeti itibariyle hakka makrün değildir; bununla beraber ta'dad bu
yurulan (sayılan) mahzurların hiç biri Yeni İlm-i Kelam'da yer tutmamıştır; 
münakaşat-ı lafziyye, ihtilafat-ı mezhebiyye, cedelat-ı kelamiyye ihya edil
memiş; belki Sebllürreşad'da izah olurıduğu vechile bi-sud (faydasız) olan 
münakaşat-ı lafziyye ve cedeliyye saha-i ilimden harice atılmış, ihtilafat-ı 

mezhebiyye hiç bir surette nazariyyat-ı felsefiyye ile tahkım olurımamıştır. 

Yeni İ/m-i Kelam'da alem-i İslam'da zuhur eden taifelerin meslek-i 
mahsusları ile batıni ilhad neşreden Batıniyye'nin a'ra;?:-ı fasidesi, tarihe 
hiyanet olunmaksızın, olduğu gibi beyan olurımuş; derdest tab'olan diğer ki-
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taplarda da yalnız akaid-i salime an burhan ityan edilmiştir (bildirilmiştir). 
İmam-ı A'zam, İmam Sevr!, İmam Ebi Yusuf, İmam Ahmed, İmam İshak b. 
Rahuye gibi eimme-i müctehidinin kelam aleyhindeki sözlerini en ewel 
lisanımız ile bildiren Muhassalu'l-Kelam ue'/-Hıkme'dir (s. 70; Y.İ.K., 
ss.76-77)(32l, Yeni İ/m-i Kelôm'da da din imamlannın akaidine cidden 
ehemmiyet verildiği okuyaniara haft değildir (s. 105). Mütekellimtn tariki 
·olan hudus ve a'raz tarikına ehemmiyet vermeyen (Y.İ.K., İkinci kitab), mü
tekellimin ile selefiyye arasında medar-ı temayüz olan noktalarda, hususan 
sıfat-ı ilahiyye babında, o kavgalı bir bahis olan kelam mebhasinde (Y.İ.K., 
İkinci kitab), hayır ve şer, kaza ve kader gibi en amtk bir mebhasde, Razi 
(vefatı:606) zamanından beri izhar olunagelen edille-i nakliyye mebhasin
de(33l, bab-ı te'v!lde bütün selefiyyenin eserini takip eden kitab badi-i hayret 
(hayrete sebep) olacak mı? Bunun gibi ancak "def-i mu'anz" kabllinden 
olmak üzere ledeyi'l~hace (ihtiyaç esnasında) te'v!li (Y.İ.K., s.61) yine se
lefiyyenin müsadeleriyle tecv!z eden(34l mücerred nazar ve istidlal-i aklı ile · 
ayat-ı hakkı te'v!le ka}kışan, bab-ı nübüwette mütekellimin tartkinden ay
nlıp ehl-i basa'ir tartkine(35l silluk eden kitab ba'is-i şübhe olacak mı? 
Akaid-i imaniyyede ancak ve ancak vahye itimad eden (Y.İ.K. İkinci ve 
üçüncü kitab) aklın adem-i kifayeti, vahye temessükten başka bir çare bu
lunmadığını (Y.İ.K., ss.46-56), nazari olan ilmin şükOk ve zunundan hali ol
madığını, ancak vahiy ile tatmin olunmasının zaruri bulunduğunu (Y.İ.K., 
ss. 18,59) uzun uzadıya izah eden kitab mucib-i teessüf olacak mı? Bir din-i 
akıl ve fikret, bir din-i hikmet ve masiahat olan din-:i mübinimizde aklın 

(32) İzmirli, Muhassalu'l-Kelôm'ında (s.70) büyük ulemEmın kelam aleyhindeki sözlerinden 
bazılannı şöyle nakletmektedir: " ... Meşhur Ebu'l-Vefa' b. Akil (513) 'Sahabe irtihal et
tiler, cevher ve a'razın ne olduğunu bilmediler' diyor. E'imme-i Ehl-i Sünnet'in ilm-i 
kelamı zemmetmelerinin sebebi bu idi. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye a'raz ve 
ecsamdan sorulmuş, İmam-ı müşarunileyh cevaben 'Allah Amr b. Ubeyd'e (Reis-i 
Mu'tezile) lanet etsin, nasa ilm-i kelamı açtı' demiş idi. İmam Şafi'f (204) 'flm-i kelama 
bürünen kimsenin felah bulduğunu görmedim' dediği gibi, diğer bir mahalde de 'Ehl-i 
kelam hakkında hükmüm budur ki onlan sopa, kundura ile dövsünler, kaba'il ve aşa'ir 
arasında dolaşbrsınlar. onlara işte Kitab ve sünneti terkedip kelama ikbal etmenin ce
zası budur densin' demiş idi. İmam Ahmed b. Muhammed Hanbel (241) de 'İlın-i 
kelama nazar eden tecehhümden (Cehmiyeleşmekten) kurtulamaz' diyor idi..." 

(33) Yani "edille-i nakliyye-i zanru müfiddir (zanni bir şey ifade eder). Hitabe kabilindendir. 
Akıl sem'a müreccahbr {üstündür)." denmeye başlanmış idi. (İ.İ.H.) 

(34) Selef-i ümmetin te'vil-i a'zam etmeleri "ta'tile mü'eddi olmak" korkusu idi; ayat-ı kerime 
mecaza müsaid olarak da yine te'vil-i a'zam ederlerdi. (İ.İ.H.) 

(35) İstediğiniz şeyler tamamiyle üçüncü kitabda mu'cize-i maneviyye tahbnda münderictir. 
(İ.İ.H.) / 
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hucec-i şer'iyye olmasına, Kur'an-ı Kerim'in bir çok mahalde bizleri edille-i 
akliyyeye irşad ettiğine(36l bakarak; İmamu'l-Hunefa', Ebu'l-Enbiya' İbrahim 
Halllü'r-Rahman aleyhi's-salatü ve's-selam Hazretlerinin meslek-i paklerine 
iktida ederek(37l vahiy ve nakil ile sabit olan bir şeyi mücerred itmi'nan-ı 

kalbi tezyid veya mu'anidini iskat için re'y ve akıl ile te'yidi iltizam eden 
kitab inkara layık görülecek mi? Esasat-ı diniyyeyi felsefe-i akl-ı beşer ile 

mukayese akla daha ziyade itmi'nanı bahş olamaz mı? 

Hakaik-i Kur'aniyye ewel emirde akıl için vüsulü idrak olunamayacak 

hakaiki bildirir ise de, akıl için hiç bir vechile onu hayta-i idrakinden (idrak 
çerçevesinden) harice atamaz. Kur'an-ı Kerim muhalat-ı ukuli (aklen müm

kün olmayan şeyleri) haber vermez, muhayyerat-ı ukuli haber verir. "İnne'l
akle ve'n-nakle mütevafikani" düsturu İslam'da bir mütearefedir (kabul 
edilmiş bir gerçektir), bizzat Şeyhü'l-İslam İbn Teymiyye el-Harani akl-ı 

sarih ile nakl-i sahihin tamamiyle muvafık olduğunu mübeyyin bize gayet 
mühim bir eser-i ali ithaf etmiştir. (38l 

Aklın ma-ba'de't-tabi'iyyat'da yakine vüsw meselesi ukalanm (fel

sefecilerin) niza' ettikleri bir mesele-i felsefi yy edir. Ikaniyye gibi aklın yakine 
vüsulünü iddia edenler bulunduğu gibi İsbatiyye gibi aksini iltizam edenler, 
İntikadiyye gibi yakini izafi kabul edenler vardır. ilim ile meşgul olanlar bu 
meslek-i felsefiyyelerden birini kabule mecbur olurlar. 

"Mesalik-i felsefiyye arasındaki ihtilaflardan tearuzlardan bir hak ve 
haklkate vasıl olunamaz" deniyor ki pek doğru bir sözdür. Bu babda Yeni 

İ/m-i Kelam'da uzun bir bend vardır ki (ss.46-56) "tarık-i felsefiyyede asla 
buhran-ı fikriden halas müyesser değildir, şimdiye kadar henüz mesaiik-i 

felsefiyye arasmda ahenk görülmemiştir, tarik-i felsefi bir silsile-i mü-

(36) Elem nec'ali'l-erda miha.dEı. Ve'l-cibale evtada [Yapmadık mı biz, arzı bir beşik? Dağlan 
birer kazık? (78/Nebe': 6-7)]. Fe'/-yenzuri'f:insô.nü mimme hulik. Hu/ika min main 
dô.fik [İnsan neden yaratıiclığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. (88/fank: 5-6)]. 
(İ.İ.H.) 

(37) Kô.le eve/em tü'minü kô.le belô. uelakin /i-yattneinne kô.lbf [(Allah): "İnanmadın mı?" 
d~di, (İbrahim): "Hayır (inandım), fakat kalbirn kuwet bulsun diye (görmek istiyorum.)" 
dedi. (.2/Bakara:260)]. Elem tera ilellezf hô.cce İbrô.hfmü /f rabbihi en ô.tô.hullô.hi'l
mülke. [Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımararak) Rabbi hakkında İbrahim'le 
tartışam görmedin mi? (2/Bakara:258)]. (İ.İ.H.) 

(38) Dört cilt olmak üzere tab' olunan Minhôcü's-Sünne'nin kenannda matbu' olan eser-i 
alL (i.i.H.) 
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kezzibfne vasıl olur"(39) sözleriyle neticelerimiştir. 

"Akıl ile sıfat-ı ilahiyyeyi isbat etmek neticesiz cedeliyyata vücud verir" 
sözünü bir kere tahlll edelim: Fi'l-vaki' sıfat-ı ilahiyye bahsi pek amik olan, 

· selef-i ümmeti e'imme-i dini pek çok işgal eden bir mebhasdir. Bununla be
raber selef sıfat-ı ilahiyyeyi sem' ile isbat ettikleri gibi akıl ile de isbat eder
lerdi. İbn Teymiyye bir çok eserinde bunu tasrih ediyor. Selef, sıfat babında 
"i·sbôt-ı mufassal, nefy-i mücmel" tarikini ilzam etmişler idi ki, tamamiyle 
Kur'an-ı.Mübin'in irşad ettiği bir tarikdir (M.K.H., s.7 1). Akıl ile is bat-ı sıfat 
neticesiz cedeliyyata vücud verir ise, akıl isbat-ı zat'da neticesiz cedeliyyata 
vücud vermez mi? İsbat-ı sıfat ile isbat-ı zat arasında bu babta fark var mı? 
Selefin vaz' ettikleri "isbôtu's-sıfat isbôtu vücQd la isbôtu telceyyüf ve 
isbôtu'z-zat isbôtu vücud la isbdtu telceyyür (40) düsturu isbat-ı sıfat ile 
.isbat-ı ziHı beraber tutuyor. Ondan kaçmak lazım ise bundan da kaçmak 
lazım gelir. Bu halde Kur'an-ı Mübin'in emrettiğini edille-i akliyyeden i'raz 
etmek (yüz çevirmek), "ve lceeyyin min ayatin fi's-semdvdti ve'l-erdı ye
murrune aleyha ve hüm anlıa mu'ndun" (41) nazm-ı eeliline ma sadak 
(muhatap) olmak değil midir? Kur'an-ı Müb!n'de bir çok emsal-i madrube 
vardır, bunlar bütün akl! mikyaslardır. Bununla Cenab-ı Hakk'ın haber ver
diği tevhld-i Bar!, tasdik-i enbiya, imkan-ı me'ad gibi usul-i din sabit olur. 
Şu kadar ki mütekellimin Kur'an-ı Kerim'de hulasası ile, mevcud olan usul-i 
dini tafsll ederler. . 

