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Osmanlý Kelâm Geleneðinden 
Nasýl Yararlanabiliriz?

M. Sait Özervarlý*

I

Bu tebliðde aðýrlýklý olarak Osmanlý klasik dönem kelâm araþtýrmalarýnýn
problemleri üzerinde durup bazý tespit ve teklifler sunmaya çalýþacaðým. Ayrýca
bu alanda yapýlan çalýþmalarla ilgili deðerlendirmelerde bulunacaðým. Ancak
Osmanlý kelâmý, Türkiye’deki genel kelâm tarihi çalýþmalarý içinde çok yeni ol-
duðu için,1 önce bu konu hakkýnda özet bir çerçeve çizmek istiyorum.

Osmanlý kelâmý, Ýslâm düþüncesini temsil eden ilimlerden biri olan kelâm
ilminin “müteahhirîn” döneminin bir halkasý ve tabii bir devamýdýr. Müteah-
hirîn döneminde kelâm ilmi, baþta Fahreddin Râzî olmak üzere, muhakkýk
âlimlerin Ýbn Sînâ düþüncesinin katkýlarýyla bu ilmi yeniden inþa etmeleri sa-
yesinde vaz edici ve temellendirici bir muhteva kazanmýþtýr. Aslýnda kelâm, ilk
dönemde de bilim ve felsefenin konularý ile iliþki içinde olmuþ, formel mantýðý
dýþlasa da, diyalektik mantýða yoðun bir þekilde yer vermiþtir. Mevcut Mu‘te-
zile kaynaklarýna bakýldýðýnda kelâmcýlarýn sadece ulûhiyyet, nübüvvet, ahi-
ret gibi teolojik meselelerle sýnýrlý kalmadýklarý, bu konularla ilgili görüþlerini bir
esasa baðlamak için bilgi, varlýk, tabiat, insan, ahlâk ve siyaset düþüncesiyle
meþgul olduklarý ve eserlerinde bu alanlarla ilgili problemleri tartýþtýklarý
görülür.2 Bilim ve felsefe konularýyla yakýn iliþki içinde bulunulmasý ve inanç

* Doç. Dr., TDV Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi (ÝSAM).
1 Mesela Osmanlý hukuku, Osmanlý bilimi veya Osmanlý düþüncesi daha fazla yerleþmiþ terimlerdir.
2 Örnek olarak bk. Ebu Reþîd en-Nîsâbûrî, el-Mesâ’il fi’l-hilâf beyne’l-Basriyyîn ve’l-Baðdâdiyyîn

(nþr. Ma‘n Ziyâde-Rýdvân es-Seyyid), Beyrut: Ma‘hedü’l-inmâi’l-Arabî, 1979; Ýbn Metteveyh,
et-Tezkire fî ahkâmi’l-cevâhir ve’l-a‘râz, Biblioteca Ambrosiana, nr. C/104.



konularýnýn bir düþünce sistemine dayandýrýlmasý þeklindeki metodolojik yak-
laþým, daha sonra ehl-i sünnet kelâmcýlarý tarafýndan da benimsenmiþtir.3

Gazzâlî’nin formel mantýk bilgisini bütün ilimlerin giriþi ve güvenirlik þartý ola-
rak ilan edip4 bir düþünce dili olarak içselleþtirilmesinde mahzur görmemesi,
ayrýca Makâsýd ve Tehâfüt’le Yeni Eflatuncu Ýbn Sînâ felsefesiyle etkileþimin
önünü açmasý, Fahreddin Râzî’yi doðurmuþtur. Râzî ile birlikte kelâm ilmi ku-
þatýcý ve yoðun bir inanç metafiziði hâline gelmiþtir. Adudüddin el-Îcî ile öðren-
cileri Sa‘deddin Teftâzânî ve Seyyid Þerîf Cürcânî gibi sonraki muhakkýk
kelâmcýlarla daha derinlik kazanan kelâm düþüncesi, Anadolu Selçuklularý ve
Beylikler Dönemi’nde bu coðrafyada oluþan ilmî/tasavvufî zeminle kaynaþarak
Osmanlý ilim dünyasýna girmiþtir.

Orhan Gazi zamanýnda Ýznik’te kurulan medrese, Dâvûd-i Kayserî’nin (ö.
751/1350) öncülüðünde Ýslâm ilim mirasý ve tedris geleneðinin Osmanlý mu-
hitine taþýnmasýnýn ilk adýmlarýndan biri olmuþtur.5 Ýznik medresesi âlimleri di-
ðer ilimlerin yanýnda tasavvufî öðretileri zihnî/aklî faaliyetlerle destekleyerek
aþýrý bir izafîlik ve bâtýnîliðe düþmeden, uyumlu bir sentez oluþturmuþlardýr.
Dâvûd-i Kayserî bir yandan Niksar’da ders aldýðý Ýbn Sertâk kanalýyla Merâga
riyâziyyât ve astronomi okuluna, diðer yandan Abdürrezzâk el-Kâþânî yoluyla
Sadreddin Konevî ve dolayýsýyla Ýbnü’l-Arabî ekolüne baðlýdýr.6

Bu sebeple Ýznik Medresesi’nden itibaren Osmanlý düþüncesinde geçmiþ mi-
rastan gelen birçok ekolün izlerini ve temsilcilerini görmek mümkündür. An-
cak Osmanlýlarýn özelliði, her bir çizginin temsilcilerinin diðer çizgilerin bazý
özelliklerini de kýsmen ihtiva etmesidir. Ýlk kuruluþtaki tasavvuf merkezli ilmî
canlýlýk kelâm, felsefe ve bilim geleneklerinin giderek daha fazla etkisine gir-
miþ, neticede bütün bu ilimleri birbirine yakýn düzeylerde kendinde toplayan
âlimler ortaya çýkmýþtýr. Molla Fenârî (ö. 834/1431) bunlarýn baþýnda gelir.7 O,
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3 Ýbn Fûrek, Mücerredü Makâlâti’þ-Þeyh Ebi’l-Hasan el-Eþ‘arî (nþr. Daniel Gimaret), Beyrut:
Dârü’l-maþrýk, 1986; Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsýratü’l-edille (nþr. Claude Salamé), Dýmaþk:
Institute Français de Damas, 1993.

4 Gazzâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl, Kahire: Dâru Sâdýr, 1322, s. 10.
5 Ârif, “Devlet-i Osmâniyye’nin Teessüs ve Takarrürü Devrinde Ýlim ve Ulemâ”, DEFM, I/2 (Mayýs

1332), s. 143-144.
6 Ýhsan Fazlýoðlu, “Osmanlý Coðrafyasýnda Ýlmî Hayatýn Teþekkülü ve Davud el-Kayserî”, Ulusla-

rarasý Davud el-Kayserî Sempozyumu, Kayseri: Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kültür
Yayýnlarý, 1998, s. 30-31, 36; Ekrem Demirli, “Davud el-Kayserî’nin Fusûsü’l-hikem Þerhi”,
a.e., s. 59.

7 Câbirî’nin terimleriyle beyan, burhan ve irfan metotlarý, Molla Fenârî’nin Misbâhü’l-üns ve Ke-
malpaþazade’nin er-Risâletü’l-münîre gibi eserlerinde görüldüðü gibi, bir kýsým Osmanlý âlim-
lerinde bir araya gelmiþtir. Krþ. Reþat Öngören, “Osmanlý Klasik Dönem Tasavvuf-Kelâm Ýliþkisi”,
Akademik Araþtýrmalar Dergisi, sy. 4-5 (2000), s. 36-37. Kemalpaþazade, âlimlerin karþý-
laþtýklarý zorluklarý bâtýn ilmi, ilham nuru ve mükâþefeyle giderme imkânlarýna dikkat çeker.
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Cemâleddin Aksarâyî’den ders alarak Fahreddin Râzî ekolünü8, Ekmeleddin
Bâbertî’den ders alarak Hanefî/Matürîdî ekolünü9 ve Þeyh Hamîd-i Velî ve
sonradan intisap ettiði Zeyniyye tarikatý vasýtasýyla tasavvufu bir araya top-
lamýþ, böylece ilk þeyhülislâm unvanýna uygun olarak Osmanlý âlim tipine mo-
del teþkil etmiþtir. Bu noktada Fatih Sultan Mehmed’in hakikate ulaþma iddi-
asýndaki kelâm, felsefe ve tasavvuf metotlarýný bir araya getirecek bir kitaba
ihtiyaç hissetmesini de Osmanlý’da oluþmakta olan bu ilim anlayýþý ile irtibatlý
olarak ele almak gerekir. Kazaskerin önerisiyle Herat’ta bulunan meþhur Mol-
la Câmî’ye10 sipariþ edilen bu projenin ilk taslaðý, kýsa sürede yazýlýp Ýstanbul’a
gönderilen ed-Dürretü’l-fâhire’dir.11 Molla Câmî’nin bu eserinde Osmanlý
düþüncesinin ilk isimlerinden kendi çaðdaþý Molla Fenârî’nin görüþlerine atýfta
bulunulmasý dikkat çekicidir.

