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SOSYALKELAM PROJESİ: 
'~ ŞERAFEDDiN YALTKAYA ÖRNEG:İ" 

Ramazan ALTINTAŞ"' 

GİRİŞ 

Geleneksel Kelam'ın tarihsel süreçteki gelişiinine baktığımız zaman ilgilendiği konulann ağırlık merkezin
de, Allah ve Kelanmllah hakkında konuşmak yer alır. V ahye muhatap kılınan insan ve onun sosyal hayata ilişkin 
sorunlarının çok fazla göz önünde tutulduğu söylenemez. Bizde so.ryal kelam yapma 19. yüzyılın başlannda, Os
manlı devletinin çöküş dönemlerinde gündeme gelmiştir. Maalesef bu çaba, dünya savaşlarının olumsuz şartlan ve 
İslami ilimierin kesintiye uğratılması gibi fiili durumlar neticesinde gelişme gösterememiştir. 

Hiç kuşkusuz Türk kelamcılan arasında Kelam İlmi'nin salt aşkın alanla ilgili değil, içkin alanla da ilgili 
sosyal sahalann problemlerine eğilme konusunda yenilikçi görüş ve düşünceler üreten nadir insanlar olmuştur. Bu 
mütekellimlerden birisi de Dam'l-Fiinihı İlahfyat Fakiiltesı'nin Kelam hocalanndan M.Şercifeddin Yaltkqya'dır. (v. 
1947). O, bu alandaki görüşlerini "içtimaf ilm-i kelanl' adıyla dönemin ilmi ve akademik dergileri arasında yer alan 
İslam Mecmuası'nda dile getirmiştir. 

Bilindiği gibi Y altkaya, inkıraz döneminin bir ilim adamıdır. Aynı zamanda o, uygarlık alanında Türk mille
tinin yaşadığı İstihaleleri ve buna bağlı olarak geçirdiği derin sarsıntılan birebir idrak etmiş bir akademisyendir. 
İtikat bazında yeni dönemin sorunlarını dikkate alan ve yöntem olarak Mehmet Akif, M. Şemseddin Günalta:Y ve 
İzmirli İsmail Hakkı gibi gibi modernİst İslamcı bir söylemi benimseyen Y altkaya, Kelam İlmi'nin toplumsall'aştı
rılması gereğini duymuş ve bu alanda yeni Kelam ilmi projesini ortaya koymuştur. İşte bu bildirimizde, onun 
"içtimaf ilm-i kelam" adını verdiği projesinin ayrıntılan üzerinde duracağız. Prof. br. M. Şerafeddin Y altkaya'nın 
"so.ryal kelanı prqjesı"ne geçmeden önce, hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi vereceğiz. 

A. M. ŞERAFEDDİN YALTKAYA'NIN HAYATI VE ESERLERİ 

M. Şerafeddin Yaltkaya, 1879 yılında İstanbul'da doğmuştur. Cerrahpaşa Camii İmam ve Hatibi Hafız 
Mehmet Arif Efendinin oğludur. M. Şerafeddin Y altkaya, önce hafızlığını ikmal etmiş, daha sonra Davut Paşa 
Rüştiyesi'nden ve Daru'l-Muallimin'den mezun olmuştur. Bu ara cami derslerine devam eden M. Şerafeddin, 
Fatih dersiamlanndan Manastırlı İsmail Hakkı Efendi'den Tefsir, Şirvanlı Halis Efendi'den de Makihl.t dersi al
rriıştır. Beyazıt Camiinden Kastamonu'lu Süleyman ve Trabzon'lu Hacı Hasan Efendi'lerin sabah derslerinde 
bulunmuş ve Arapkirli Hüseyin Avni Efendi'den ikindi derslerini takip etmiştir. Aynca 1904 tarihinde İsmail Saib 
Efendi'den ders okumuş ve icazet almıştır. 