Akla mu'arız görünen nakl-i mücerred re'y ile te'v!l etmek mezmumdur, 
cehmlliktir. Fakat haber ve sem'a müstenid olan ahkamı münakaşa ale'l-ıt
lak memnu' değildir, hasının taarruzundan vikaye {korunmak) maksadıyla 
münakaşaya girişrnek vebal değil, sevabdır. "Li kül/i imri'in ma nevd'~42) 
hadls-i şerlfi hatırdan çıkarılmamalıdır. 

(39) İzmirli, tarik-i felsefi ile tarik-i şer'i arasındaki ayınını şöyle ortaya koymaktadır: 
" ... Tarik-i felsefi bir silsile-i mükezzibine, tarik-i şer'i bir silsile-i musaddikine vasıl olur: 
Ewelki peygamberler sonra gelen peygamberleri tebşir, sonra gelenler de ewelce ge
lenleri tasdik ederler. Felasife ise, şimdiye kadar daima birbirlerini tekzib ede
gelmişlerdir. Çünkü enbiyanın menba'ı birdir,. vahiydir; felasifenin menba'ı ise muh
telifdir, akıl ve fikr-i beşerdir." (Bkz.: Yeni İ/m-i Kelô.m, Birinci kitap, s.56.) 

(40) Bu cümlenin anlamı şöyledir: "Sıfatlaıın isbatı vücudun isbatıdır, nasıl şekillendiğinin is
batı değildir. Zat'ııı isbatı isbatı vücudun isbatıdır, nasıl şekillendiğinin değildir." 

(4 1) "Göklerde ve yerde nice ayet (ler) var ki onlaıın yanından yüzlerini çevirerek geçerler." ------(12/Yusuf: 105) 
(42) " ... Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan odur. .. " (Buhari, "Bed' .. '- ahy" 1; 

"İman" 41; "Nikah" 5; "Talak" ll; "Eyman" 23; "Hıyel" 1; "ltk" 6; Müsim, "İmaret" 
155; Ebi Davud, "Talak"; Tirmizi, "Fezailü'l-Cihad'' 16; Nesa'i, 'Tah·ler 59; "Talak" 
24; "Eyman" 1 9; İbn M,ace, "Zühd" 26; Ahmed b. Hanbel, 1/25, 41 
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İşte aleyhinde bulunduğunuz kelamiyyatın mevzO'-ı bahs ettiği üç na
zariyyeden biri selefin mültezemidir. Diğeri merdOddur. ·öbürü ale'l-ıtlak 
merdOd değildir. Artık dolayısıyla Mulıassalu 1/-Kelôm ile Yeni İ/m-i Kelôm 
aleyhinde frad-ı kelam etmek, yine tekrar edeceğim ki eser-i isti'caldir, zan 
ve tahmine makrün bir hükümdür; "ciltler dolusu yazı yazdıkları bir ilmin 
adem-i lüzumuna bi'Habl taraftar olamazlar" sözüne bir başka muhatab 
aramak iktiza edecektir. 

*** 
Hazret, kelam lafzının !isan-ı Yunan!'den me'hOz olduğu iddiası bila 

delll bir davadır :_ Pek doğru söylediğimiz vechile İmam-ı A'zam Haz
retlerinin, en ewel kelamdan bahsetmesi sebebiyle lanet ile yad ettiği zat 
İbn Bab'tır. İbn Bab 137'de vefat etmekle onun zamanında asar-i felsefe-i 
Yunaniyye terceme olunmamış idi. Acaba kelam-ı aifniz zımnl bir tenakuzu 
muhtevl olmaz mı? Evet mantıkın "logic"den alındığı sabit ise de, kelamın 
"logos"dan alındığı sabit değildir. Abbasiler zamanında teessüs eden felsefe
i kelamiyye EhH Bid'at'in, Ebu'l-Hüzeyl ile Nazzam'ın tesis ettikleri kelamdır 
(M.K.H., s.4; Y.İ.K., s.77). Fi'l-vaki' EhH Sünnet kelamı da Abbasiler za
manında İbn Kilab ve Bağdat Şeyhu'l-Meşaylh'i eimme-i sufiyyeden Haris 
el-Muhasibl başlar ise de bu kelamda felsefe yoktur. Yalnız sıfat-ı fi'liyye 
babında EhH Sünnet-i hassa'dan ayrılık vardır. Beşinci asr-ı hicrlde EhH 
Sünnet kelamı tewessü' etmiş, akla mu'arız görünen sıfat-ı hayriyye te'Vıl 
olunmaya. başlanmış ise de beyne'I-İslam huccetü'l-İslam nam-ı allsini ihraz 
eden, zühd ve vera'ı ile müştehir olan İmam Ebu Hamid Muhammed el
Gazall (450-505) zamanına kadar EhH Sünnet kelamı felsefe ile mahlut ol
mamış idi (M.K.H., ss.5-7; Y.İ.K., ss.77-84). O zamana kadar Eş'ar!, 
Bakillanl, Ebu'l-Me'all, İbnü'l-Heysam, Ebu Aif Cübba'l, Ebu Haşim Cübba'f, 
Abdülcebbar Hemedanl, Ebu'l-Hüseyn. el-Basri gibi fühul-i mütekellimln 
(büyük kelamcılar) "baş döndürücü göz karartıcı" dediğiniz usuH man
tıkiyyeyi, ona mebnl olan felasife tarikini ibtal ederler idi. Her ne kadar 
Gazall zamanından itibaren mantık kabul olunmuş ise de yine akaid-i 
İslamiyyeye münaff olan nazariyyat-ı felsefiyye şiddetle red ve inkar olu
narak hiç bir vakit mesail-i asliyye sırasına girernemiş idi. T a'n ve teşn!a uğ
rayan o ilm-i kelam dalalat-ı felsefiyyenin önüne geçti, Ehl-i.-Bid'at ~ez
hebini durdurdu, nitekim tarih buna şahiddir. (43} 

Ankara İzmirli İsmail Hakkı 

(43) Ma ba'di yarınki postaya verilecektir. (İ. İ. H.) 
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Yeni İlın-i Keliim Hakkında(44l 

Sebflürreşad Cerfde-i İslamiyyesine 

Şeyh Muhsin-i Hml ez-Zahiri Hazretlerine, 

2 

Üstaz-ı muazzez, din-i mübln-i Ahmediyye davetin istinadgahı huccet 
ve burliandır. Huccet ve burhan ya ahkam-ı dini kalbiere yerleştirmek veya 
mu'arızlan susturmak kastıyla ityan olunur. Birinci husus hikmet ve mev'ıza
i hasene ile, ikinci husus husn-i cidal ile husQJ bulur. Kur'an-ı Mübm'in irşad 
ettiği huccet ve burhan delll-i nakli olduğu gibi delll-i akli de olur. Fıtrat-ı as
liyye üzere kalanlara kanaat-bahş hitablar, ibret-i amiz (ibret verici) sözler 
işe yarar. Her asra göre yeni bir kisve iktisa eden (giyen) hasımlan iskat 
için o asra yarayan silah ile müdafaa faide bahş olur. Kur'an-ı Kerim'de 
Hazreti İbrahim aleyhi's-salatü ve's-selamın mücadelesi vardır.(45l Bundan 
başka mücadele-i hasenenin suretine ait ayat-i ·cellle vardır.(46l Tarik-i da'vet 
ve irşad herkes için bir değildir. Halkın kimi burhan-ı akllister, kimi ikna'-ı 
felsefi ister, kimi ilzam-ı mantık! ister. 

Femen meneha'l-cühale ı/men eza'ehu 

Ve men -mene'a'l-müsteucibfne fe ka d zaleme. (47l 

Kur'an-ı Mübln ancak b ila ilim cedelde bulunmayı(48l, Hakkın zu-

(44) Sebflürreşad, c.22, n.551-552, ss.38-40. 
(45) Elem tera ilellezf hôcce İbrahimefi rabbihi [2/ Bakara: 258]. (I.I.H.). 
(46) Em hu/ika min ğayri şey'in em hümü'l-hôlikun [Yoksa kendileri, hiç bir şey olmadan 

(yani bir Yaratıcı olmadan, yahut boşu boşuna) mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar ken
dileri midir? (52/ Tur: 35)] . Ejeraeytüm ma tümnun. Eentüm tahlikunehu em 
nahnü'f-hôlikun [Akıttığınız meniyi gördünüz mü? Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa 
yaratıcılar biz miyiz? (56/ Vakı'a: 58-59)]. Ve kala levla ye'tina bi ayetin min rab
bih. Eve/em te'tihim beyyinetü md fi's-suhufi'/-Q/a [Dediler ki: "Rabb'inden bize bir 
ayet (mucize) getirmeli değil mi?" Onlara önceki kitaplarda bulunan delil gelmedi mi? 
(20/faha: 133) ]. Ha entüm hôüfdi hôcectüm fi ma /eküm bihi ılmün felime 
tühôccune fi ma leyse leküm bihi 'ı/m. Val/ahü ya'femü ve entüm la-ta'leman 
[Haydi siz, biraz bilginiz olan şey hakkında neden tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bil
mezsiniz. (3/Al-i İmran: 66)]. ô.i.H.). 

(47) Kim cahillere ilim verirse, onu ziyan eder, 
Kim bilgi isteyenleri engellerse, (onlara) zulmetmiş olur. 

(48) Ha entüm hdülai hôcectüm jf ma leküm bihi ilmün je/ime tühdccune fi ma leyse 
· ~~~üm bihi ilmün. Val/ahü ya'lemü ve entüm /a-ta'lema~ 

(I.I.H.). ~ 
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h urundan sonra cedelde bulunmayı(49l, Hakkı mahvetmek için batı! sözlerle 
cedelde bulunmayı(50l,bir huccet olmaksızın ayat-ı ilahiyyede cüdulde bu
lunmayı(Sl) men ediyor, bir daire-i ilim ve edebte cidali men etmiyor. Kitab 
ve Sünnet ile nehyolunan ümur Muhassalu'l-Kelam (s.55) ile Yeni İ/m-i 
Ke/am'da (s.lOO) mezkurdur.(SZ) 

Artık tarik-i cedelfye süluk ederek mu'anidfni ilzam için hüsn-i 
mücadeleyi ilzam eden bir ilim neden b1-lüzum olsun. Yeryüzünde 
mu'anzlar kaldıkça o asra göre ilm-i kelam lazım ve müfld olur. E'imme-i 
Selef tamamiyle ddalde bulundular. Re'sen veya müdMaaten asar-i nafi'a 
tasnıf ettiler.(53l Nitekim İmam Şafi'l, Hafsu'l-Ferd ile, Bişr b. el-Velid el
Kindf, İshak b. -İbrahim ile, Abdülazfz b. Yahya el-Mekkl, Bişr Merfst ile 
mübahesede bulundular. Selef-i ümmet kanun-i ikna! ile mübahesede bu
lunuriar idi, istidlali, nazarı, re'yi, Kitab ve Sünnet'in· emrettiği cedeli, hak 
olan kelamı asla inkar etmezler idi. Onların inkar ettikleri cihet ancak şer'a 
ve akla muhalif olan kelam idi. İmam Ahmed'in, Darimi'nin, Buhari'nin, İbn 
Ebf Hatim'in, "Ebu Davud Sicistani'nin, Ebu Bekr el-Esrem'in, Ebu Beı<r el
Hallal'in, İbn Mende'nin, Ebu Osman N!saburi'nin; Ebu'ş-Şeyh el-İsfaha-

(49) Yücôdiluneke fi'/-hakkı ba'de mô tebeyyene keennemô yüsôkune ile'/-mevti ve h üm 
yenzurun [Hak ortaya çıkmış iken sanki gözleri göre göre ölüme sürüklüyorlarmış gibi 
seninle tartışıyorlardı. (8/Enffıl: 6)). (İ.İ.H.). 