Molla Fenârî, Osmanlý-Ýslâm düþüncesinin kurucularýndan biri kabul edilir-
se, onun ilim geleneðini hocasý ve kayýnpederi Molla Yegân vasýtasýyla alan
Hýzýr Bey’i (ö. 863/1458) Osmanlý kelâmýnýn en güçlü ilim çevresinin kurucu-
su saymak gerekir. Hýzýr Bey, meþhur Kasîde-i Nûniyye’nin müellifi olmakla
birlikte; eser telifinden çok, kelâm dersi vererek ve kelâm âlimi yetiþtirerek bu
ilme hizmet etmiþtir. Hýzýr Bey’in çok sayýda öðrencisi arasýnda kelâm ilmiyle
temayüz eden üç isim saymak istiyorum: Hayâlî (ö. 875/1470), Hocazade (ö.
893/1488) ve Kestelî (ö. 901/1495). Bunlar Hýzýr Bey’den beraberce ders
almýþ ve öncelikle kelâmcýdýrlar. Hýzýr Bey, Bursa’da çeþitli medreselerde bu
öðrencileriyle meþgul olmuþ, hatta ilk ikisini kendisine yardýmcý (muîd) olarak
görevlendirmiþtir. Okuduklarý temel kitap ise Seyyid Þerîf Cürcânî’nin Þerhu’l-

Mevâkýf’ýdýr.12 Klasik dönemde daha birçok kelâmcý vardýr, ben örnek teþkil
etmesi için sadece bu âlimleri zikretmekle yetiniyorum.

M. SAÝT ÖZERVARLI

Kutu’l-kulûb müellifi Ebû Tâlib el-Mekkî ve Ýmam Þâfiî’ye dayanarak zâhir ilimlerde delillerin
yetersizliði veya karþýt delillerin denkliði sebebiyle bir çözümsüzlük çýkmasý hâlinde, “ilim” ve
“marifet” ehline müracaat edilebileceðini ifade eder. Ayrýca Gazzâlî’nin kitaplarýna müracaat et-
meden elde edilemeyeceðini ileri sürdüðü kalp bilgisine dayalý bâtýn ilminin zâhir ilminden da-
ha üstün olduðunu, bâtýn bilgisinin ise þeriata uygun ve þatahattan uzak bulunmasý gerektiðini
vurgular (er-Risâletü’l-münîre, Ýstanbul: Matbaatü Cemâl, 1308, s. 8-9, 22, 28-29, 32-33).

8 Fahreddin Râzî’nin soyundan gelen Cemâleddin Aksarâyî, Anadolu’da geleneksel ilimlerin inki-
þafýna önemli katkýlarda bulunmuþtur.

9 Bâbertî’den, Seyyid Þerîf Cürcânî’nin yanýnda Osmanlý âlimleri Hacý Paþa ve Bedreddin Simâvî’nin
de birlikte ders aldýklarýna iþaret etmekte yarar vardýr.

10 Molla Câmî de Ali Kuþçu gibi Fatih’in “beyin ithali” listesinde yer alan âlimlerden biri olup Ýstan-
bul’a getirilmesi için çeþitli giriþimlerde bulunulmuþ; ancak bazý engeller sebebiyle bu niyet ger-
çekleþememiþtir.

11 Nureddin Abdurrahman-ý Câmî, ed-Dürretü’l-fâhire fî tahk¢ki mezhebi’s-sûfiyye ve’l-müte-
kellimîn ve’l-hukemâ’i’l-mütekaddimîn (nþr. N. Heer-A. Mûsâvî Behbehânî), Tahran: Dâniþ-
gâh-i Tehrân, 1358/1980.

12 Nitekim bu kitabýn, Hocazade’nin hattýyla yazýlan ve Hýzýr Bey’den okuduðuna dair kayýt ihtiva
eden yazma nüshasý günümüze ulaþmýþtýr (Köprülü Ktp., nr. 839).
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Ýznik medreselerinde atýlan temel üzerine Bursa’da inþa edildiði için “Bursa
Kelâm Çevresi” olarak adlandýrdýðým bu ilim halkasý, daha sonra Hýzýr Bey’in
Ýstanbul’a ilk kadý olarak tayin edilmesiyle Ýstanbul’a ve Fatih medreselerine
taþýnmýþtýr. Ardýndan yoðun bir kelâm telifi dönemi baþlamýþtýr.13 Çocukluðundan
itibaren bu ilim halkasýnýn içinde büyüyen Hýzýr Bey’in oðlu Sinan Paþa’nýn (ö.
891/1486) kendisinden hiç ayrýlmayan Molla Lutfî’yi (ö. 900/1494), Molla
Lutfî’nin Kemalpaþazade’yi (ö. 940/1534), onun da Ebüssuûd Efendi’yi (ö.
982/1574) yetiþtirdiði misal olarak verilirse, bu çevrenin Osmanlý ilim ha-
yatýnýn oluþumunda nasýl bir etkide bulunduðu ortaya çýkar. Bununla beraber,
tarihin her döneminde olduðu gibi zayýf âlimlerin, tutarsýzlýklar içeren eserle-
rin, haksýzlýða uðrayan veya hak etmediði þöhrete kavuþan þahsiyetlerin mev-
cudiyetini de unutmamak gerekir.

Hýzýr Bey’in öðrencileri daha ziyade muhakkýk kelâmcýlar kanalýyla Fah-
reddin Râzî ekolüne baðlý olan “memzûc” kelâmý temsil etmiþlerdir. Ayrýca
bunlar klasik Osmanlý âlim tipine uygun olarak fýkýh, dilbilim, mantýk ve riya-
ziyyatla da uðraþmýþ; dolayýsýyla meseleleri bütün yönleriyle ele alma imkâný-
na sahip olmuþlardýr. Bu ekolün Osmanlý kelâmýnda hâkim olmasýnýn sebeple-
ri, üzerinde ayrýca durulmasý gereken bir konudur; ancak bütün âlimleri yek-
nesak bir ekol olarak görmemek gerekir. Mesela Gazzâlî’nin kelâma, usule ve
mantýða yer vermekle birlikte, tasavvufu vurgulayan yaklaþýmýnýn, hatta
Ýbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücut merkezli tasavvuf düþüncesi çizgisinin de Os-
manlýlarda uzantýlarýný bulmak mümkündür. Molla Fenârî’den gelen gelenekle,
Fahreddin Râzî’nin takipçisi olan Osmanlý kelâmcýlarý bile tasavvufî düþünceyle
olan iliþkilerini bir ölçüde devam ettirmiþ; kelâm-tasavvuf etkileþimi Osmanlý
düþüncesine özgü bir nitelik olarak varlýðýný korumuþtur.

Osmanlý kelâm kitaplarý üzerine yaptýðým taramada Þerhu’l-mevâkýf ki-
tabýnýn Osmanlý kelâmýnýn merkezini teþkil ettiðini, þerh ve hâþiyelerin en çok bu
eser üzerine yapýldýðýný ve birçok konulu risalenin ilham kaynaðý olduðunu tes-
pit ettim. Osmanlý ulemasý arasýnda herhangi bir âlimin ilmî kudretinin bu esere
hâþiye veya ta‘likatýnýn bulunmasý ile ölçüldüðü de darbýmesel hâlinde kaynak-
larda geçmektedir. Osmanlý kelâmýna Þerhu’l-mevâkýf dýþýnda yön veren baþlý-
ca diðer þerhler Teftâzânî’nin Þerhu’l-‘akâid ve Þerhu’l-makâsýd’ý, Ýsfahânî’nin
Þerhu’t-tavâli ve Þerhu’t-tecrîd’i ile Devvânî’nin Þerhu’l-adûdiyye’sidir. 14

DÜNDEN BUGÜNE OSMANLI ARAÞTIRMALARI

13 Mesela 33 yaþýnda vefat eden Hayâlî Þerhu’l-‘Akâid, Þerhu’l-Mevâkýf, Þerhu’t-tecrîd, Þer-
hu’l-Makâsýd hâþiyeleri ile Cevâhirü’l-‘akâid ve Kasîde-i nûniyye þerhini; Hocazade Þerhu’l-
Mevâkýf, Þerhu’t-tevâli‘, Hidâyetü’l-hikme hâþiyeleri yanýnda meþhur Tehâfüt’ü; Kestelî de
Þerhu’l-‘Akâid, Þerhu’l-Mevâkýf ve Þerhu’l-Adûdiyye hâþiyelerini yazmýþtýr.