Geleneğe uyarak hem medrese ve hem de mektep eğitimini birlikte yürüterek kendini yetiştiren M. 
Şerafeddin Yaltkaya, Sadettin ve Rebii Paşalann desteğiyle Harbiye Nezareti Muhasebat dairesi tahrirat kalemine 
tayin olunur. Bir süre sonra istifa ederek 1325/1909 tarihinde Daru'l-İlm ve't-Ta'lim adında Arapça tedrisat yapan 
özel mektebin ders nazırlığı ile ilk tedrisat hayatına atılmıştır. Bandırma Nümune Rüştiyesi'nde başmuallimlik de 
yapan Y ?ltkaya, sırasıyla, İstanbul Gelenbevi Sultanisi Din Dersleri muallimliğinde bulunmuş, bu meyanda 
Mediris-i İlmiyye'nin 4. ve 7. sınıflauna mahsus Tefsir, Hitabet, Mev'ıza ve Tarih dersleri okutmuştur. Ruus sına
vını kazandıktan sonra Beyazıt Camiinde ders akutması uygun görülmüş ve Şeyhülislam Mustafa Hayri Efen
di'nin zamanında da yeniden yapılanan medrese teşkilatında, muhtelif derecedeki medreselerde, aynca, 
Daruşşafaka, Vefa ve Kandilli Liselerinde dersler vermiştir. 

1919 tarihinde umumi kütüphanenin II. Hafız kütüplüğüne tayin edilmiş, aynı tarihlerde Vefa Sultanisinde 
Arapça ve Din Dersleri muallimliği yapmış, Salın medresesinde Arap dili ve Edebiyatı dersi okutmuştur. 

Tevhid-i Tedrisat kanunu mucibince ikinci defa açılan Dirulfünıln İlahiyat Fakültesinde 1924 tarihinde 
Kelam tarihi Öğretim Üyesi, daha sonra da İslam Dini ve Felsefesi Ordinaryüs Profesörü olmuştur. 1933 üniver
site reformunda İlahiyat Fakültesi'nin kapanması üzerine Y altkaya, İslam Tetkikleri Enstitüsü'ne müdür olarak 
atanmıştır. 1941 yılına kadar Edebiyat Fakültesi'nin çeşitli birimlerinde ders vermiştir. 

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelfun Anabilim Dalı 
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Yaklaşık 18 sene Profesörlük yaptıktan sonra, ilk Diyanet İşleri Başkanı Rifat Börekçi'ye (v. 1941) muavin
lik, Börekçi'nin ölümünden sonra ise, 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına tayin edilmiş, bu görevdeyken 25 
Nisan 1947 taribinde Ankara'da vefat etmiştir. 

Pek çok te'lif, tercüme ve makalesi bulunan Y altkaya'nın Kelam ve Mezhepler Tarihi'ne ilişkin de çalışma
lan dikkat çekmektedir. Bunlar arasında; İslam'da İlk Dini Hareketler ve Dini Mezhepler, Türk Kelamcılan, Ke
lam Savaşlan, Gazzali'nin Te'vil Hakkında Bir Eseri, Kaderiye yahut Mu'tezile, Kerramiler, Yezidiler, Ba~ 
Tarihi vb. gibi pek çok çalışması vardır. 1 

B. M. ŞERAFEDDİN YALTKAYA'NIN SOSYALKELAM ANLAYIŞI 

XIX. yüzyıl Batı dünyasında meydana gelen köklü düşünce hareketleri modern bilim alanına da yansımıştır. 
Özellikle metod, muhteva ve düşünce alanında meydana gelen değişimler İslam Dünyasını da etkilemiştir. II. 
Meşrutiyet aydınlannın "eski deve ile yeni Kabeye gidilmez" sözlerinde de ifadesini bulduğu gibi bazı Kelam :ilimleri 
de Kelam İlmi alanında gerek metod ve gerekse içerik açısından bu ilmin yenilenmesinin zaruret haline geldiğini 
dillendirmişlerdir. İşte bunlardan birisi, M. Şerafeddin Yaltkaya'dır. O, dönemin "İslam Mecm11asl'nda "İçtimaf İ/m-i 
Kelanı" başlığı altında yeni ve sosyal kelarnın nasıllığına dair yazılar yazmıştır. Bu metinlerio değeri kadar, onun, 
"İ.çtimaf İ/m-i Kelam" gibi özgün bir kavramı üretmiş olması da son derece önemlidir. 