(50) Ve côde/Q bi'l-bôtıli /i-yüdhidQ bihi'l-hakka fe ehazethüm fe keyfe kône 'ikôb 
[ ... Hakkı gidermek için boş şeyleri ileri sürerek tartıştılar. Bu yüzden onlan yakaladım. 
(Bak işte) azabım nasıl oldu? (40/Gafir (Mü'min):35 )]. (İ.İ.H.). 

(51) Ellezine yücôdi/Qne fl ôyôtillôhi bi ğayri sültônin etôhum. Kebura makten in
dallôhi ve indel/ezfne ômenQ [Onlar ki kendilerine gelmiş bir delil olmadan Allah'ın 
ayetleri hakkında tartışırlar. (Bu hareketleri) gerek Allah yanında, gerek inananlar ya
nında (onlara karşı) ve büyük bir kızgınlık (doğurur)!... (40/Gafir (Mü'min): 35)]. 
(İ.İ.H.). 

(52) İzmirli, Kitab ve Sünnet ile nehyolunan emirleri Muhassa/'ında şöyle sıralamaktadır 
(ss.55-56): "Selefiyye tarikinin medar-ı istinad ve itimadı olan, asl-ı İslam olan Kitab ve 
sünnet ile nehyolunan ümür şunlardır: 
1-Bila ilm zat-ı Bari hakkında söz söylemek. (7/ A'raf:33) 
2-Zat-ı Bari hakkında hak söylememek (7/ A'raf: 1 05) 
3-Bi-ğayr-i ilm cedelde bulunmak. (3/Aı-i İmran:66) 
4-Hakkın zuhurundan sonra cedelde bulunmak. (8/Enfal:6) 
5-Bir hüccet bulunmaksızın ayat-ı ilahiyyede cedelde bulunmak. (40/-afir:35) 
6-Hakkı mahvetmek için batı! sözler ile cedelde bulunmak. (40/-afir:5) 
7-Dinde tefrika ve ihtilaf lka' etmek. (6/En'am: 159) 

(53) Maba'di yannki postaya verilecektir. (İ.İ.H.) [İzmirli burada sanki bu yazının devamı 
varmış gibi "Devamı yannki postaya verilecektir." demektedir. Ancak, İzmirli'nin bu ko
nuda Sebflürreşad'da yayınlanan son makalesi budur.] 
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ni' nin, Ebu Bekr b. el-Münzir'in, Ebu Cerir et-Tabennin ... ilh. mübtedi'ayı 
(bidatçileri) red hakkında kitaplan vardır. İmam-ı A'zam Ebu Hanife de 
Basra fakihi Osman el-Bettiye, mübteda'ayı red hakkında bir vasiyetname 
yazmıştır. 

"İnne rabbe/ce hüve a'lemü bimen dalle an sebflihi ve hüve a'Iemü 
bi'l-mühtedfn" (ı6/Nahl: ı25)(54l nazm-ı eeliline gelince nazm-ı kerim 
"Senin işin davettir, hidayet ve dalalsana ait değildir. Dalalette kalanlara sı
kılma, hidayet senin elinde değildir, sen ancak daveti beyan, belağ sa
hibisin". mealine raci'dir. Yani beyah ve davet bizden, dalal ve hidayet 
Allah'tandır. 

Edib hükm-i mebnay-ı ilm-i kelamın alem ile sani'i aleme istidlali key
fiyyeti kelamiyyunun tariflerine atf buyurulur. Galiba tehavün-i zımni (gizli 
bir gevşeklik) kastolunuyor. Bu mebna (dayanak) tamamiyle Kur'an-ı 

· Mübin'in irşad ettiği mebnadır. Bu babta müteaddit ayat-ı celile vardır. Ez
cümle: 

ı -Efe!a yenzurune ile'I-ibi li lceyfe hulilcat [Bakmıyorlar mı develere, 
nasıl yaratılmış? (88/-aşiye: ı 7)]. 

2-Evelem yenzurQ jf melelcuti's-semavati ve'l-erdı ve ma ha
lalcallahü min şey'in ve en 'asa en yelcune Icad ilctarabe ecelühüm./. 
[Göklerin, yerin melekutuna ve Allah'ın yarattığı şeyJere ve ecellerinin yak-
laşmış olabileceğine bak( ıp i b ret al)madılar mı? ... (7 1 A'raf: ı85)]. 

3-İnne jf hallci's-semavati ve'l-erdı va'htilafi'l-!eyli ve'n-ne!Jtıri 
laayatin li-üli'l-elbdb [Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündtızün 
gidip gelişinde elbette sağduyu sahipleri için ibretler vgrdıf (3/ Al-i 
İmran:ı90)]. 

4-Eferaeytüm ma temnun [Akıttığınız meniyi gördünüz mü? (56/ 
Vakı'a: 58)]. 

5-Eferaeytüm ma tuhrisun [Ektiğinizi gördünüz mü? (56Nakı'a: 63)]. 

6-Eferaeytümü'l-ma'e'l-lezf teşraban [İçtiğiniz suya baktınız mı? (56/ 
Vakı'a:68)] .. 

7-Eferaeytümü'n-nare'l-letf tUrun [(İki dalı birbirine sürterek) çı
kardığınız ateşi gördünüz mü? (56Nakı'a:7ı)]. 

(54) Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerini de zikretmek mümkündür: 27 /Neml:81; 
30/Rilm:53; 3/Al-i İmran:20; 5/Maide:92,99; 13/Ra'd:40; 16/Nahl:82; 24/ 
Nilr:54; 291 Ankebilt: 18; 42/Şilra:48; 64/f eğabun: 12. 
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8-Fe'l-yenzuri'l-insanü mimme hulilc [İnsan neden yaratıiclığına bir 
baksın. (86/Tarık:S)]. 

9-İnnf veccehtü vechiye lillezf fetara's-semavati ve'l-erda hanifen 
[Ben yeryüzünü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ... {6/ 
En' am: 79)]. 

lO-Elem nec'ali'l-erda mihddan ve'l-cibale evtadan [Yapmadık mı 

biz, arzı bir beşik, dağlan birer kazık? (78/Nebe':6-7)]. 

11-Tebarelcellezf ce'ale fi's-sema'i bürQcen [Yücedir O ki, gökte burç
lar yaptı. (25/Furkan:61) ]. 

12-Ellezf ce'ale lelcümü'l-erda firaşen [O (Rabb) ki yeri, sizin için 
döşek yaptı. .. (2/Bakara: 22)]. 

Cenab-ı Hakk'ın varlığı kürre-i alem ile de bilinir, Şinası merhum un de-
diği gibi: "Bir zerre de varlığını bilmeye kafi gelir." 

Ve jf !cü/li şey'in lehQ ayetün 

Tedüllü ala ennehQ vahidün. (55) 

Kur'an-ı Mübin bu babta bir· zerreye hasretmemiş, bir ayet ile iktifa ey
lememiş, ber veeh-i ma'rlız (arzedildiği üzere) ayat-i adide ile bizleri ikaz ey
lemiştir. Ancak zerreden, kürre-i alemden Halik-ı Kayyuma nasıl intikal olu
nur? Eser ile müessir arasındaki nisbet nedir? Zannederim ki, bu ciheti de 
bilmek zaruridir. ilm-i kelam bu sahada kaldıkça ne mazarratı ihdas eder? 

Evet pek doğru beyan edildiği vechile Müslümanların hayatı tevhide 
bağlıdır. Müslümanlan vahdet-i diniyye ve itikadiyye etrafında toplamak, 
aralanndaki tefrikayı kaldırmaya çalışmak bir vecibedir. Müslümanların asır
lardan beri saadet-i hayatdan, huzur-i kalbden ha'ib ve hasir kalmaları, 
dinin maba'de't-tabliyyeye ait olan· hükümlerini mantıka, akl-ı beşere tabi' 
bulunduran, nazar ve istidlali Kur'an-ı Mübin'e tercih eden, nakli te'vile kal
kışan kelamiyyattan neş'et ettiği dermiyan olunur. Saadet-i hayatı, huzur-ı 
kalbi temin eden din-i mübtn-i Ahmedinin ahkamını ifsad eden kelamiyyat, 
nazariyyat değil; belki "müluk-i zalime" ile "ulema'-i su' "dır. Bu hüsran-ı 
ellme saik onlardır. Nitekim pek çok zaman ewel şöyle bir beyit söy
lenmiştir: 

(55) Her şeyde O'nun için bir işaret vardır, 
Hepsi de O'nun bir olduğuna delalet eder. 
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:.:-t._ 

Ve hel efsede'd-dfne ille'l-müluk 
Ve ahbdru sQ'in ve ruhbdnuha.(56) 

Her fenalığı kelamiyyata atfetmek "ve 'aynü'r-ridô 'an kül/i 'aybin 
kelfletün *kemô enne 'ayne's-sahti bi sedyi'l-mesôviyô'~57l beytinin hük

- müne ma sadak olmaktan başka bir şey olmasa gerektir. 

Ehl-i İslam Nebiyy-i Ekrem sallallahü aleyhi vesellem Efendimiz Haz
retlerinden kat'iyyen mahfuz olan hususatta, zaruriyyat-ı d!niyyede(SS) ittifak 
etmişlerdir, zaruriyyat-ı dlniyyeye münkad olan ehl-i kıblenin ihtilaf ettikleri 
mesai! hakkında Muhassalu'l-Kelôm · ve'l-Hıkme'de izahat (ss. 73-75) var
dır. Bundan başka Muhassalu'l-Kelôm'daki şu sözler nazar-ı dikkati calib 
görülür zannederdim (ss. 76-77). 

"Ehl-i Hak, ehl-i kitab ve sünnettir; Ehl-i Kitab ve Sünnet de mü-
. minlerdir... Hak ancak Rasul-i Ekrem sallallahü aleyhi vesellem ile deveran 
eder, durur; hak muayyen bir taifeye lazım gelmez, ancak müminlere lazım 
gelir, mürninler dalalet üzre toplanmazlar; Rasul-i Ekrem'den ma'ada 
efradda, mürninlerden ma'ada taifelerde hak da bulunur, batı! da ..... 
Bid'atler hem hakkı, hem batılı mütedammın olur ..... Rasul-i Ekrem Efen
dimiz Hazretleri bir cuma hutbesinde "Küllü bid'atin dalôletün" bu
yurdukları halde "ve küllü dalaletin fi'n~nôr" buyurmamışlardır.(59l Buna 
mebnl ehl-i bid'at ve dalal kasıtlarına göre ma'zur veya müstehıkk-i 'ukubet 
(cezayı hakeden) olur. Kur'an-ı Müb!n'e zahiren ve batmen ittiba' eden, 
rnekasıd-ı hasene takib eden, mu'anide-i rasul kastetmeyen ehl-i bid'at mü
cerred kusur-ı nazariarından dolayı, hakka isabet edemediklerinden ma'zur 
olurlar, maksadları hakka ma'tQf olmayıp fesada, nifaka, ilhada müteveccih 
bulunan ehl-i bid'at ukubet-i Bari'ye müstehık olur. İşte sapık azgın olanlar 
bunlardır." 