14 Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý Devleti’nin Ýlmiyye Teþkilâtý, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Basýmevi, 1965, s. 23-27; Cevat Ýzgi, Osmanlý Medreselerinde Ýlim, Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk,
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Burada þu hususa da iþaret etmek gerekir: Osmanlý kelâmcýlarý Mâtürîdî ol-
duklarý hâlde, Fahreddin Râzî çizgisindeki Eþ‘arî kelâm ekolüne mensup müte-
ahhirîn âlimlerin eserleri üzerinde yoðunlaþýp þerh ve hâþiyeler yazmýþlardýr.
Söz konusu muhakkýk âlimler -her ne kadar Eþ‘arî mezhebine mensup olsalar
da-, Râzî de dahil olmak üzere, Mâtürîdî kelâmýný tanýyan, Mâtürîdî kelâm
eserlerine þerhler yazan ve bazý konularda Mâtürîdî tezlerini tercih eden
müstakil düþünürlerdir. Yani muhakkýk kelâmcýlar bir bakýma Eþ‘arîlik ve
Mâtürîdîliði bütünleþtirmiþ, ikisi arasýnda mezhep taassubu gözetmemiþlerdir.
Ayrýca eserlerinin seviyesi, kuþatýcýlýðý ve felsefî muhtevasý da Ýslâm düþünce
geleneklerinin yapýsý ve metodolojik farklýlýklarý üzerinde yoðunlaþan Fatih
dönemi âlimlerinin ilgisini çekmiþtir. Muhakkýk Eþ‘arîlerin büyük çoðunluðunun
Mâverâünnehir bölgesine mensup bulunmalarý, onlarý ayný düþünce dünyasýn-
dan gelen Osmanlý ulemasý nezdinde cazip kýlan bir baþka unsur olmalýdýr. Öte
yandan Osmanlý döneminde Eþ‘arîlik ile Mâtürîdîlik arasýndaki farklarý konu
alan eserler telif edilmiþ ve bu eserlerde de iki mezhep arasýnda itikadî açýdan
çok büyük farklarýn bulunmadýðý vurgulanmýþtýr.15 Bu baðlamda Osmanlýlarda
Sünnî-Þiî iliþkileri hep canlý tutulmuþtur; ancak mezhepler tarihini ilgilendirdiði
için bu konu tebliðde ele alýnmayacaktýr.

Osmanlý kelâmý içinde Fahreddin Râzî çizgisi, Gazzâlî ve Ýbnü’l-Arabî ekol-
leri yanýnda, Selefî çizgiye mensup veya kelâm ilmine karþý olumsuz bir tutum
sergileyen âlimler de mevcuttur. Osmanlý âlimleri genelde ashab ve selefe
baðlýlýk konusunda titizlik göstermelerine raðmen, tasavvufî meyilleri ve Ana-

M. SAÝT ÖZERVARLI

1997. Osmanlý âlimleri tarafýndan en fazla çalýþýlan eser olan Cürcânî’nin Þerhu’l-mevâkýf’ý
üzerine sayýlamayacak kadar hâþiye yazýlmýþtýr. Adudüddîn el-Îcî’nin el-Mevâkýf’ýna yapýlan bu
þerh üzerine hâþiye yazan meþhurlar arasýnda Molla Fenârî, Hayâlî, Alâeddin et-Tûsî, Fethullah
eþ-Þirvânî, Fenârî Hasan Çelebi, Hocazade, Molla Lutfî, Hatibzade, Kestelî, Kemalpaþazade ve
Kadýzade yer almaktadýr.
Osmanlýlar nezdinde revaç gören ikinci eser ise Teftâzânî’nin Þerhu’l-‘akâid’idir. Ebu Hafs Ömer
en-Nesefî’nin muhtasar ‘Akâid risalesi üzerine yazýlan Þerhu’l-‘akâid’e Hayâlî, Molla Lûtfî,
Kestelî, Ýsâm, Ramazan Efendi gibi âlimler hâþiyeler telif etmiþlerdir. Hayâlî ve Ýsâm hâþiyeleri
üzerine Fenârî Hasan Çelebi, Akkirmânî ve daha pek çok âlim tarafýndan ayrýca hâþiyeler
yazýlmýþtýr. Teftâzânî’nin diðer eseri Þerhu’l-makâsýd da benzer þerhlere konu olmuþtur.
Ýsfahânî’nin Tavâli‘u’l-envâr üzerine yaptýðý þerh üzerine mesela Alâeddin et-Tûsî ve Hocaza-
de’nin hâþiyeleri vardýr. Nasîrüddin et-Tûsî’nin Tecrîdü’l-‘akâid’i de Ýsfahânî’nin þerhi üzerine
yapýlan hâþiyeler vasýtasýyla Osmanlý kelâm düþüncesine tesir etmiþtir. Ýsfahânî þerhi üzerine
Cürcânî’nin yaptýðý hâþiyeye Hatibzade ve Taþköprizade gibi âlimler hâþiye yazmýþlardýr. Hatta
Hâþiye-i Tecrîd, Fatih medreselerinin ilk kademesi için alem olmuþtur.
Beyzâvî’nin Tavâli‘u’l-envâr adlý kelâm kitabý üzerine Ýsfahânî’nin yazdýðý Metâli‘u’l-enzâr
þerhine de çok sayýda hâþiye yazýlmýþtýr.
Devvânî’nin Þerhu ‘Akâidi’l-adûdiyye’si üzerine Kestelî, Siyâlkûtî ve Gelenbevî gibi âlimler
hâþiyeler yazmýþlar; Kâfiyeci, Karabaðî ve Üsküdârî gibi âlimler de doðrudan ‘Akâid üzerine
þerhler kaleme almýþlardýr.

15 Mesela bk. Ebu Azbe Hasan b. Abdülmuhsin, er-Ravzatü’l-behiyye fî mâ beyne’l-Eþâ‘ire ve’l-
Mâtürîdiyye (nþr. Abdurrahman Umeyre), Beyrut: Âlemü’l-kütüb, 1989.
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dolu’nun ýlýmlý iklimi, bu coðrafyada dýþlayýcý bir Selefîliðe meydan vermemiþ-
tir. Ancak mesela Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 981/1573), halk arasýnda
yayýlan bazý âdetler ve tarikat uygulamalarýndan rahatsýz olarak Ýslâm’dan
uzaklaþýldýðýný belirtip âlimler arasýnda kabul gören Ýbnü’l-Arabî düþüncesini
“bid‘at” olarak nitelediðini ve onun bu tenkitlerinin malum Kadýzade hareke-
tinin önünü açtýðýný biliyoruz. Taþköprizade kendi zamanýndaki fakihler ara-
sýnda, kelâmla meþgul olanlarý tenkit edenlerin bulunduðunu haber verirken
þöyle der:

Hatta asrýmýzýn fukahâsýndan nicesi ilm-i kelâmla iþtigâl edenleri eþedd-i
inkâr ile inkâr edip ulema-yi ahyârdan vârid olan âsâr ile temessük eyle-
miþlerdir. Bir mertebede ki kulûb-i muhassilîne inziâc ve ilm-i kelâm hak-
kýnda i‘tikadlarýna teþevvüþ hâsýl oldu.16

Taþköprizade bazý kelâmcýlarýn yanlýþ görüþ veya metotlarýný bütün kelâm
âlimlerine teþmil edip buradan hareketle doðrudan kelâm ilminin meþruiyetini
tartýþma konusu yapmanýn, ayrýca bu konuda ayný gayeye hizmet eden kelâm
ve fýkýh ehli arasýnda ayrýma gitmenin tutarsýzlýðýný þu sözlerle ifade eder:

Amma bazý fukahâdan gâyet acibdir ki selef-i ebrâ’dan sadýr olan inkârý
görüp inkâr-ý mezbûru mutlaka ilm-i kelâma lâzým ve her zamanda andan
gayr-i münfek ve lâzým zan eder ve dahi tefâvüt-i ahvâl ve þuhûr ve a‘vâm
ile tefâvüt-i ahkâm olduðunu bilmez. Hatta bazýlarý hüküm eylemiþlerdir ki
lafz-ý ulema ale’l-ýtlâk zikr olunsa ulema-yi kelâm anlara dahil olmaya. ...
Hak Teâlâ’nýn zât ve sýfatýndan ve ahvâl-i nübüvvet ve meâddan alâ
kânûni’l-Ýslâm bâhis olan niçün ulema-yi a‘lâmdan olmaya? Maa hâza
ahvâl-i mütekellifînden bâhis olan fukahâ anlardan olalar?17

II

Bu giriþten sonra belirtmek gerekir ki geçen asrýn baþlarýnda yazýlan kelâm
tarihi kitaplarýnda, mesela Abduh ve Ýzmirli’nin eserlerinde kelâm tarihine iliþ-
kin giriþ kýsýmlarýnda klasik dönem Osmanlý kelâmcýlarýna hiç temas edilme-
mektedir. Ayrýca bu eserlerde Batý merkezli ve ilerlemeci tarih anlayýþýnýn etki-
sinde kalýnarak Osmanlý’nýn içinde bulunduðu dönem, kelâmda gerileme
dönemi olarak nitelendirilmiþtir. Son dönem âlimlerinden M. Þerefeddin (Yalt-
kaya) 1932 yýlýnda yayýmlanan ve Dârülfünun’da verdiði bir konferansýn metni
olan “Türk Kelâmcýlarý” adlý makalesinde ilk olarak Osmanlý kelâmcýlarýndan
(Osmanlýlardan evvel ve Osmanlýlar devrinde diye ayýrarak) söz etmiþ; ancak
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16 Taþköprizade Ahmed Efendi, Mevzûâtü’l-ulûm (trc. Taþköprizade Kemâleddin Mehmed Efendi),
Ýstanbul: Ýkdam Matbaasý, 1313, I, 597.