Hiç kuşkusuz M. Şerafeddin Y altkaya'nın "içtiJJJai ilm-i kelam" konusuna eğilmesinde sosyolog Ziya Gö
kalp'ın "Fıkıh ve İçtimatyaf'2, ''İ.çtimai Usul-i Fıkıh"3 başlıklı sosyoloji ile Fıkhı sentezlerneyi düşünen yazılannın 
büyük tesiri olduğu söylenebilir. Bu makalelerde Fıkhın kaynaklannın nas ve örf olduğunu vurgulayan Gökalp, 
örfün Fıkha ne yönde tesir ettiği üzerinde durur. Bir nevi, Fıkıh sosyolojisi yapar. O, Fıkhın iki kaynağından birisi 
olan nassm sabitı diğer kqynağı ôiftin ise, her çağm ya{atJJ biçimlerine göre intibak edebileceğini dile getiriı: 4 Bir nevi Gökalp'ın 
bu projesi, Fıkhın sosyolojik bir temelde yenilenmesine dayanır. 

Ziya Gökalp'in fakili ve sosyologlan işbirliğine daveti, devrio modernist İslamcı ilim adamlan arasında de
rin yankılar uyandırmıştır. Bunun tesiriyle olacaktır ki, sosyoloji ile ilm-i kelam'ı sentez yapma fikri M. Şerafeddin 
Y altkaya tarafından gündeme getirilmiştir. Nasıl ki, Ziya Gökalp, E. Durkheim'in "dqymlZflJJacı h11k11k" tezini Fıkha 
uygulamak istemiş se, Y altkaya da· aynı tezi Kelam'a uygulamak istemiştir. Hiç şüphesiz gerek Fıkıh ve gerekse 
Kelam ilmi alanında bu yenilik arayışlan, dine, modernleştirme çabalarına katkı yapmada manevra alanı oluştur
mak ve destek sağlamak olarak görülebileceği gibi, aynı zamanda dini algılama da eski kalıpların dışına çıkıp, din
darlık algısında yeni bir farkındalık yaratmak çabası olarak da görülebilir. 

Neden "so!Jal kelanl' yapmaya ihtiyaç duyulmuştÜr? 

Y altkaya ''İ.çtimaf İ/m-i Ke/anı: Cm ab-ı Hak Bilinmez S etflir" başlıklı makalesinde bu soruya cevap vermeye 
çalışır. Önce, kelam ilminin tarihçesine değinir. Y altkaya'ya göre, artık gelinen noktada Kelam'ın mevcut konulan 
tarih dışılığı temsil etmede -ve bugünü anlamaya yeterli bir birikimi sunamamaktadır. Kadim yöntem ise, çağımızın 
inanç sorunlarını anlamaya bizi götürmemektedir. Dolayısıyla Kelam'ın hem yöntem ve hem de muhtevada yeni
lenıneye acilen ihtiyacı vardır. Bilindiği gibi Kelam ilminin iki kadim konusu arasında Allah ve insan gelmektedir. 
Y altkaya önce işe Allah' ı bilmede yöntem ne olmalıdır? sorusuna, kelamcıların akli ve felsefi çıkanınlar neticesin
de elde ettikleri isbat-ı vacip delilleri yerine, "se:zy,i" şeklinde cevap vermekle başlar. Bunun anlamı, geleneksel 
kelamda Allah'ı bilmede kullanılan delillerin anlamsızlığıdır. Bu durum Yaltkaya'nın, H. Bergson'un (ö. 1941) 
sezgiciliğinden etkilendiğini gösteriyor. Bilindiği gibi Bergson'un sezgiciliği XX. Yüzyıl metafiziğini hayli etkile
miştir. Bergsonculuğa göre, nihai hakikatin bilgisini doğrudan doğruya kavratacak sezgiden başka bir yol yoktur. 
Bunun adı, insan zihninde ve kalbinde tarırısalışırna ve kavramadır.5 Dolayısıyla Yaltkaya'nın "AIIah'm kutsal 
varlığım insan kavrqyamadığı halde, insan vicdam her zaman O 'mt hissetmektedir" sözüyle, "Allah, bilinme:?fik ~cinde bilinen
dir' sözleri bunu doğrulamaktadır. Sezgiyi Allah'ı bilmede bir yöntem kabul eden filozoflardan ayn olarak 
Y altkaya, buna duygu boyutunu da ekler. 6 