Görülüyor ki, maksadı hakka ma'tuf olduğu halde mücerred kusur-ı na
. zardan naşl hakka isabet edemeyen ehl-i bid'at ma'zurdur. Her dalalet müs

tevcib-i ukubet değildir (cezayı gerektirmez); ehl-i bid'at hakkında bundan 
daha munsıfane (insaflı) söz olur mu? 

(56) Dini, hükümdarlar, kötü alimler ve onun ruhbanlan bozmadı mı? 
(57) (Bir şeye veya birine) beğeniyle bakan göz, (o şeyin veya kimsenin) bütün kusurlar(ın)a 

kapalıdır. 

(Nitekim) öfkeyle bakan gözün (sadece) kötülüklere takılıp kalması gibi. 
(58) Dinin kesin emirleri. Namaz, oruç, zekat vs. gibi. 
(59) Dolayısıyla İzmirli İsmail Hakkı, burada, söz konusu bu hadisin ikinci kısmının sahih ol

madığını, diğer bir tabirle uydurma olduğunu ifade etmektedir. 
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İhtilafat-ı mezhebiyyenin avamili de zannolunduğu gibi dinden ahz-i sar 
etmek, kasden ihtilaf ihdas eylemek gibi ağraz-ı faside (fasid maksatlar) de
ğildir. İhtilafat-ı mezhebiyyenin avamil-i muhtelifesi vardır, İslam'da fır
kalann zuhuru umQmt ve husus! olmak üzere iki sebebe mahmQJ olur. 
Sebeb-i umumi hürriyet-i efkardır, sebeb-i hususi de siyası veya ilmi olur 
(Y.İ.K., ss.l65,166). Elyevm ber hayat olan (bugün· yaşayan) Marika 
Kur'an-ı Mübtn'e şiddet-i temessükden, fakat fıkh-ı eeltl-i İslamiye adem-i 
vukufdan naşt; ŞI'a ehl-i beyt-i Nebtye şiddet-i muhabbet dolayısıyla; Ceb
riyye emr-i ilahl ile kader-i ilahiyi cem' ederneyerek yalnız kader-i ilahtye, 
ilm-i sabık-ı Sübhan!ye ta'ztm sebebiyle; Kaderiyye de kader-i ilahi ile emr-i 
ilahiyi cem' ederneyerek bilakis emr-i Bari'ye enbiyanın getirdiği şeye, va'd 
ve va'td-i Sübhan!ye ta'ztm sebebi ile; Mürci'e va'd ve recayı isbat, va'ld ve 
havfi nefy hususlannda "ğulüw" (aşınlık) neticesinde; Müşebbihe sıfat-ı 

Celile-i ilahtyeyi isbat hususunda "ifrat" neticesinde zuhur etmişlerdi. Bu 
fırak-ı İslamiyyenin hepsinin de nusus-ı enbiyada birer şüpheleri vardır.(60l 
Ehl-i Sünnet ise cemaa.t-ı MüslimYnden ayrılan fırkaları red maksadıyla mey
dana çıkmıştır. Gerek Ehl-i Sünnet gerek Ehl-i Bid'at olsun hangisi kasden 
ihtilaf ihdas etmişler, dinin zevaline, teredd!sine çalışmışlardır. Zühdleriyle 
meşhur olan Şer'a ta'ztm eden va'td-i Sübhan!de ifrad edip fasıkı mü'min 
tanımayan Mu'tezYle mi? Yoksa cemaat-i MüslimYnden ayrılmayan, sünnet-i 
seniyyeye mütemessik olan, şu kadar ki, biraz takstri görülen Küllabiyye ve 
Eş'ariyye ve Matüridiyye mi? İnkar-ı sıfat gibi en şen! (kötü) bir bid'atı ihdas 
eden, Sabie veya Sümeniyye mezheplerinden müteessir olan Cehm b, 
Safvan'ın bile "tenzYh-i Bari kast etmesi" ihtimali vardır. Cehm b. Safvan'a 
tabi' olanlar bir takım derecata ayrılırlar, mutedil kısmı meyanında bir takım 
fukaha' bile vardır. Her fırka "ma ene aleyhi ve ashabl'~61l hadis-i şerifinin 

(60) Hucec-u Kur'ôn nam-ı kitaba müracaat oluna. Matbu bir nüshası kütüphane-i acizlde 
vardır. (İ.İ.H.) 

(61) Tirmizi, "İman", 18/2641. Abdullah b. Amr'dan nakledilen bu hadiste Resuluilah 
şöyle buyurmuştur: "-İsrailoğullannın başına gelen her şey, bir ayakkabının diğerine 
eşitliği gibi ümmetimin başına da gelecektir. Hatta onlardan, alen! olarak annesiyle cin
sel ilişkide bulunan bir kimse mevcut olursa, ümmetimin içinde de bunu yapacak kişi çı
kacaktır. İsrailoğullan yetmişiki fırkaya aynlmıştı, ümmetim ise yetmişüç fırkaya ay
olacaktır. Bunlardan bir tek fırka hariç, gerisinin tamamı Cehennemdedir. 
Bunun üzerine ashab: 
-0 tek fırka hangisidir ya Rasulullah? diye sordular. 
Hz. Peygamber de: 
-Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu fırkadır, buyurdu." 
Bu ve benzer! anlamdaki diğer hadisleri sened ve metin yönünden bir incelemeye tabi 
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mefhumuna dahil olduğunu iddia ediyor. EbO'l-Hüzeyl ile Nazzam hakkında 
ahz-i sar etmek gibi bir maksad-ı hafl isbatı müteassir (zor), belki mü
teazzirdir (imkansızdır). 

Evet. zenadıka, -İslam'a nisbet iddiasında bulunanlar {müntemine ile'l
İslam) ahz-i sar gibi bir takım ağraz-ı faside takib etmemişlerdir, bunlar 
kadro haricidir. {62l Hak ve haktkat taharrt eden fırak-ı İslamiyyeden ma'dOd 
değildir. Aşk-ı hakikat ile dimağını yoran, İslam'ı an burhan kabul etmek 
fikrini takib eden, bu uğurda mücahede-i fikriyyede bulunan mütefekkirtn-i 
ehl-i İsİarn arasına, va esefa ki karışmıŞ, sıkışmış olan ehl-i fesad ve ilhad 
hakkındaki hükmünü diğer fırkalara teşmtl etmek hiç bir cihetle sahth 
olmaz. 

Fırak-ı kelamiyyenin mezahibini nakil, da'i-i şüphe {şüphe sebebi) gö
rülüyor. Acaba kelamiyyat aleyhinde bulunmak daha ziyade da'i-i şüphe 
olmaz mı? Hasım "Bakın, bakın, Müslümanların ulema-i dtn diye ortaya 
koydukları adamlar İslam dininden ahz-i sar etmek kastında bulunan din
sizler imiş" diyemez mi? Bir vartadan kaçar iken diğer bir vartaya düşmüş 
olmaz mıyız? 

tutan A. Osman Ateş, neticede şu değerlendirmeyi yapmaktadır: ümmetinin yet
miş üç fırkaya aynlacağı, bunlardan bir tanesinin Cennetlik, diğerlerinin Cehennemlik 
olacağından bahseden bu hadlslere, Kütüb-i Sitte'nin ilk iki sırasında yer alan el-Buhar! 
ve Müslim'in el-Cômi'us-Sahih'!erinde rastlanılamamıştır. Bunun sebebinin, bu ko
nudaki hadislerin, bu iki büyük hadis aliminin öngördükleri sıhhat şartlanm ta
şımarıialan olduğu akla gelmektedir. Gerçekten de, yukanda bu hususla ilgili olarak 
kaydetmiş olduğumuz tüm hadislerin isnadlannın kilit noktalannda bulunan ravflerin, 
hadis alimleri tarafından cerhedildiklerin görmekteyiz. T edlls yapmakla suçlanan Ba
kiyye b. el-Velid ei-Hımsi (v.198) hariç, bu ravflerin tenkid edilme sebebi de, ken
dilerinde mevcut olan zabt kusurudur. Bu durumda İslam ümmetinin tefrikaya düşüp 
yetmiş üç fırkaya aynlacağından, bunlardan sadece bir tanesinin kurtuluşa ereceğinden 
b;ınseden rivayetlerin metninin sağlıklı bir şekilde zaptedilip, daha sonraki nesillere 
ulaştınlamadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim İbn Hazm, İslam ümmetinin yetmiş iki fır
kasının cehennemlik olduğundan bahseden bu hadisin isnad açısından kesinlikle zayıf 
olduğunu söylemektedir. ... Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kenm'inde, Müslümaniann tefrikaya 
düşmesini yasaklayıp dururken (3/ AI-i İmran: 1 03) İslam ümmetinin ileride yetmiş üç 
fırkaya aynlacağını haber vererek, Müslümaniann bölünüp parçalanmasına bir nevi 
meşruiyyet kazandıran bu rivayetlerin sıhhati üzerinde ciddi bir şekilde düşünmek ka
naatindeyiz." (Bkz.: Ateş, Ehl-i Sünnet ve Şi'a'nın Delil Olarak Aldığı Bazı Hadisler, 
İzmir, 1995 [neşredilmemiş araştırma], s.15. ). Biz de bu tür anlam ifade eden 
hadislerin, ne Hz.Peygamberin insanlara aşılamak istediği birlik ve beraberlik ruhuna, 
ne de Kur'an'ın ana temasını oluşturan "tek ilah, tek ümmet" idealine uyduğu ka
naatindeyiz. 

(62) İzmirli'nin bu cümleden kastı, bunlann Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid'at tasnifine gir
medikieridir. 
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Evet gençliği tenvir etmek elzem bir hakikattir. Otuz seneden ziyade 
meslek-i eelili tedrisde bulunduğum cihetle, gençliğin nasıl tenvir olu
nacağını bilmiş olacağım. Bu gün gençliğin dimağı nazariyyat-ı felsefe ile 
meşbu'dur (doludur). Akaid-i d!niyyeyi kalbierde rasih bir akide kılmak hu
susunda nazariyyat-ı felsefiyyeden, maksada hadim bir ' surette istifade 
etmek, ezcümle mu'cizat-ı hissiyyenin imkanı hususunda Fransız feylesofları 
Boutroux, Bergson nazariyyelerini isti'mal eylemek, mantıktan müstağn! 
olacak bir kuweti haiz olan nazariyyat-ı kelamiyyeyi li.lzumu zamanında ser
detmek mezmum, makdGh (beğenilmemiş), ğayr-i meşru', ğayr-i makul bir 
hal midir? Dinin ictima'!, ahlaki, ma'şer!, ilahı hakaiki; beşerin müştak ol
duğu fevz-i saadetin ve huzur-ı kalbin ve sükun-ı sekinetin ancak Kur'an-ı 
Müb!n'in beyanlarıyla kazanılabileceğini; Allah'a, Rasulullaha, nefsine ebe
veyne, akrabaya, beşeriyyete karşı olan vezaifi Kitabullah'tan bi'l-istihrac 
Yeni ilm-iKelam'ın üçüncü kitabında tafsll eyledim.l63l 

Artık islamı şüpheye düşüren nazarlar ihya olunmamakla, dine, 
Allah'a, RasCılullah'a karşı (haşa) tecavüz [ye] küstahlık yoktur. Haybet 
(ziyan) ve hüsrandan, dalal ve idlalden Allah'a sığınırım. Femeni't-tebe'a 
hüdôye felô yadıllü vefa yeşkô [Kim benim hidayetime uyarsa, o sapmaz 
ve sıkıntıya düşmez. (20/Taha: 123)]. 