17 Taþköprizade, a.g.e., I, 615.
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yazýsýnda onlarýn kelâmcýlýklarýna deðil; bir kýsmýnýn kýsa biyografilerine, di-
ðerlerinin de sadece isimlerine yer vermiþtir.18 Fakat bu makaledeki birçok isim
kelâm tarihçilerinin ilgisini çekmemiþ ve bunlarýn kelâmcýlýklarý üzerine uzun
süre herhangi bir monografi çalýþmasý yapýlmamýþtýr.

Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi’nin kapanmasýndan sonra Türkiye’de kelâm
tarihi çalýþmalarý kesintiye uðramýþ, lise seviyesinde bazý akaid ve kelâm ders
notlarý telif edilmiþ; buna karþýlýk 1949’da açýlan Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi de uzun süre ulûm-i diniyye ile meþgul olmamýþtýr. Bu sýrada Batýlý
müsteþriklerin kelâm tarihi çalýþmalarý hýz kazanmýþ, ancak bunlarda da Os-
manlý kelâmcýlarýna temas edilmemiþtir. Mesela Louis Gardet ve Anawati’nin
Introduction a la theologie musulmane kitabý bunlar arasýnda en kapsamlý
olanýdýr. Bu zaman dilimi iþlenirken sadece Kuzey Afrikalý ve Mýsýrlý üç âlim
Senûsî, Lekânî ve Bâcûrî’den söz edilmektedir.19 W. Montgomery Watt ise
1250-1850 yýllarý arasýnda kalan uzun dönemin tamamýný “Felsefî Teolojinin
Donuklaþmasý” (The Stagnation of Philosophical Theology) baþlýðý altýnda ele
almaktadýr.20 Arapça ve Farsça yazýlan kelâm tarihi kitaplarýnda da ayný ihmal
söz konusudur. Bu durum oryantalistlerin yakýn döneme kadar Ýslâm düþünce-
sini XII. yüzyýlýn sonlarýnda Ýbn Rüþd’le sona erdirip sonraki yüzyýllarý umumi
bir duraklama ve gerileme paradigmasý içinde ele almýþ olmalarý ve bu bakýþ
açýsýnýn Ýslâm dünyasýndaki araþtýrmalarý da etkilemesinden kaynaklanmak-
tadýr. Ýstanbul Yüksek Ýslâm Enstitüsü’nün devreye girmesi ve Ankara Ýlâhiyat
Fakültesi’nde ikinci kuþak hocalarýn yetiþmesiyle 1970’li yýllardan itibaren
Türkiye’de kelâm çalýþmalarý hýz kazanmaya baþlamýþ ve aradaki boþluðu ka-
patacak ders kitabý, metin ve çeviriler yayýmlanmýþsa da, sahadaki genel ek-
siklikler nedeniyle Osmanlý kelâmý üzerinde yeteri kadar durulamamýþtýr.

Osmanlý kelâmý hakkýndaki eserlerin en kapsamlýsý olan M. Said Yazýcýoð-
lu’nun doktora çalýþmasý,21 Osmanlý kelâmcýlarýna dikkatleri çekme konusun-
da önemli bir hizmeti yerine getirmekle birlikte, kelâmýn medrese program-
larýndaki yerini öne alan giriþ mahiyetinde bir çalýþmadýr. Ayrýca bu eserde Os-
manlý kelâmcýlarýnýn yoðun olarak iþlediði bilgi, varlýk, tabiat konularýna hiç
girilmemektedir. Bu baþlangýç çalýþmasýnýn, müellif tarafýndan bazý özet maka-
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18 M. Þerefeddin, “Türk Kelâmcýlarý”, DÝFM, sy. 23 (1932), s. 10-19.
19 L. Gardet ve M. M. Anawati, Introduction a la theologie musulmane, 3. b., Paris: J. Vrin,

1981.
20 W. Montgomery Watt, Ýslâmic Philosophy and Theology, Edinburgh: University Press, 1985,

s. 131-141.
21 M. Said Yazýcýoðlu, Le kalam et son role dans la société Turco-Ottomane aux XV et XVI Si-

ecles, Ankara: Editions ministere de la culture, 1990.
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leler dýþýnda, devam ettirilmemesi de Türkiye’deki Osmanlý kelâmý araþtýrma-
larý için ayrý bir kayýptýr.

Osmanlý âlimlerinin doðrudan kelâmcýlýklarý üzerine yakýn zamanda az
sayýda lisansüstü tez yapýlmaya baþlanmýþtýr. Molla Lûtfî, Kemalpaþazade, Ge-
lenbevî ve Yanyavî’nin kelâmî ve felsefî görüþlerini konu alan ve bir kýsmý
basýlan tezler giderek daha zengin muhtevaya sahip olmakla birlikte,22 meto-
dolojik yaklaþým ve tahlil açýsýndan eksik durumdadýrlar. Öte yandan bazý tez-
ler Osmanlý kelâm metinlerinin neþrini üstlenerek kaynak sýkýntýsýnýn
çözümüne katký saðlamýþlardýr. Bunlar arasýnda Osmanlý kökenli Kâfiyeci’nin
el-Envâr’ý23, Abdülbâki Ârif Efendi’nin Menâhicü’l-usûl’ü24 ve Kemalpaþaza-
de’nin bir kýsým risaleleri25 vardýr. Ayrýca bir tez çalýþmasýnda Bursalý Mehmed
Tahir’in Osmanlý Müellifleri’nde geçen akaid ve kelâm eserlerinin döküm,
tasnif, tanýtým ve indeksleri hazýrlanarak araþtýrmacýlara kolaylýk saðlanmýþtýr.26

Bilindiði gibi, Osmanlý Müellifleri’nde, eserin son cildinin basýldýðý 1924
yýlýnda henüz hayatta olan müellifler yer almamaktadýr. Yapýlan taramada 1691
Osmanlý müellifine ait 9000’i aþan eser arasýnda risale ve kitap türünde 550
civarýnda kelâm eserinin yer aldýðý tespit edilmiþtir. Bu sayý meþâyihten ulemaya,
þuaradan etýbbaya kadar geniþ bir kesimin ele alýndýðý Osmanlý Müellifleri’nin
bütünü içinde ciddi bir yekûn teþkil etmektedir.

Ancak bu kadar Osmanlý kelâm eserinin mevcudiyetine raðmen 1950 son-
rasý periyodiklerde çýkan kelâmla ilgili makaleler üzerine yapýlan bir diðer
dokümanter çalýþmada,27 Osmanlý’nýn klasik dönemi kelâm ve kelâmcýlarýna
hasredilmiþ makale sayýsýnýn 6’yý, modern dönemle ilgili olanlarýn da 10’u
geçmemesi, Osmanlý kelâm araþtýrmalarýnýn durumu açýsýndan oldukça
düþündürücü bir gösterge sunmaktadýr.
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22 Monografi çalýþmalarý arasýnda en son ve en kapsamlý olaný Þamil Öçal’ýn Kemâl Paþazade’nin
Felsefî ve Kelâmî Görüþleri adlý doktora tezine dayalý eseridir (Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, An-
kara 2000). Ayný konuda tamamlayýcý bir çalýþma da Kemal Sözen tarafýndan Ýbn Kemal’de
Metafizik adýyla (Isparta: Fakülte Kitabevi, 2001) yayýmlanmýþtýr.

23 Halim Çalýþ, Kâfiyeci’nin Kelâm Ýlmindeki Yeri ve el-Envâr fî Ýlmi’t-tevhîd Adlý Eseri (yük-
sek lisans tezi, 1999), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

24 Ethem Karaçoban, Abdülbâkî Arif Efendi’nin Menâhicü’l-usul’ü ve Kelâmî Görüþleri (yüksek
lisans tezi, 1996), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

25 M. Mahfuz Ata, Ýbn Kemal ve Risâle fî i‘câzi’l-Kur’ân Adlý Eserinin Tahkiki (yüksek lisans tezi,
1992), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ömer Mahir Alper, “Ýbn Kemâl’in Risâle fî Beyâni’l-
Akl’ý”, Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, sy. 3 (1999), s. 235-269.

26 A. Tarýk Ziyat Yýlmaz, Osmanlý Müelliflerinde Adý Geçen ‘Akâid ve Kelâma Dair Eserlerin
Tanýtým ve Tasnifi (yüksek lisans tezi, 1997), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

27 Ahmet Yaralýoðlu, 1950-1996 Yýllarý Arasý Dinî-Ýlmî Muhtevâlý Periyodiklerde Kelâm ile Ýlgili
Makaleler Bibliyografyasý (yüksek lisans tezi, 1999), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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Bu durumda itiraf etmek gerekir ki, Osmanlý kelâm tarihi araþtýrmalarý hâlâ
baþlangýç noktasýndadýr. Halil Ýnalcýk’ýn otuz yýl önce yaptýðý þu tespit maale-
sef bugün de geçerliliðini korumaktadýr: “Osmanlý metinlerinin ve ilim an-
layýþýnýn ortaya konmasý için henüz ciddi giriþimlerde bulunulmadýðý için Os-
manlý döneminde Ýslâmî ilimlere ne gibi katkýlarýn gerçekleþtiðine dair tahlil ve
deðerlendirmeler yapýlamamaktadýr.”28 Her ne kadar bu süre zarfýnda bazý
âlim ve eserler üzerinde münferit çalýþmalar yapýlmýþsa da, Osmanlý kelâm
düþüncesinin arka planýný ve özelliklerini her yönüyle yansýtan bir resim orta-
ya konamamýþtýr.