Ankara 5 Ağustos 339 [1923] İzmirli İsmail Hakkı 

Yeni İlın-i Kelaml64) 

Yeni İ/m-i Kelôma Lüzum Var mı? Yolc mu? 

Darulfünlın müderrislerinden fazıl-ı muliterem İzmirli İsmail Hakkı Bey 
Hazretleri geçenlerde Yeni İ/m-i Kelam· isminde bir eser telif ederek bunun 
birinci cüzünü tab' ve neşreylemişti.. Biz, bu eserin heyet-i hazıraya göre 
mesail-i i'tikad!yeyi müdafaa edip edemeyeceğinden bahsedecek değiliz, 
akaid-i ehl-i sünneti halelden vikaye (bozulmadan koruma) maksadını temin 
eyleyen ilm-i kelam hakkında üstad-ı şehir Şeyh Muhsin-i Fan! ez-Zahiri 
hazretleri tarafından Sebflürreşôd mecmuasının 16 Mayıs, 29 Temmuz 
339 tarihli nüshalarında neşredilen makaleye dair bazı millahazat-ı ilmiyye 
arzıyla iktifa edeceğiz. Yeni İ/m-i Kelôm'a ihtiyaç var mıdır, yok mudur? 

(63) İzmirli, burada, " ... Yeni İ/m-i Ketcim'ın üçüncü kitabında tafsil eyledim" şeklinde bir 
ifade kullanarak, üçüncü kitabı yazdığım ima etmektedir. Ancak ne var ki, bu üçüncü 
kitab yazılmamıştır, yazılmışsa bile mevcut değildir. 

(64) Sebilürreşôd, c.22, n.561-562, ss.l17-119. 
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meselesi meydana çıkınca hiç bir Müslirri-i mütefekkirin bu mevzu ile zih
nen alakadar olmaması mümkün değildir. 

İsmail Hakkı Bey "hasım değiştikçe, tarz-ı müdafaanın da değişmesi, 
· binaenaleyh ulema'-i İslam'ın ona göre istihzarat-ı ilmiyyede (ilm! ha
zırlıklarda) bulunarak yeni bir cebhe-i müdafaa güşad etmesi (açması) lazım 
gelir." dedikleri gibi sahib-i makale Şeyh Muhsin-i Fan! Hazretleri: "İlın-i 
kelamın esası felsefe-i Yunaniyye'dir. Hicazın tefewuk-ı d!niyyesini (din! üs
tünlüğünü) imha maksadıyla bir Ha:llfe-i Abbas!, · kütüb-i felsefeyi Ara b 
lisanına terceme ettirmiş, ve bu hal Arablara karşı fırsat bekleyen İran mil
liyetperverlerinin ahkam-ı d!niyyeyi te'v!lden te'vtle uğratmasına bir zemin-i 
cereyan ihdas eylemiştir. İslamiyyetin felsefeden esasen istifadesi olmadığı 
gibi şimdiki felsefe-i Garb ile de muhtac-ı te'y!d olacak bir akıaesi yoktur, 

. Yeni İ/m-i Kelam namıyla eski ihtilaflan ittifak ve ittihada en ziyade muh
taç olduğumuz şu zamanda yeniden canlandırmaya lüzum yoktur. Maksad 
gençliği İslamiyyete irca' ise, bu, doğrudan doğruya sıyanet-i di'ne ve 
selamet-i vatana müteallik bir meseledir, binaenaleyh gençlerimize lazım 
olan şey, Kitab ve Sünnete müstenid bir İlmihal'dir, çünkü sem'a müstenid 
olan ahkam-ı dfnin münakaşası vebaldir, akla muarız görünen naklin te'v!li 
ise, dini te'y!d değil, belki tecavüzdür." diyorlar. 

Şu iki nokta-i nazann ehemmiyeti na kabil-i inkar bir vuzı1h ile mu
ayyendir. Kaviyyen zannediyorum ki, Şeyh hazretleri (bir Halffe-i Abbas!) 
tabiriyle Me'mun'u kastediyorlar, çünkü kütüb-i felsefe en ziyade Me'mun 
zamanında !isan-ı Arab'a terceme edildi.(65l Terceme için Me'mlın'un üç
yüzbin dinar masraf ihtiyar ettiği (yapbğı) merv!dir. Kendisi dahi 
Mu'tezile'den idi; Müslim ve ğayr-i Müslim ulemay-ı zamanı sarayına toplar, 
cereyan eden münakaşalara bizzat iştirak ederdi. Me'mun'un bu zevk-i ilim 
ve irfanı hiç bir vakit İslamiyyeti tefrikaya düşürmek maksadında bu
lunduğuna delil ittihaz edilemez. Felsefe merakı İslam'da Emev!ler za
manında başlamış, müessis-i hükümet-i Abbasiyye Ebu Ca'fer Mansur'a ge
çerek HarCın Reşi:d, Me'mCın zamanında tevessu' etmiş, ve bu vüs'at 
Mu'tasım, Vasık, Mütevekkil zamanlarına kadar imtidad eylemiştir. 

(65) Halife el-Me'mQn (813-833), bütün bir imparatorluk için eski Yunan felsefesine ait 
eserlerin büyük bir önem arzettiği fikrinden hareketle, bu eserlerin tercümelerinn ya
pıldığı, çoğaltıldığı ve saklandığı bir müessese tesis etmiştir. Bu müessesenin adı 
Beytü'l-Hikme'dir. Bu tercüme ve çoğaltına ve de yapılan eski tercümeleri yeniden göz
den geçirme faaliyeti bir veya iki asır kadar devam etmiştir. Tercüme faaliyetlerini yü
rüten en büyük isim Huneyn b. İshak (803-873) isimli bir Hıristiyandır. (Bkz.: 
W.M.Watt, Islamic Philosophy and Theo/ogy, Edinburgh, 1979, s.41.) 
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Mansur halife olunca, bittabi' teb'a-i ğayr-i Müslimenin reha.b1n (ruh- · 
banlar) ve ulemasıyla ihtilat etti. Milel-i sairede mevcut ulum ve sanayi'a ait 
bazı şeyler işiterek onların kendi memalikinde dahi neşr ve ta'm1mine bir 
şevk ve heves hasıl etmiş, milk-i Rum'a seflr göndererek Kitab-ı Alcflfdfs 
(Euklides) ile bazı kütüb-i tabiiyyatın bi't-terceme irsalini iltirnas eylemişti. 
Kütüb-i mezkure hakkında İbn Nedtm'de izahat bulabiliriz. Bu tercemeler 
gelip de münderecat-ı müfs1desi görülünce, ulemay-ı İslam tarafından ulum
ı hikemiyyeye ait asarın dahi eelbine lüzum gösterilmiş, ve şu suretle asar-ı 
ecnebiyye hakkında baş gösteren merak gittikçe ilerleyerek Me'mCın za
manında bütün kütüb-i Yunaniyye ve İraniyye ve Hindiyye Arab lisanına 
nakledilmişti. Ulema'-i İslam bunların mütalaasıyla iktifa etmedi, bir müddet 
sonra tetkikata da girişerek mesaiik-i felasifenin sakatını sağiamından tefrik 
etmiş, ve bunları ahkam-ı d1niyye mikyasatıyla temizleye temizleye İslam'a 
mahsus bir şekle ifrağ eylemişii (sokmuştu). Kütüb-i mezkurenin ter
cemesinden evvel rUh-ı İslamiyyetten ayrılmış olan fırak-ı dalle uleması dahi 
kendi mu'tekadatını bu kitaplardan iktibas ettikleri esaslara bina ederek 
ulema'-i Ehl-i Sünnet'le hayli uğraştılar. Fakat mütekellimin-i Ehl-i Sünnet 
felsefe-i Yunaniyye'yi, sufiyye-i Ehl-i Sünnet dahi felsefe-i İraniyye ve Hin
diyye'yi fırak-ı dalle gibi tahassungah (sığınak) .değil; İbn Haldun'un dediği 
gibi (red ve kabul hususunda nişangah-ı ihtisas ittihaz) eylediler, tenkıdat-ı 
ilmiyyenin tevessu'u sayesinde Bağdat menar-ı ma'arif ve cazibe-i merkez-i 
alem olmuş, ve mahza nur-ı satı'-ı Muhammed! (yüce İslam nuru) efkar-ı 
batıla ve zunCın-ı atıla sedlerini hurdehaş (paramparça) ederek bir taraftan 
Irak, Hind ve Çin'e doğru uzanıp gittiği gibi, Şimalı Afrika tarikiyle de Av
rupa'nın kalbgahına (canevine) kadar pertevnisar~ı ma'rifet (bilgi saçan 
güneş) olmaktan geri durmamıştı. Felsefenin bizatiha bir mazarratı olsaydı, 
İslamiyet akla hayret veren o süratle intişar edebilir miydi? Avrupa bile fel
sefeyi İslam makinesinden geçerek temizlendikten sonra aldığı zaman yük
selmiş, bilahere doğrudan doğruya almaya başladığı zamandan beri eski se
viyesini zayi' etmiştir. Garb ve Şark' da, bilhassa Garb'da müzahim-i hayatı 
teşd1d eden avamilin en mühimi budur. Garbın bu babta kuvveti çoğalmış, 
fakat kıymeti azalmıştır. İlınin din ile beraber yürümesi, ikisinin atbaşı bir
likte ilerlemesi icab eder ki, hakıkı esaslar üzerine bir medeniyet teessüs 
edebilsin. Ancak hakıkı bir dinden hakıkı bir medeniyet çıkar. fı.vrupa'da 
dinin mukadderat-ı ilmiyyeyi idare edecek bir halde olmadığını herkes bilir. 
Fakat esasat-ı İslamiyyeye müstenid bir medeniyyet-i fazılanın teessüs ede
ceği kimseye meçhul değildir. 
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MansGr, tabiiyyata ait kütüb-i ta'limiyyeyi ikinci asr-ı hicride celbetmiş 
olduğu halde, 1629 sene-i miladiyesinde Tabiatla Muhô.uere kitabını 

yazan bir İtalyalı tabiatten bahsetmiş olmak günahıyla i'dam ve felsefenin 
men'i için din narnma şiddetli mukarrarat ittihaz edildi (kararlar alındı). 

Ruh, Hakdan gelip bir gün olup da Hakk'a gideceğini söyleyen Servet(66l 
hafif bir ateş üzerinde yavaş yavaş pişirilircesine ihrak edilmiş olduğunu, 
arzın küreviyyetini 1543'te keşfeden Kopernik'in rafz ve ilhad ile mahkum 
oİduğunu, güneşin etrafında döndüğünü meydana koyan Galile'niri çektiği 
işkenceleri, İbn Rüşd felsefesini okuyanların ne azaplara uğratıldığını ken
dileri hikaye ediyor. 1481'den 1808 tarihine kadar ikiyüzbini ihrakan i'dam 
edilmek üzere üçyüzkırkbin ehl-i ilmin itikadsızlıktan dolayı mahkum edilmiş 
olduğunu yine kendileri yazıyor. Abbasiler de mi ashab-ı rafz ve ilhadı 

böyle yapmalıydı? Yapmadılar, çünkü yapamazlardı. Bunu yapabilmek için 
'ne kadar, ayat-ı imtinan ve istidlal(67l varsa cümlesini Kur'an'dan çı
karmaları lazım gelirdi. Felasifenin hurafatına karşı, yalnız bir silahları vardı 
ki, o dı;t münazarat-ı kelamiyye idi. T efekkür-i hilkate me'mGr o!an bir mil
let erbab-ı ilme el dokundurabilir mi? Eğer böyle olsaydı, İslamiyyetin, bazı 
müfterilerin dediği gibi, silah kuwetiyle intişar etmiş olmasına kail ol
maklığımız icab eder. Korkuya istinad eden bir din ne kadar yaşayabilir? 
Korku ortadan kalkar kalkmaz irtidad başlar, ba-husGs ehl-i kitabız, yalnız 
mücadele-i hasene ile davete me'muruz. Mücadele-i kelamiyye denilen şey 
de bundan başka bir şey midir? Mükalemeye muhtaç bir ilme, ilm-i kelam 
denilmesinde bir zarar tasavvur edilemez. Hangi ilim vardır ki: T ekellüme 
muhtaç olmasın? Kelam, adeta mantık demektir, nutuk ise yalnız tekellüm 
değil, idrak manasma da gelir. Bu itibarla ilm-i kelam, ilm-i idrak-i me'ani 
(Manaları anlama, idrak ilmi) medlGiünde de isti'mal edilebilir. İnsan ile 
sunOf-ı hayavanat arasındaki hudGd-ı zatiyye de başka türlü temyiz olu
nabilir mi?.. Sahib-i Hüccet-i Baliğa bile, vahdaniyyetini delil-i tahassuliye 
(uğraşla elde edilen delile) istinad ettirmiştir. "Leu kô.na flhimô. ô.lihetün 
illô.llô.hü lefesedetô.." [Eğer yerde, gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, 
her ikisi de (yer de, gök de) bozulup gitmişti. .. (21/Enbiya:22)]. 

Fi'l-haklka hulefay-ı Abbasiyye'de asabiyyet-i Arabiyyeyi kırmak fikri 

(66) Michael Servet (1509/1511-1553) İspanyol hekim, filozof ve ilahiyatçıdır. Asıl adı Mi
guel Serveto'dur. Calvin'in emriyle Geneve'de yakılmıştır. Yeni Eflatunculuğun pan
teizmi ile kafir Hıristiyancılığı birleştirmeye çalışmıştır. (Geniş bilgi için bkz.:Cemil 
Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, İstanbıl, 1976, IV/231-234.) 

(67) Allah'ın nimetlerini hatırlatan, Allah'ın varlığına delalet ed~n ayetler. 
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vardı. Fakat bu maksat hiç bir zaman İslamiyetin aleyhinde bir mana ile 
tefslr edilemez. Düşünmeli, bir kısım memalikinin hududu sur-ı Çin'den 
Yemen'e kadar imtidad ediyordu. Bu kadar vüs'ate malik olan hükümetin 
binlerce ulema' ve hukeması vardı. Ba-husus bunlardan gayr-i Müslimler 
daima kendi mensub olduklan milletierin medeniyyet-i sabıkasıyla iftihar 
edip duruyorlardı. Bunları kendi silahlarıyla iltizam etmek (susturmak), u!Om 
ve sanayice vücuh-ı ihtiyacı nazar-ı dikkate almak iktiza etmez miydi? Bu 
kadar akvamın başka türlü bir merkez-i müşterek etrafına toplanması kabil 
miydi? Emev!lerin adedi yüzlerce milyon nüfus-ı Müslime-i gayr-i Ara
biyye'ye asabiyetle tahakküm etmesine, bunlara meval! namıyla köle mu
amelesi yapmas!na hikmet ve siyaset-i İslamiyyenin tahammülü var 
mıydı? .. 

Vakıa putperestlerin Müslüman olmaktan, yahud esareti kabul et
mekten başka çareleri yoktu. Hatta Cenab-ı Hassan(68l da: 

Ve nahnü darabna'n-nase hatta tetabe'Q 
Ala dfnihi bi'l-müreffihati's-savarimi.(69l 

demiş, fakat ehl-i kitab hakkında /d ikrahe fi'd-dfn [Dinde zorlama yoktur. 
(2/Bakara/256)] ayet-i celilesi nazil olunca işler değişmiş. Onlar cizye ver
diler, artık mev'iza ve mücadele-i haseneden başka elde tatbik edilecek bir 
düstQr yoktu. Muhyidd!n Arabi Hazretleri diyor ki: 

"İnsana ilim iki yoldan gelir: ilham - istidlal. Ben ilm-i kelama su-i na
zardan Allah'a sığınırım. Bu ilmin uleması, ilm-i mezkuru kendinefisleriiçin 
öğrenmediler. Allah T e'ala Hazretlerini, sıfat-ı sübhaniyyesini, sıdk ve sıh
hat-i risaleti inkar edenleri ilzam için öğrehdiler. HudOs-i alemi, kaderi, 

(68) Hassan b. Sabit (563?-674/682?), Medine (Yesrib)'de doğdu. Hz.Peygamberin şa
iridir. Hz.Peygamberi düşmanianna karşı şiddetle savunmuş, bu sebeple Müslümanlar 
arasında büyük bir sevgi ve şöhrete mazhar olmuştur. Bütün yerleşik Araplann en 
büyük şairi olarak kabul edilir. İslam'da ilk dini şiiriere sahip olan kişidir. Rivayetlere 
göre, fevkalade korkak olduğu için, Hz.Peygamberin hiç bir savaşına iştirak et
memiştir. Hz.Aişe'nin ifk hadisesine kanşan dört kişiden biri olduğu rivayet edilir. Şi
ideri Hz.Peygamberin büyük takdirini kazanmıştır. Hatta bir defasında Hz.Peygamber 
şöyle demiştir: "Bu, onlar (düşmanlar) için okiann saplanmasından daha tesirlidir." Şi
ideri bir divancia toplanmış olup, en derli toplu şekliyle 1910 yılında Londra'da H 
Mecmü'ati Ceybi't-Tezkô.riyye adı altında basılmıştır. (Geniş bilgi için bkz.: İslam An
siklopedisi, I. baskı, İstanbul, 1977, c.V/1, ss.343-347; el-Müncid, Beyrut, 1967, 
s.157.) 

(69) Biz, insanlara (müşriklere) O'nun (Hz.Muhammed'in) dinine tabi oluncaya kadar keskin 
kılıçlarla vurduk. 
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meadı is bat için bu ilmi talim ve tedvln . eylediler. İtikad-ı nası teşewüşten 
vikaye (karışıklıktan koruma) için vücuda gelen bu ilimdeki edille-i akliyye, 
mucize-i enbiyaya benzer. Hasma karşı isti'mali lazım gelen vesaitin esiemi 
edilledir. Edille yerinde esliha (silahlar) isti'mal edilirse, münkirin havf içinde 

· kalır. Havf ise onları nifaka davet eder. Şu kadar ki, herkesin bu ilmi bil
mesi icab etmez, çoğu buna muhtaç değildir. Her beldede fürı1'-ı dine mut
tali' olan fukaha veya etıbba gibi, ıstılahat-ı nazariyyeyi bilen bir zatın bu
lunması kafidir, delail-i nazariyyeyi bilmek İslamiyyete mani değildir. Avam 
kitabı z"ahirinden bilir. Böyle olmasaydı; kable'n-nazar Müslüman olanlara 
İslam namı verilemezdi. Avam bilir ki, Kur'an kimsenin muarazaya (karşı 
gelmeye) muktedir olmadığı bir huccet-i ilahiyyedir. Bu akıaede bir delll-i 
akli kuweti teşekkül eder. İnsan aklın nuruyla yalnız bazı şe~eri görebilir, 

. fakat iman bir nur-ı manev1dir ki, o nur ile her şey görünür, ilmin en a'la 
mertebesi de, bu ilm-i billah'dır (Allah'ı bilme ilmidir)." 

Zannediyorum ki, Şeyh Muhsin-i Fant ez-Zahiri Beyefendi de kısmen 
bu mesleği takib ediyorlar. 

Meseleye bir de gençlerimizin bir taraftan dine ısındırılmasını, diğer ta
raftan hiss-i teceddüdlerinin tatmini, ve şu suretle hayat-ı fikriyye ve 
ahlaki yy elerinin tenbih ve tenmiyesi {yükseltilmesi), bi'n-netice kuwe-i 
maneviyyelerinin takviyesi cihetinden muhakeme edelim. Bunlara her 
halde avam-i nas nazarıyla bakılamaz. Çünkü bunlar her şeyi sebebiyle ta
savvur ettiren bir meslek-i tahsilde bulunuyorlar. Her şeyi illetiyle anlamak 
istiyorlar. Hiç illetsiz ma'lül olur mu; illetsiz ma'lul aramak, vücudsuz 
mevcud aramaya benzer değil mi? .. 

ilm-i kelamdan hiç bir şey akutmayalım denilemez. Bir din yoktur ki 
müdafaadan müstağnt olsun. Eski ilm-i kelam kafidir denilirse bu da doğru 
değildir, çünkü İsmail Hakkı Beyin dediği gibi bir çok hasımlarımız ölmüş, 
bazısı da kuwet bulmuştur. 

Kur'an nasıl kendinden ewel gelmiş olan kütüb-i münzelenin bazı 

alıkarnını aynen, bazı alıkarnını ta'dllen tasdik etmiş, zemanen hikmet-i 
mevcudiyyeti kalmayan bir kısım ahkamı da fesheylemiş ise, biz de ulüm-ı 
asriyye icabatına göre İslamiyyetin ulviyyetini müdrik bir zihniyyet-i ilmiyye 
husulüne hizmet edecek eserler vücuda getirmeliyiz ki, Avrupa'nın bt-taraf 
mehafil-i ilmiyyesiyle de te'mtn-i münasebata .müsait bir zemin ihzar etmiş 
(hazırlamış) olalım. Çünkü onlarla da, müşter~ken müdataaya mecbur ol
duğumuz bir takım meseleler karşısında bulunuybruz. 
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Bunların hepsini bir tarafa koyalım. Layık mıdır ki, gençlerimiz mahza 
talimsizlik yüzünden dinlerini ecnebllerden öğrenmek mecburiyetinde kal
sınlar, yahud büsbütün dinsiz olsunlar? .. Tedrisat-ı diniyye proğramımız 
asr-ı hazırın ihtiyacıyla mütenasib bir terbiye-i diniyye ve ahlakiyye ve
rebile~ek mahiyette olmadığını herkes biliyor. Bu mühim işin ciddi ve esaslı 
malumata istinad edilmeksizin yapılamayacağı da kimseye meçhul değildir. 
Bütün şu mülahazalara rağmen, böyle sıkıntılı işlere g1rişecek adamlarımız 
yoktur denilemezse de, eski zaman faziletlerinden acidedenler de çoktur. 