III

Mevcut az sayýdaki Osmanlý kelâm araþtýrmalarýnýn metodolojik problemle-
rinden biri, Osmanlý âlimlerinin kendi düþüncelerini ifade ettikleri yazým tarzý-
na bakýþ açýsýyla ilgilidir. Bilindiði gibi Osmanlý döneminde telif edilen kelâm
eserleri, diðer ilimlerde olduðu üzere daha ziyade þerh ve hâþiye türünde
yazýlmýþtýr. Bu eserler birçok araþtýrmada gereksiz tekrarlar ve anlamsýz uzat-
malar olarak görülmektedir. Bu yaygýn kanaat Osmanlý kelâmýnýn çalýþýlmasýný
ya doðrudan engellemekte ya da kelâmýn bu dönemde durakladýðý gibi bir ön
hükümle çalýþmaya baþlanmasýna sebep olmaktadýr.

Konuyla ilgili bazý yazýlarda doðrudan þerh ve hâþiye tarzýndaki yazým
usulünden dolayý Osmanlý kelâmýna karþý menfi bir yaklaþým içine girilmiþ,
þerhlerin muhtevasýnýn tahlili ve önceki eserlere katkýsý göz ardý edilmiþtir. Me-
sela kelâm ve felsefe konularýnýn yoðun olarak tartýþýldýðý ve çok sayýda ese-
rin telif edildiði XV. ve XVI. yüzyýl Osmanlý kelâmcýlarý deðerlendirilirken þu
tespitte bulunulmaktadýr:

Birkaç isim istisna edilirse, kelâma dair baþlý baþýna eser veren bir Türk
kelâmcýsýna rastlayamýyoruz. Yeni bir eser yazmak yerine, diðerlerinin
yazdýklarýný þerh etme yolu seçilmiþ ve bu metot kelâm ve felsefe gibi ilim-
lerin geliþmesine engel teþkil etmiþtir.29

Ayný þekilde bir baþka çalýþmada þerh ve hâþiyeler sadece sayfa artýþýndan
ibaret görülmektedir:

1297/1879/80’de Ýstanbul’da basýlan Nesefî’nin Metnü’l-akâid’i üç sayfa
ve dört satýrdýr. Bunu açýklamak için yazýlan Þerhu’l-akåid ile bu þerhi
açýklamak için yazýlan Haþiyetü’l-Kesteli tam iki yüz sayfa tutuyordu. Ha-
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28 Halil Ýnalcýk, The Ottoman Empire: The Classical Age (trc. Norman Itzkowitz-Colin Imber),
London: Weidenfeld and Nicholson, 1973, s. 173.

29 Said Yazýcýoðlu, “XV. ve XVI. Yüzyýllardaki Kelâm Eðitiminin Tenkidi”, AÜÝFÝÝED, IV (1980), s. 291.
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yalî’nin Þerhu’l-akåid Haþiyesi ile bu hâþiye üzerine Bihiþtî diye meþhur
olan Ramazan b. Abdülmuhsin’in yazdýðý hâþiye ise tam üç yüz dört say-
fa tutmaktadýr. Üç sayfalýk bir metin için dört ayrý çeþitten yazýlan üç-dört
yüz sayfalýk þerh ve hâþiyeler ... Tabii ki bu sadece bir arada neþredilen
þerh ve hâþiyelerdir. Bunlardan baþka bu eserle ilgili daha yüzlerce þerh,
hâþiye ve ta‘lik yazýlmýþtýr.30

Bu tespitler, yani Osmanlý þerh, hâþiye, ta‘likat veya tekmilelerinin öncekile-
rin tekrarý, hatta düþünceyi gerileten bir faktör olarak takdim edilmesi; söz ko-
nusu metinler üzerinde gerekli tetkik, mukayese ve tahliller yapýldýktan sonra
varýlmýþ kanaatler deðildir. Bunlar Osmanlý’nýn tarihsel þartlarýný ve ilim zihniye-
tini hesaba katmayan ve modern dönemin yenilik ve farklýlýk beklentisinin etki-
sinde kullanýlan ifadeler olup sonuçta Osmanlý araþtýrmalarýna ilgi ve arzuyu
azaltan faktörlerden biri durumuna gelmektedir. Kendi þartlarýnýn ürünü olan bir
tarihî þahsiyet veya düþünürün bir benzerinin sonraki dönemlerde ortaya çýk-
masý sanki mümkünmüþ gibi, Osmanlý’yý bir Gazzâlî veya Râzî beklentisiyle de-
ðerlendirmeye almak, zamanýmýzda bir Molla Gürânî veya Ebüssuûd Efendi’nin
eksikliðini sorgulamayý haklý kýlar ki, tarihçiler bu tür hissiyatlarý ciddiye almaz.

Halbuki Kemalpaþazade’nin Tehâfüt Hâþiyesi üzerinde yapýlan bir çalýþ-
mada, söz konusu hâþiyede mesela imkân, imkânsýzlýk, zorunluluk gibi temel
lojik-ontolojik kavramlarýn; Allah’ýn varlýðý, zât-sýfat iliþkisi, irade özgürlüðü,
irade-fiil, irade-kudret iliþkisi gibi temel meselelerin en derin ve ince bir biçim-
de iþlenip tartýþýldýðý, önemli düþünceler geliþtirildiði ve bunlarýn yüksek bir te-
fekkür düzeyinin varlýðýna tanýklýk ettiði belirtilmektedir. Bu çalýþmanýn yazarý
da þerh ve hâþiyelerin tekrardan ibaret olduðu kabulünün etkisinde kalmakla
birlikte, ayný eserden hareketle þu ifadeleri kullanmaktan kendini alamamýþtýr:

... Ýrade özgürlüðü meselesi ve bu meseleye derinden baðlý diðer bazý me-
seleler, yani irade ile fiil, irade ile kudret arasý iliþkiler, ‘düþünülebilecek en
derin ve ince bir biçimde iþlenmiþ’, tartýþýlmýþtýr. Sonra yine Ýslâm’da
Tanrý’nýn özü, sýfatlarý, özü ile sýfatlarý arasýndaki iliþkiler, yaratým,
Tanrý’nýn varlýðýnýn rasyonel olarak ispatlanmasý gibi teolojik meselelerde
de felsefî bakýmdan ‘fevkalâde önemli’ düþünceler geliþtirilmiþtir. Nihayet
üçüncü bir örnek olarak imkân, imkânsýzlýk, zorunluluk gibi temel lojik-on-
tolojik kavramlar üzerinde Gazzâlî’den itibaren baþlayan, daha sonra derin-
leþtirilerek devam ettirilen elaborasyon çalýþmalarý; sonsuz, zaman, mekân
gibi fizik-metafizik kavramlarla ilgili kelâm felsefesinde öne sürülen tezler,
yapýlan tartýþmalar bence ‘çok yüksek düzeyde’ felsefî bir tefekkürün var-
lýðýna tanýklýk etmektedir.31
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30 Süleyman Uludað, Ýslâm Düþüncesinin Yapýsý, Ýstanbul: Dergâh Yayýnlarý, 1979, s. 197.
31 Ahmet Arslan, “Kemal Paþazade’nin Felsefî Görüþleri”, Þeyhulislâm Ýbn Kemâl (haz. S. Hayri

Bolay v.dðr.), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnlarý, 1986, s. 107-108 (týrnak içindekiler
vurgu amacýyla tarafýmýzdan yapýlmýþtýr).
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Bu demektir ki þerh ve hâþiyeler ciddi araþtýrmalara konu edildiði takdirde
onlarýn tamamlayýcý, detaylandýrýcý ve açýlým saðlayýcý taraflarýnýn yaný sýra,
özgün düþünce ve metot olarak deðerlendirilebilecek muhtevalarý rahatlýkla
görülebilir. Bu noktada Hasan Hanefî’nin ed-Dirâsâtü’l-Ýslâmiyye adlý eserin-
de geçen farklý bir metni aktarmak istiyorum. Hasan Hanefî de Ýslâm düþünce-
sinin son döneminde tekrarýn ve durgunluðun baþladýðýný öne sürerken
Ýslâm’ýn ilk döneminde Süryânîce metinlerden yapýlan tercümeler ve bunlara
yapýlan þerhler hakkýnda tam zýddý bir yaklaþým sergilemektedir:

Þerh, þarkiyatçýlarýn büyük bölümünün söylediði gibi bir ibareyi inþaî siga-
larla veya benzeþen lafýzlarla (paraphrase) ifade etmeye çalýþýp genelde ha-
ta eden, yanlýþ anlayan, ayrýþtýrmadan ziyade karýþtýran ve açýklýða kavuþ-
turmaktan çok muðlaklaþtýran bir ameliye deðildir. Aksine þerh, tarihten
baðýmsýz bir mânânýn kazandýrýlmasý gayesiyle metnin yeniden canlandý-
rýlmasý ve özümlenmesidir. Þerh; aklî faraziyenin, felsefî maksadýn, mantýkî
âhengin ve mutlak hikmetin beyanýný hedefler ... Ayný zamanda þerh,
nâkýs için bir ikmâl; cüz’ün külle baðlanmasý ve felsefî tasavvura dengenin
kazandýrýlmasýdýr. Yine þerh düþüncenin eleþtirisi için bir vasýta olarak kul-
lanýlabilir.32

Þerh ve hâþiyeler arasýnda kuru ve yararsýz metinler elbette bulunabilir.
Ancak bir tür olarak bu metinler tamamen dýþlandýðý takdirde ilim ve düþünce
tarihinde birçok dönemin karanlýkta kalacaðý aþikârdýr. Nitekim Orta Çað Batý
düþüncesi aðýrlýklý olarak Aristo þerhleri ve antik felsefe yorumlarý üzerine bi-
na edilmiþtir. Ýlk dönem Aristo þerhleri konusunda titiz araþtýrmalar yapan uz-
manlara göre þerh yazýcýlýðý o dönemde felsefe yapmanýn bir yoluydu. Baþlýca
üç temel düþünce geleneðinde (Yunan, Ýslâm ve Hint) þerhler sadece yorum-
lamada deðil, fikirde de orijinallik ve kendi içinde yenilik taþýyordu.33 Kaldý ki,
Osmanlý düþünce tarihine bakýldýðýnda þerh teliflerinin dýþýnda, önceki âlimle-
re yönelik eleþtirilerin ve bazý felsefî tartýþmalarýn da cereyan ettiði görülür. Ni-
tekim Molla Kestelî, Sultan II. Bayezid zamanýnda mutlak ilmin zorunluluðu,
vücud-mâhiyet iliþkisi, cüz-i lâ-yetecezzânýn imkâný gibi kelâmî konularla il-
gili Seyyid Þerîf Cürcânî’nin görüþlerine itirazlarda bulunmuþ ve bunlarý risale
hâline getirmiþtir. Bu risaleye daha sonra Sinan Paþa tenkitler getirmiþ ve bir
reddiye yazmýþtýr. Söz konusu itiraz ve cevaplar günümüze ulaþan ve Osmanlý
kelâmý açýsýndan incelenmesi gereken eserler arasýndadýr.34
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32 Hasan Hanefî, Ýslâmî Araþtýrmalar, Ýstanbul: Ýnsan Yayýnlarý, 1994, s. 19-20.
33 Richard Sorabji, “The Ancient Commentaries and Aristotle”, Aristotle Transformed: The Ancient

Commentaries and Their Influence (ed. Richard Sorabji), London: Duckworth, 1990, s. 24-27.
34 Ayrý bir çalýþmada Osmanlý kelâmcýlýðýnýn bir örneði olarak bu tartýþmayý ele almayý planlamýþ

bulunuyoruz. Altý gün süren benzeri bir tartýþma daha önce Fatih’in huzurunda yine Seyyid Þerîf
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Öte yandan Hocazade, Alâeddin et-Tûsî, Kemalpaþazade, Karabâðî ve son-
raki âlimlerce kaleme alýnan tehâfütler de Osmanlýlarýn kelâm ve felsefe tarihi-
ne yaptýklarý katkýlar arasýnda sayýlmalýdýr. Kâtib Çelebi’nin naklettiði anekdota
göre, Hocazade’nin Tehâfüt’ünden haberdar olan meþhur kelâmcý Celaleddin
Devvânî, yaptýðý incelemeden sonra eserin sahasýndaki yeterliliðine dair takdir-
lerini dile getirmiþtir.35 Yine XVIII. yüzyýl gibi geç bir dönemde dönemin þey-
hülislâmý Mirza Mustafa Efendi, Yanyavî Esad Efendi’den klasik isbât-ý vâcib
eserlerini kendi huzurunda okumasýný istemiþ ve bu istek yerine getirilmiþtir.
Esad Efendi söz konusu okuma sýrasýnda çeþitli eleþtiriler ve farklý görüþler ileri
sürünce, þeyhülislâm ondan bu konuda yeni bir eser yazmasýný talep etmiþtir.36

Ayrýca Sýrrî-i Giridî tarafýndan yapýlan matbu Þerhu’l-‘akâid tercümesinde de
bunu görmek mümkündür. Mütercim þerhin yanýnda yer yer Hayâlî, Ramazan
Efendi, Ýsâm, Siyâlkûtî baþta olmak üzere hâþiyelerdeki bazý katkýlara da yer
vermiþtir.37 Bu risalelerin çok sayýdaki benzerleri ÝSAM kütüphane kayýtlarýn-
dan tespit edilebilir. Merkezdeki yazma kitap kayýtlarýna göre isbât-ý vâcib,
vücûd-adem, vücûb-imkân, zât-mâhiyet, nefis-ruh, hüsün-kubuh, iman-amel
gibi konularda çok sayýda müstakil Osmanlý eseri mevcuttur.

Müspet veya menfi peþin hükümler Osmanlý kelâmýnýn çalýþýlmasýný olum-
suz yönde etkilemektedir. Eðer bütün veya belli baþlý Osmanlý metinleri üze-
rinde gerekli tetkik, mukayese ve tahliller yapýldýktan sonra bir hüküm veya
kanaate varýlmýþ olsaydý bu konuda bir itiraza yer kalmazdý. Ancak ciddi me-
tin analizleri yapýlmadan dile getirildiði için söz konusu iddialar bir kýymet ifa-
de etmemektedir. Osmanlýlar’ýn gerek fikrî katkýlarýný gerekse tenkitlerini þerh
metoduyla ortaya koymalarýna takýlýp kalmak onlarý deðerlendirme imkânýný
ortadan kaldýrýr. Halbuki söz konusu yazým metodu þârihin kendi görüþlerini
ortaya koymasý için bir zemin ve baþlangýç olarak görüldüðü takdirde Os-
manlýlar’ýn düþünce hayatýný incelemenin önü açýlýr. Bütün þerhlerin ayný se-
viyede olmasý, her þerhin yüksek tefekkürü ihtiva etmesi elbette beklenemez.
Osmanlý þerhleri arasýnda talebenin metni anlamasý için sadece ibareyi kolaylaþ-
týrmaya yönelik olanlar yanýnda düþünce açýlýmý saðlayan ve kelâm tarihçisinin
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Cürcânî’nin “burhân-i tevhîd” konusundaki görüþleriyle ilgili olarak Molla Zeyrek ile Hocazade
arasýnda yaþanmýþtýr (Mecdî Muhammed Efendi, Hadâiku’þ-þakaik (nþr. Abdülkadir Özcan),
Ýstanbul: Çaðrý Yayýnlarý, 1989, s. 142-143).

35 Kâtib Çelebi, Keþfü’z-zunûn (nþr. Güstav Flügel), Leipzig: Oriental Translation Fund, 1837, II, 475.
36 Esad Efendi’nin mevcut isbât-ý vâcib eserlerinden hareketle tematik olarak yaptýðý çalýþma için

bk. Hâþiye ‘alâ Ýsbâti’l-vâcib, Süleymaniye Ktp., Hacý Beþir Aða, nr. 390, vr. 1d-27a (eserin
yazýlýþ sebebi için vr. 2b); krþ. Kazým Sarýkavak, XVIII. Yüzyýlda Bir Osmanlý Düþünürü: Yan-
yalý Esad Efendi, Ankara: Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, 1997, s. 125-126.

37 bk. Sýrrî-i Girîdî, Þerh-i ‘Akâid Tercümesi, Rusçuk, 1292.
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müstaðni kalamayacaðý birçok þerh ve hâþiye de mevcuttur. Nasýl ki el-Mevâ-

kýf ve Þerhu’l-Mevâkýf’ý ayný eserler olarak görmek mümkün deðilse Hocaza-
de’nin hâþiyesini bir fazlalýk olarak mütalaa etmek de Osmanlý düþüncesini israf
etmek olur.38

IV

Osmanlý kelâm araþtýrmalarýnýn diðer bir problemi bu dönem kelâm eserle-
rinde aðýrlýk kazanan bilgi, varlýk ve tabiatla ilgili felsefî konulara bakýþ açýsýyla
ilgilidir. Bilindiði gibi müteahhirîn döneminden itibaren kelâm ilmi konu itiba-
riyle var olanýn (mevcûd) yanýnda bilinebilen her þeyi (ma‘lûm) kapsayacak
þekilde geniþlemiþ ve sonuç hükümlerinden ziyade temellendirme ve istidlâl
üzerinde duran bir muhteva kazanmýþtýr. Bu yapý Osmanlý kelâmcýlarýný da et-
kilemiþ, onlar da felsefî kelâm geleneði doðrultusunda eserlerini akidevî konu-
lardan ziyade, epistemolojik ve ontolojik meselelere yoðunlaþtýrmýþlardýr.