Dardağanzade 

Ahmet Nazif(?O) 

DEGERLENDİRME 

Yukarıda Seb!lürreşad dergisinden naklettiğimiz "Yeni İlın-i Kelam'a iho 
tiyaç var mı yok mu" tartışmalarında ileri sürülen tezleri hem kısa bir de-

!J)ğerlendirmeye tabi tutmak, hem de bu vesileyle bazı hususları ifade etmek 
yerinde olacaktır. Öncelikle, Yeni bir ilm-i Kelam anlayışına tamamiyle ta
raftar olan ve bu amaçla bir eser kaleme alan İzmirli ile, tamamiyle buna 
karşı olan Muhsin-i Fan!'nin çıkış noktalarını kısaca özetleyelim: 

İzmirli'ye göre Yeni bir ilm-i kelam anlayışına ve bu anlayış çer
çevesinde meseleleri ele alan yeni biresere -kendi eseri Yeni İlm-i Kelô.m 
gibi- şiddetle ihtiyaç vardır. Zira, ·~ 

-ilm-i kelamın öncüileri ve araçlan asrın ·.ihtiyaçlarına göre değişir. 
inkarcı değiştikçe, ilm-i kelamın müdaf?a şekli değişir ve değişmelidir. 

-Mütekaddimı1n dönemindeki felsefi anlayış ile Müteahhirin dö
nemindeki felsefi anlayış farklıdır. Üstelik müteahhirı1n dönemindeki felsefi 
anlayış da ortadan kalkmış, yerine yeni bir felsefe gelmiştir. 

-Dolayısıyla, Yeni İlmi Kelô.m, insanların anlayabileceği bir tarz ile ka
leme alınmış, yeni bir takım deliller ile istidlaller ışığında, yeni felsefeden de 
istifade ederek, hem mantık-ı sur! hem de mantık-ı maddi paralelinde 

(70) Ahmet Nazif (Dardağanzade) hakkında maalesef kaynaklarda her hangi bir bilgiye rast
layamadık İzmirli ile çağdaş olan bu zat da o dönemin İslamcı yazarlannçl_gn birisi olsa 
gerektir. Sebf/ürreşôd'dan aktardığımız bu makalesinden başka aynı dergide kaleme 
almış olduğu şu makaleler de vardır: "Teceddüd ve Tekemmül, Temel Esaslan", "Te
ceddüd ve tekemmül, Mecelle Meselesi". 
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tevh!d-i Bar!'yi ortaya koymuştur. Asrın gelişmelerine ve ihtiyaçlarına göre 
kaleme alınmış böyle bir eserin, insanlar arasına yeniden bir mezhep ta
assubu sokmak, onları bölmek, İslam'ın birliğini ve huzurunu bozma gibi bir 
amacı yoktur. 

Muhsin-i Fan!'ye göre, Yeni İlm-i Kelam'a ihtiyaç yoktur. Zira, 

-Zaten kelamın kendisi ve içerdiği münakaşalar vahdet, tevhid ve it
tihad üzerine inşa olunan İslam'ı parçalamak için ortaya mezhep ve itikad 
farklılıklarını çıkarmak, Hicaz'ın dini üstünlüğünü yok etmek için Abbasller 
ve özellikle onların halifeleri tarafından icad edilmiştir. Bu amaçla bu ha
lifeler, Yunanca'dan felsefe kitaplarının tercüme edilmesine öncülük yap
mışlardır. 

-Zaman içerisinde yabancı felsefi akımların ve onların zararlı fikirlerinin 
· tesiriyle ortaiık cedel, münakaşa ve tefrika çıkarmaktan başka bir fonk

siyonu olmayan felsefi mezheplerle kelam ve akaid kitapları doldu. Do
layısıyla, bugün daha asli ihtiyaçlar dururken, yeni felsefi akımlardan ilham 
alan bir anlayışla adın; da Yeni İlm-i Kelam koyarak, tarihin karanlıkianna 
gömülmüş mezhep ihtilaflarını ve kelami münakaşaları diriltmek doğru de
ğildir. Kaldı ki, İslam'ın, Batı'da ortaya çıkan felsefi nazariyelerle teyid edil
mesi güçlendirilmesi veya takviye edilmesi gereken bir akıaesi yoktur. Re'y 
ve nazarı, Kur'an ve Sünnet'e tercih eden bir ilm-i kelamın Müslümaniıkta 
yeri olamaz. Üstelik, bu dinin geçmiş büyük imamları, insanlar için gerekli 
akldeleri ilm-i tevhid adı altında tedvin etmişlerdir. Gereksiz yere bu hu
suslarla uğraşanları da kınamışlardır. Yeni bir ilm-i kelam yazmak için de 
Probabilizm, Pozitivizm, Materyalizm ve Dogmatizm gibi İslam inancı ile 
hiç bir ilgisi bulunmayan felsefi nazariyeleri İslam akaidine sokmak fay
dasızdır. Esasen bugün gençliğin daha ziyade muhtaç olduğu şey, bir Yeni 
İlm-i Kelam değil, bir "ilmihal"dir. 

Yukarıda da teferruatı ile görüldüğü gibi, bu karşıt tezlerden sonra ta
raflar bu tezleri delillendirme yoluna giderler. Bunu yaparken de daha ön
ceden söyledikleri şeylere fazladan bir şey ilave etmezler. Dikkati çeken bir 
başka husus ise, tarafların birbirlerine karşı tatlı bir üslup kullanmaları ve 
ilm! tartışma adabını terketmemeleridir. Ahmet Nazif ise, sabırla 

Sebllürreşad dergisinden takip ettiği bu tartışmaları kendi makalesiyle 
sona erdirir. O da safını Yeni İlm-i Kelam tarafında alır ve İzmirli'nin ileri 
sürd~ğü gerekçeleri destekler mahiyette şey~r söyler. 

Oneelikle her iki görüşe de saygı duyduğuml].zu ifade etmeliyiz. İn
\ 

\ 
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sanların farklı düşünmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Ancak burada Muh
sin-i Hıni'nin ileri sürdüğü görüşleri sığ ve yetersiz bulduğumuzu ifade et
meliyiz. Bir Yeni İ/m-i Kelam'ın kaleme alınmasıyla insanların fırkalara bö
lüneceği ve eski tartışma ve cedel furyasının yeniden ortalığı kapiayacağı 
kanaatinde değiliz. Şayet böyle bir şey söz konusu olsaydı, İzmirli'nin bu 
eseri kaleme aldığı tarihten bu yana insanların eski problemler üzerinde ye
niden cedelleşmeye başlaması ve buna bağlı olarak yeniden fırkalara bö
lünme sürecinin içine girmesi gerekirdi. Ama bugün böyle bir şey söz ko
nusu değildir. Kaldı ki, İzmirli'nin Yeni İ/m-i Kelam isimli eserine 
baktığımızda, İzmirli'nin bir takım kelamı: problemler üzerinde geçmişte ce
reyan eden ced?l, spekülasyon ve ihtilafları yeniden gündeme getirmekten 
mümkün olduğunca kaçındığını görüyoruz. 

Bugün için artık kimse, "Kur'an yaratılmış mı (mahlCık) yaratılmamış 
mı" veya "Allah'ın sıfatları Allah'ın zatından mı değil mi" şeklindeki hususları 
yeniden tartışmamaktadır. Bu tartışmaları o günün sosyal, ictimaı: ve siyası: 
şartları içinde değerlendirmek gerekir. Esasen, geçmişte cereyan eden bir 
çok kelamı: tartışmanın arkasında genellikle siyası: sebeplerin yattığı da göz 
önüne alınırsa, o günkü tartışmaların bu günün insanı için iman bazında 
pek bir değer ifade etmemesi gerektiği gayet açıktır. Zaten insanların tek
rar bu soruları gündeme getirip, yeniden tartışmaya açmalan pek bir fayda 
da sağlamayacağı gibi başka durumların da ortaya çıkmasına yol açabilir. 
Örneğin, henüz bu söz konusu iki şıktan -yani Kur'an mah!Oktur veya de
ğildir- birisine kesin bir şekilde aklı yatmamış, henüz tereddütle olan mü
minin durumu ne olacaktır? Acaba hemen onu da küfürle, zındıklıkla, 

bid'atçilikle suçlamak mı gerekmektedir? Üzerinde kesin delillerin bu
lunmadığı, zannı: deliliere dayanan hususlarda insanları din dairesinin dışına 
çıkarmak İslam'ın ruhuyla bağdaşır mı? Bu yetkiyi kim nereden, nasıl al
maktadır? Bu soruların cevaplarının ciddi bir şekilde ortaya konması ge
rekmektedir. Üstelik insanlar arasında uzun ve sonuçsuz tartışmalara ve ce
delleşmelere sebep olan bu ve benzeri meseleler üzerinde bugün yeniden 
tartışma ortamı açılsa, yine de kesin bir sonuca varılamayacağı açıkça or
tadadır. 

İzmirli'nin, ilm-i kelamın mevcut felsefeden, onun metotlarından ve 
onun müsbet düşünürlerinin fikirlerinden yararlanması gerektiği kanaatine 
de aynen iştirak etmekteyiz. Özellikle, dinsizlik, veya bir diğer tabirle ate
izm, insanlığın ortak düşmanıdır. Kıskacına aldığı insanlan manev! yönden 
büyük sarsıntılara ve bunalımlara uğratan insanlığın bu amansız düşmanına 
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karşı mücadele eden diğer dünya düşünürlerinin fikirlerinden ve kul
landıkları metotlardan niçin biz de istifade etmeyelim, ve bizim me
totlarımızdan ve fikirlerimizden de niçin onlar istifade etmesinler? Hatta bu 
amansız düşmanın altedilmesi için ortak, piEmlı bir stratejinin bile takip edil
mesi dinler arası diyalog açısından da zorunludur. 

Burada Asaf A A Fyzee'den bir alıntı yapmak yerinde olacaktır: 

"Din; Allah'a itaat, ruh temizliği, düzenli hayat hususları üzerine vurgu 
yapmalı_, bir takım yap'lar ve yapma'lar şeklindeki önemsiz ayrıntılara ka
pılmamalıdır. Her şeyden öte, ilk devir İslam tarihinden alınan örneklerle, 
İslami cömertlik, alçak gönüllülük, kardeşlik, cesaret ve insanlık öğ
retilmelidir. Buna ek olarak, İslam ahlakı ve maneviyatı, çağdaş dünyanın 
ahlakçılarının ve felsefecilerinin öğretileriyle takviye edilmelidir. 

. Kalplerimizi ve zihinlerimizi Barth'ın, Tillich'in, Kierkegaarde'nin ve Rad
hakrishnan'ın düşüncelerine açık tutmalıyız. Kur'an'ı "AIIah'ın canlı kelamını 

hapseden ve geleneği yanılmaz bir kaynak yapan" bir kitap haline ge
tirmemeliyiz ... "(7 l) 

Egzistansiyalizm akımının babası sayılan Danimarka'lı filozof Sören Ki
erkegaard (1813-1855)'a göre, "insanın şahsi özelliklerine hürmetsiz bir 
tarzda her tarafa yayılan sosyal kurumlar, dini taassup, siyaset adamlarının 
maksatlı düşünceleri, tabii ilimierin kibirli iddiaları başka tehdit edici kuv
vetlerdir. İşte bütün bu· kuwetlerin baskısı altında insanlığını kaybetme teh
likesi altında bulunan insan, ancak imanın ışığında kendini bulabilir."(72l Bu 
örnekte de görüldüğü gibi, inanç yolunda müsbet düşünceler üreten in
sanların fikirleri de bizim için birer kıyınet arzetmektedir. 

Burada, yarım kalmış, ama ilm-ikelam sahasında yeni bir anlayışın ve 
metodun oluşması için son derece önemli bir teşebbüs olarak gördüğümüz 
İzmirli'nin Yeni İlm-i Kelôm isimli eseri sonraki nesiller için bir meş'ale ola
caktır. Bu yarım kalmış çalışmanın bir takım takviyelerle daha da ileri gö
türülmesi son derece önemlidir. 

Burada eksik olan bir şeyi ilave etmek istiyoruz: "Allah'ın halifesi" 
(halifetullah) sıfatına sahip olan, mahlukatın en şerefiisi olma bahtiyarlığına 
eren insanın Allah ile olan bağının iyi bir şekilde ortaya konulması ge
rekmektedir. Asık suratlı, ga;;:ap tarafı ağır basan, daima emreden bir Tanrı 

(71) Fyzee, A Modern Approach to ls/am, Bombay, 1963, s.100. 
(72) Frank Magill, Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği, Çev. Vahap Mutal, Dergah 

Yay., İstanbul, 1992, s.14. (Mutal'ın yazdığı örii>öz). 
\ 

\ 
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ile, kaderi Tanrı'nın elinde olan iradesiz ve hürriyetsiz bir kulun sağlıklı bir 
ilişki içinde olmayacağı açıktır. Dolayısıyla vahyin beşer yönü de en az ilah! 
yönü kadar önemlidir. Kelamcı olarak bizlerin, Allah'a imanın ve O'na ya
pılan ibadetlerin psikolojik ve ahlak! boyutunu da ortaya koymamız ge
rekmektedir. 

Günümüzde, kelamcı ile halkın karşı karşıya bulunduğu inanç prob
lemleri arasında bir uçurumun bulunduğu gözlenmektedir. Çünkü ka
naatimizce, kendisini bir "getto" içerisine kapatan günümüz kelam ilmi ve 
onun alimleri halkın arasındaki mevcut inanç problemleriyle uğraşmaktan 
çok, geçmişin spekülasyonlarını yinelemekten ve bu spekülasyonlar ne
ticesinde elde edilen ve dogmalaştınlan hatta kutsallaştırdan hükümleri sor
gulamaksızın yeniden kabullenmekten öte bir şey yapmamaktadırlar. Bu da 
haliyle, kelamcı ile problemin kaynaklandığı zemin, yani halk arasında bir 
boşluğun meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bir kelam probleminin 
oluşumu kendiliğinden olmamaktadır; bu, sosyal ve siyasi olguların metodik 
bir elemeden geçmesinden .sonra ortaya çıkan malzemenin prob
lematiğidir. İlınin -ve tabii kelam ilminin- canlı tutulabilmesi için yeni prob
lemler yeni çözümler üretilmelidir. Bunun için de ilim adamının problemin 
kaynaklandığı zemine aşina olması, hatta onu yaşaması gerekir. ilim ku
rumlarının bu zeminden uzaklaşmasıyla oluşan uçurum, onu ham mad
desinden mahrum bırakmıştır. 

Bir diğer husus ise, ilk devir kelam alimleri içinde bulundukları ortamın 
mevcut dini akımlarından ve bu akımiann fikir yapısından son derece ha
berdar oldukları gibi, bu mevcut bilgiyi iyi tahlil edebilme yeteneğine de sa
hiptiler. Özetle, yaşadıkları çevrenin inanç coğrafyasını iyi biliyorlardı. Sos
yal problemlere çözüm ararken, toplumun içinde bulunduğu şartları bu 
vesileyle tesbit etmişlerdir. Bu noktadan hareketle, İzmirli, bir yenilik ya
parak, yaşadığı zaman dilimindeki mevcut kelam mezheplerini de zikretme 
ihtiyacını duymuştur. Ama samirniyetle ifade edelim ki, bu çabası oldukça 
yüzeysel olup, derin bir araştırmaya dayanmamaktadır. Bu hususta daha 
derin bir araştırmaya ve ilk elden sağlam verilere ve bilgiye sahip olmamız 
gerekmektedir. Kelamcılar, en azından yaşadıkları coğrafyadaki insanların 
dini eğilimlerini ve inançlarını iyi bilmek durumundadırlar. Buradan ala
cakları mesajlar, toplumun inancını her türlü zararlı akımlardan koruma ve 
onu, ileride ortaya çıkabilecek problemlere karşı hazır tutabilmede büyük 
faydalar sağlayacaktır. Bunun yanında, ilk kelamt spekülasyonların sosyal 
ve siyası olaylar öncülüğünde geliştiği dikkate alınırsa, sonraki gelişmelerin 
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de aynı yapısal istikameti takip ettiği görülür. Bu durumda, Gazalı ör
neğinde görüldüğü gibi, kelamcılar, böyle toplumsal ve ilmi gelişmeler pa
ralelinde İslam kelamına gerekli bir takım metodolajik yenilikler getirme hu
susunda tereddüt göstermemelidirler. Hiç şüphesiz bu husus, kelamın 

zaman ve şartlara göre kendini yenilemesini, daha dinamik bir yapıya 
sahip olmasını sağlayacaktır. 

Kelam Tarihi isimli eserinin "Çağın İstekieri ve Kelam" başlıklı bö
lümünd?, kelam ilminin ihtiyaçlara cevap verebilmek için metot de
ğiştirmekten kaçınmadığı temasını vurgulayan Şerafettin Gölcük, bu hu
susta şunları söylemektedir: 

"Kelam ve konuları, günümüzde önemini her zamankinden daha şid
detli bir şekilde hissettirmektedir. Ancak Kelam'ın kendini irdelemesi, bir 

· nefis muhasebesi yapması, çağın istekleri karşısında bir durum mu
hakemesinde bulunması da o derecede bir zaruret olarak karşımızda dur
maktadır. Çağımızda başdöndürücü bir süratle cereyan eden bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler, iletişim vasıtalarının sınır tanımaz aşamaları pek \:Ok 
değerlerin, inançların, kutsallıkların tekrar gözden geçirilmesine, de
ğerlendirilmesine sebep olmaktadır. Bilim ve teknolojideki bu hızlı gelişme, 
ferdin ve toplumun değer ölçülerine ve kavrarnlara ister istemez yan
sımakta, bir takım sorgulamalar kendiliğinden oluşmaktadır. Değişim o 
kadar hızlıdır ki, bir takım yıkılmaz sanılan maddi ve manevi tabular, insanı 
hayrette bırakacak tarzda aniden yıkılıvermekte, onların yerine başka 

inanç, kavram ve değerlerin ikamesi ise hemen mümkün olmamaktadır. 
Topyekün dünya insanlık aleminin, fert ve toplum olarak, kendisinden na
sibini aldığı bu başdöndürücü bilimsel ve teknolojik gelişmeler karşısında 
Kelam gibi İslam'ın asıl rüknü olan inançları konu edinen bir bilimsel di
siplinin dünü ile bugünün mukayesesini yaparak yarına hazırlanması ge
rekmektedir. "{73) 

İslam kelamı için önemli gördüğümüz bir diğer husus ise şudur: İn
sanlık için bir hayat pınarı mesabesinde olan Kur'an-ı Kerim'in insanlığa 
sunduğu mesajın özünü iyi anlamak ve çağdaş problemlere bu özün göl
gesinde yaklaşmak son derece önemlidi~. İtikad alanındaki problemlere 
çözüm aramak ise en başta kelamcıların görevidir. Ancak çağdaş prob
lemler karşısında çözümler ortaya koyabilmek için, Fazlur Rahman'ın ıs

rarla üzerinde durduğu gibi, İslam'daki kelamı gelişmelerin tarihi bir ten-

(73) Ş. Gölcük, Kelam Tarihi, Konya, 1992,~75-276. 
\ 
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kidini ortaya koyan bir kelam tarihine ihtiyaç vardır. (74l Bu son derece 
önemlidir çünkü, onun da belirttiği gibi, kelam alanındaki gelişmelerin 

tarih! bir tenkidini ortaya koymak, İslam tarihi boyunca ortaya çıkan çeşitli 
kelam ekollerinin, Kur'an'ın sunduğu dünya görüşünden ne kadar sap
tıklarını -veya ona ne kadar sadık kaldıklarını- gösterecek ve daha sağlam 
bir kelama doğru gidilmesinde yardımcı olacaktır.(75l Bir diğer ifadeyle, "sis
tematik yeniden yapılanma" yolunda ortaya kanacak böyle bir çalışma, -
tabii ki sağlıklı yapıldığı takdirde- Kur'an'ın dünya görüşüyle çatışmayacak 
bir İslam kelamının tesis edilmesinde çok önemli bir rol oyr.ıayacaktır. Her 
halde böyle bir çabanın önemini anlamış olsa gerektir ki, İzmirli İsmail 
Hakkı, kaleme ~ldığı kelam eserlerinde özet bir biçimde de olsa bir kelam 
tarihçesi sunmaktadır. Ama hemen belirtmeliyiz ki, oldukça özet bir bi
çimde yapıldığı için, İzmirli'nin bu çabası son derece yetersizdir, ancak ken
disinden sonraki eseriere ışık tutması · açısından da önemlidir ve bir ori
jinallik arzetmektedir. 

Konuyla doğrudan bağlantısı olrrıasa da burada ilave etmeden ge
çemeyeceğimiz son bir husus vardır ki, o da şudur: İlk kelam alimlerinin dü
şünce zeminini oluşturan bir takım unsurların yanında, Kur'an ve Sünnet'in 
geliştirdiği itikadt ve ilmi standartlar da önemli bir yer işgal etmektedir. Ni
tekim bu standartlar çerçevesinde gerek cahiliyye, gerekse Hıristiyan ve 
Yahudi kaynakları dikkatle süzülmüş ve İslam'ın ana teması istikametinde 
işlenmiştir. Bu husus, İslam kelamını Hıristiyan ve Yahudi kelamından ayı
ran en belirgin özelliktir. Oryantalistlerce iddia edildiği gibi, "İslamiyet, Ya
hudiliğin gölgesi altında gelişmiştir"(76l tezinin gerçekten ne kadar uzak ol
duğu açıktır. 

Sebflürreşad dergisinde İzmirli'nin· Yeni İ/m-i Kelam isimli eseri üze
rine doğan tartışmalar vesilesiyle kelam ilmi hakkında kısa da olsa bazı gö
rüşlerimizi burada yansıtmaya çalıştık. Esasen bu konu üzerinde daha da 
durulması gerekirken, maalesef burada hacim bir hayli kabardığından bunu 

(74) Meşhur Doğubilimci Josef Van Ess, bu konuda önemli bir boşluğu dolduracağına inan
dığımız, ancak henüz dataylı bir şekilde inceleyemediğimiz hicri 2. ve 3. asırlan içeren 
oldukça hacımli altı ciltlik bir kelam tarihi neşretmiştir. Araştırmacılar için, bu eserin 
tam künyesini burada veriyoruz: Theologie und Gesel/schaft im 2. und 3. Jahr
hundert Hidschra, Walter de Gruyter, Berlin/ New York, 1993. 

(75) Fazlur Rahman, Islam and Modernity, The University of Chicago Press, Chicago/ 
London, 1984, ss.151-152. 

(76) Menahem J. Kister, "Do Not Assimiiate Yourselves", Jerusalem Studies in Arabic 
and Islam, Kudüs, 1989, XII 1321-371. · 
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daha detaylandınlmış bir başka makalenin konusu yapmak üzere burada 
kesiyoruz. Ancak, günümüz kelamcılarının yukarıda belirtmeye çalıştığımız 
hususları, gelecekte yapacakları çalışmalarda göz önünde bulunduracakları 
kanaatindeyiz. 
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