Þerhu’l-Mevâkýf ve Þerhu’l-Makâsýd’da görüleceði gibi bunlar aslen kelâm
kitabý olmakla birlikte, fizik ve metafizik konularýnýn tamamý yanýnda felsefe,
mantýk, astronomi ve riyâziyyât ilimlerini de çeþitli açýlardan ihtiva etmektedir.
Peki kelâma “müteahhirîn” ve “muhakkýkîn” dönemlerinde neden böyle geniþ
bir ilmî çerçeve çizilmiþtir? Niçin bütün düþünsel konular veya akýl yürütmeye
dayalý meseleler kelâm ilminin makasýdýna dahil edilmiþtir? Bunun sebebi,
Ýslâm akaidinin üzerine tevakkuf ettiði hiçbir konuyu dýþarýda býrakmamak,
böylece diðer þer‘î ilimlerin dayandýðý kelâmý baþka bir ilme muhtaç konuma
düþürmemektir. Yani kelâm, Ýslâmî ilimlere dayanak teþkil eden üst ilim olarak
“müstaðni” kalmalý, ilmini de kendisi yaparak mebâdîsini kendisi oluþtur-
malýdýr.39 Osmanlýlarýn kendilerine mal ettikleri geniþ kapsamlý ve kuþatýcý
kelâmýn temel mantýðý budur.

Seyyid Þerîf Cürcânî “Mütekellimin kelâm yapabilmesi için (lâ-büdde li’l-
mütekellim) ilk olarak ilmin mahiyetini tahkik etmesi, ikinci olarak zarurî ve
müktesep ilim ayrýmýný açýklamasý, üçüncü olarak zarurî ilimlerin sübutuna
iþaret etmesi, dördüncü olarak nazarýn (akýl yürütme) hâllerini ve ilim ifade et-
me gücünü ortaya koymasý ve beþinci olarak matluba ulaþtýracak metodu
göstermesi gerekir. Ancak bunlar yapýldýðý zaman akidenin ve dayandýðý ko-
nularýn ispatý yapýlabilir” der.40 Çünkü mütekellim, mesela Allah’ýn varlýðýný
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38 Osmanlý kelâm geleneðinin tam olarak ortaya konmasý, kaynak metinlerin tahlili ve diðer kelâm
dönemleriyle mukayesesi yönünde bazý spesifik çalýþmalarýmýz hâlen devam etmektedir.

39 Cürcânî, Þerhu’l-Mevâkýf, Dârü’t-týbâatü’l-âmire, Ýstanbul 1321, I, 36-38.
40 Cürcanî, a.g.e., I, 40.
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anlatmak için varlýktan, varlýðýn hallerinden, görünen ve görünmeyen varlýk
çeþitlerinden bahsederek varlýðý ilmin konusu yapýnca, ilmin kendisini ve sýnýr-
larýný ele alýp ilgili sorularý cevaplandýrmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.

Ancak Osmanlýlarýn yoðun olarak meþgul olduðu metafizik kelâm metodu-
nun yakýn dönemden itibaren eleþtirilmeye baþlanýp41 bahsi geçen konularýn
kelâm araþtýrmalarý dýþýnda býrakýlmasý, bu ilmin düþünce boyutunu sekteye
uðrattýðý gibi, müteahhirîn kelâmýnýn ve Osmanlý döneminin anlaþýlmasýný da
engellemiþtir. Çünkü tarihsel oluþumu itibariyle böyle bir hüviyet kazanan
kelâm ilminin, sözü edilen dönemlerini anlamak için umûr-ý âmmeyi içine alan
güçlü bir metafizik alt yapýya, saðlam bir dil ve ýstýlah bilgisine ihtiyaç vardýr.
Halbuki kelâm ilmi, iman esaslarý bakýþ açýsýyla ele alýndýðýnda, Osmanlý eser-
lerinin büyük bir kýsmý doðal olarak hükümsüz kalmaktadýr.

Ýslâm düþüncesi üzerine kýymetli çalýþmalar yapan Izutsu’nun “Ýþin haki-
kati þu ki, tarz ve karakter olarak Ýslâmî denmeyi hak edecek bir felsefe
türünün Ýbn Rüþd’ün ölümünden önce deðil, sonra geliþtiðini söyleyebiliriz”42

þeklindeki ifadesi dikkate alýnarak (peþinen kabul edilerek demiyorum) Os-
manlý kelâmý ve düþüncesi araþtýrýlýrsa muhtemelen mevcut çalýþmalarý aþan
sonuçlara varýlacaktýr. Ýbn Rüþd sonrasý dönem, þüphesiz kelâmî düþüncenin
öne çýktýðý dönemdir. Bu noktada Türkiye’de yapýlan Osmanlý ve öncesi
kelâm tarihi araþtýrmalarýnýn genel bir sorununa da iþaret etmek istiyorum.
Yapýlan çalýþmalarda âlimlerin görüþlerinin nakli ve tasviriyle sýnýrlý kalmayýp
ciddi düþünce tarihi araþtýrmalarýnda görüldüðü üzere, çalýþýlan düþünürün
âdeta zihnine girerek neyi kastettiði, neden diðerine deðil de savunduðu
görüþe veya sonuca vardýðý, neleri ve kimleri hesaba kattýðý, görüþlerinin ne-
ye taalluk ettiði üzerinde durulmamakta; dolayýsýyla hangi çözüm veya
çözümsüzlükleri getirdiði aydýnlýða kavuþturulamamaktadýr. Bir diðer eksiklik
de kelâm tarihçilerinin felsefe, dilbilim ve sosyal tarih çalýþanlarý ile disiplin-
lerarasý iþ birliði içinde bulunmamalarýdýr. Bu da araþtýrmalarý hem açýlým hem
de derinlikten yoksun býrakmaktadýr.

V

Konuyla ilgili bir baþka metodolojik problem de Osmanlý düþüncesinin,
baðlý bulunduðu ve tarihsel bir dilimini oluþturduðu Ýslâm düþünce mirasýnýn
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41 Muhammed Abduh, Risâletü’t-tevhîd, Beyrut: Dârü ihyâi’l-ulûm, 1412/1992, s. 51-52; Ýzmir-
li Ýsmail Hakký, Yeni Ýlm-i Kelâm, Ýstanbul 1339/1341, I, 89.

42 Toshihiko Izutsu, Ýslâm’da Varlýk Düþüncesi (trc. Ýbrahim Kalýn), Ýstanbul: Ýnsan Yayýnlarý,
1995, s. 91.
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bir devamý olarak mý, yoksa Batý eksenli modernleþme tarihi baðlamýnda mý ele
alýnýp deðerlendirileceðidir. Baþka bir deyiþle, modernleþmeyi esas alarak ilk
dört yüz yýlý kapsayan klasik Osmanlý düþünce tarihini XIX.-XX. yüzyýllarda-
ki modernleþme hareketine nasýl bir zemin hazýrladýðý açýsýndan mý inceleye-
ceðiz? Yoksa klasik Ýslâm düþüncesinin bir dönemi olarak ele alýp ona neler
kattýðýný, dayandýðý kaynaklara hangi yeni yorumlarý getirdiðini ve ne gibi
farklýlýklara yol açtýðýný anlamaya mý çalýþacaðýz? Ýlk bakýþ açýsýyla yapýlan
araþtýrmalarda metot yanlýþlýðý sebebiyle Osmanlý dönemi genellikle eksiklik ve
yanlýþlýklarla dolu, zamanýn gerisinde kalan, ihtiyaçlara cevap veremeyen bir
dönem olarak öne çýkmaktadýr.

XV.-XVII. yüzyýllar, Avrupa düþüncesi açýsýndan, Orta Çað Hýristiyan
düþüncesinin problemleriyle de baðlantýlý olarak kendi bütünlüðü içinde mo-
dernite öncesini temsil edip o dönemin sancýlarýný ve tartýþmalarýný kapsýyorsa
da, Osmanlý açýsýndan ayný zaman dilimi Ýslâm düþünce mirasýnýn geniþletilip
yorumlandýðý, ekollerin ve geleneklerin karþýlaþtýrýldýðý, klasik felsefî/kelâmî
meselelerin derinleþtirildiði ve argümanlarýn zenginleþtirildiði bir döneme te-
kabül etmektedir. Dolayýsýyla Osmanlý ve Avrupa modernleþmelerini zaman-
larý, sebep ve sonuçlarý arasýndaki farklýlýðý hesaba katmadan ilerleme-durak-
lama kategorileriyle karþýlaþtýrmanýn tarihçilik ve tarih etütleri açýsýndan sað-
lam ve tutarlý sonuçlar vermeyeceði açýktýr.

XVIII. yüzyýldaki askerî ve ekonomik geliþmelerin ardýndan Osmanlý Dev-
leti modernleþmeye dahil olup sonunda Tanzimat sürecini baþlattý. Bu köklü
deðiþimi karþýlayabilmek amacýyla XIX. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren, kelâm
ve Ýslâm düþüncesi baþta olmak üzere, Ýslâmî ilimlerin çoðunda yenilik arayýþ-
larý ortaya çýktý. Kâtib Çelebi ve Gelibolulu Mustafa Âlî’den itibaren dile getiri-
len dahilî eleþtirilere,43 bazý aydýnlarýn Batý’daki popüler materyalizmi Osmanlý
düþüncesine taþýma gayretleri de eklenince, son dönem âlimleri harekete geçti
ve “yeni ilm-i kelâm” tartýþmalarý gündeme geldi. Tefsirde ilmî tefsir hareketi,
fýkýhta ictihad ve kanunlaþtýrma faaliyetleri de ayný saiklerle ortaya çýkmýþtýr.
Yenilik hareketinin temsilcileri, Batý düþüncesinde meydana gelen deðiþimlere
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43 Kâtib Çelebi, Keþfü’z-zunûn, Ýstanbul 1941, I, 680; a.mlf., Mîzânü’l-hak fî ihtiyâri’l-ehak (nþr.
O. Þaik Gökyay), Ýstanbul 1980, s. 21; Gelibolulu Mustafa Âlî, Nushatü’s-selâtîn (nþr. A. Tiet-
ze), Wien 1979, I, 174-177.

44 M. Sait Özervarlý, Kelâm’da Yenilik Arayýþlarý (XIX.Yuzyýl Sonu-XX. Yuzyýl Baþý), Ýstanbul:
ÝSAM Yayýnlarý, 1998); a.mlf., “Son Dönem Osmanlý Düþüncesinde Arayýþlar: Mehmed Þerafed-
din’in Ýctimaî Ýlm-i Kelâm’ý”, Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, sy. 3 (1999), s. 157-170; a.mlf.,
“Osmanlýlarýn Son Dönemindeki Batýlýlaþma Hareketinin Ýslâm Düþüncesinde Yenilik Çabalarýna
Tesiri”, Osmanlý Dünyasýnda Bilim ve Eðitim Milletlerarasý Kongresi Tebliðleri, Ýstanbul:
IRCICA, 2001, s. 663-673.
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ve klasik felsefeye yöneltilen eleþtirilere dikkat çekerek kelâm ilmine yeni bir
muhteva ve usul kazandýrýlmasý gerektiðini ileri sürdüler. Abdüllatif Harpûtî,
Þeyhülislâm Mûsâ Kâzým, Filibeli Ahmed Hilmi ve Ýzmirli Ýsmail Hakký gibi
þahsiyetler tarafýndan savunulan kelâmý modernleþtirme arayýþlarý karþýsýnda
Hüseyin Kâzým Kadri ve Mûsâ Cârullah gibi, biri Selefî diðeri modernist olan
ilim adamlarý bütünüyle kelâm ilminin kendisine karþý olumsuz bir tavýr aldýlar.
Þeyhülislâm Mustafa Sabri gibi geleneðe baðlý muhafazakâr âlimler ise yenilik
giriþimlerinin Ýslâmî ilimlerde ve dolayýsýyla dinde tahribata yol açacaðýný ileri
sürdüler. Öte yandan Mehmed Þerefeddin (Yaltkaya) ise Ziya Gökalp ve ekibinin
etkisinde kalarak daha modernist bir çizgiye kaydý ve kelâmý Batý’daki sosyal bi-
limlere dönüþtürmeyi amaçlayan “içtimâî ilm-i kelâm” görüþünü ortaya attý.

Batý bilimine büyük deðer verilip âdeta kutsandýðý ve insanlarýn her yeni
nazariyeye bilimsel kesinlik gözüyle baktýðý XIX. yüzyýl þartlarýnda ortaya
çýkan ve Osmanlý Devleti’ni yýkýlmaktan kurtarmanýn fikrî ve ilmî alt yapýsýný
oluþturma gayretleriyle çakýþan son dönem arayýþlarý üzerinde yoðunlaþan
çalýþmalarýmýz,44 dönemin âlimlerinin hayatlarý ve eserleri üzerinde biyografik
ve dokümanter araþtýrmalarla devam ettirilmektedir.45 Söz konusu þahsiyetlerle
ilgili yerli ve yabancý yeni çalýþmalara46 ve sempozyum faaliyetlerine raðmen,47

dönemin risale ve dergilerinde yer alan kelâm metinleri ve fikrî tartýþmalar henüz
bütünüyle ortaya konulabilmiþ deðildir.

Þu kadar var ki, Osmanlýlarýn son döneminde baþlayan yeniden inþa hare-
ketinin kaynaklarýný tanýmak ve genel olarak Osmanlý düþüncesi ve kelâmýnýn
tarihini yazabilmek için klasik dönemden baþlanmasý ve yukarýda belirtilen
metodolojik sorunlarýn aþýlmasý gerekir. Osmanlý kelâm metinlerinin daha iyi
ele alýnmasý, onlarýn ilim anlayýþýnýn daha iyi tespit ve tahlil edilmesi Os-
manlýdan çok, çaðdaþ kelâmcýlara yarayacaktýr. Ancak siyasî ve idarî tarih
araþtýrmalarýnda belgelere dayalý çalýþmalarda eskiye oranla nispeten mesafe
katedilmiþse de, kelâm ve düþünce tarihi araþtýrmalarýnda yazmalara, hatta

DÜNDEN BUGÜNE OSMANLI ARAÞTIRMALARI

45 Bayram Ali Çetinkaya, Ýzmirli Ýsmail Hakký: Hayatý Eserleri Görüþleri, Ýstanbul: Ýnsan Yayýn-
larý, 2000; Ferhat Koca, Þeyhülislâm Musa Kâzým Efendi’nin Hayatý ve Fetvalarý, Ýstanbul:
Raðbet Yayýnlarý, 2002. Bu arada Abdullatif Harpûtî’nin Tenkihu’l-kelâm’ýnýn Kelâmî Pers-
pektiften Ýslâm Ýnanç Esaslarý adýyla yapýlan Türkçe çevirisi de (trc. Fikret Karaman, Elazýð:
Türkiye Diyanet Vakfý Elazýð Þubesi, 2000) zikredilmelidir.

46 Zekeriyya Uludað, Þehbender-zade Filibeli Ahmed Hilmi ve Spiritüalizm, Ankara: Akçað
Yayýnlarý, 1996; M. Süleyman el-Kavsî, eþ-Þeyh Mustafa Sabri ve Mevkufuhu mine’l-fikri’l-
vafid, Merkezü’l-Melik Faysal li’l-Buhus ve’d-Dirasati’l-Ýslâmiyye, Riyad 1418/1997.

47 Türkiye Diyanet Vakfý’nýn düzenleyip yayýmladýðý Elmalýlý Muhammed Hamdi Yazýr (Ankara
1993) ve Ýzmirli Ýsmail Hakký (Ankara 1996) sempozyum kitaplarý bunlara örnek olarak ve-
rilebilir.
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müelliflerin tamamlanmamýþ notlarýna dayalý çalýþma metodunun henüz yer-
leþmemiþ olmasý önemli bir handikaptýr. Dolayýsýyla bundan sonraki projelerde
yazmaya ulaþma zorluðu veya onu okuma güçlüðü mazeret olarak görülme-
meli ve sadece matbu eserlere dayanan Osmanlý araþtýrmalarý eksik kabul edil-
melidir.

Düþüncelerin gelenekler üzerine kurulduðu ve bunun da nesillerarasý ilim
çevrelerinin birbirleriyle iliþkileri içinde oluþabildiði artýk inkârý kabil olmayan
bir gerçektir. Geçen yüzyýlda seslendirilen, tarihî mirasý atlayarak Asr-ý Saâdet’e
dönüþ tezleri, baðlantýyý imkânsýz kýlacak uzun zaman boþluðundan dolayý, he-
deflenen ýslah ve tecdid projelerini gerçekleþtirememiþtir. Tanzimat’tan sonra
bütün tecrübelere, yenilik ve orijinallik arayýþlarýna raðmen yerli veya yabancý
bir geleneðin oluþmamasý da günümüze en yakýn düþünce geleneði olan Os-
manlý düþüncesinin daha titiz bir þekilde araþtýrýlmasýnýn önemini artýrmýþtýr.

Burada, arayýþýn kendisi kadar önemli ve öncelikli meselelerden biri, bir
ilim veya düþünce geleneði için yenilik ve orijinalliðin ne olduðu sorusudur.
Yenilik, âlimin devraldýðý ilmî gelenekle yaþadýðý hayatýn irtibatýný kurup ken-
disinin ve çaðýnýn katkýlarýyla birlikte onu bir sonraki kuþaða teslim etmesi ola-
rak anlaþýldýðý takdirde ne geleneksiz bir yenilikten ne de hayattan kopuk bir
gelenekten söz edilebilir. Çünkü mazi ile kurulacak dinamik ve güçlü bir iliþki,
hâl ile kat’-ý alâkayý kendiliðinden imkânsýz kýlar.

M. SAÝT ÖZERVARLI
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