4 

Hayatı ve bütün eserlerinin bir do1:üınü için bakınız. M. Kemal İnal, Son Amn Tiirk Şairleri, İstanbul, 1970, IV, 1824-25; Haınit Er, 
İstanbul Dam!fimrm İlahfyat Fakiiliesi Mec!Jluası, Hoca ve Yai?J1rlan, İstanbul, 1993, s. 178-190; Veli Ertan-Hasan Küçük, Crmıhurfyet Devrinde 
Din Eğitinıi, Din Müesseseleri ve Din Alillıleri, İstanbul, 1976, s. 93-96; Ömer Aydın, Tiirk Kela1JJ Bilginleri, İstanbul, 2004, s. 86-89. 

Ziya Gökalp, "Fıkıh ve İçtimafyaf', İslam Mecmuası; Sayı: 2, (30 Rebiulevvel 1332~-~ 40-44. 

Ziya Gökalp, "İçti!Jiaf Usul-i Fıkıh'~ İslam-Mecmuası, Sayı: 3, (14 Rebiülahir 1332), _s_·:"-?~l37. 

Bkz. Gökalp, "İçti!Jiaf Usul-i Fıkıh", s. 84. 

Orhan Hançerlioğlu, Felstft Ansiklopedisi, İstanbul, 1979, VI, 7 S. 

M. Şerafeddin, "İçti!Jiai İlilı-i Kela!JJ: Cenab-ı Hak Bilin!Jiez Seiflir'', İslam Mecmuası, Sayı: 15, ( 6 Teşrinisani 1330), s. 434. 
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Çağın ihtiyaçlanna cevap verecek olan sosyal kelam'ın inşasında yeniden İslam'ın ilk yıllanndaki saflığa 
dönmek gerektiğini vurgulayan Y altkaya, S O{)'al Kelam teifni içtimatlik temeline oturt11r. İslam'ın ilk yıllannda geçerli 
olan teslimiyetçi ruhu da buna bağlar. İslam'ın ilk yıllannda der Y altkaya, aslıab-ı kirarn arasındaki sosyal bağlar 
çok samimi ve içten olduğundan kutsiyetin tecellisi her içtimalannda kendilerini tatmin etmiş ve bu sebeple hiçbir 
fert bu kutsiyetin kaynağı hakkında Hz. Peygambere delil sormak gibi bir lüzum hissetmemiştir. 7 Çünkü Hz. Pey
gamber hayattadır ve O'nun manevi otoritesi, metafizik konularda ciddi kuşkular taşımayı engelleyici bir rol oy
namıştır. UsUlü'd-din konusunda tevakkuf yöntemini benimseyen ilk Müslümaniann bu tutumu, Fuı:Uu'd-dinle 
ilgili konularda geçerli değildir. Nitekim dinin anlaşılması konusunda miras ve asabenin durumu gibi fıkhi mesele
lerde ihtilaf edilmiştir. s 

Y altkaya'nın da dediği gibi, ilk iki halife döneminden üçüncü halife Hz. Osman'ın hilafetinin ilk altı ayına 
vanncaya kadar Müslüman toplum arasında teslimiyetçi ruh varlığlnı devam ettirrrıiştir. Ama ne zaman ki, içtimai 
bağlar zayıflama sürecine girrrıişse işte o zaman toplumsal dokuyu derinden sarsıcı görüş ayrılıklarının miladı da 
başlamıştır. İtikadi gruplaşmalar sahabe nesiinin son dönemlerine denk düşmekle birlikte, sahabe-i kiramın 
müteahhirini bu gruplaşmalardan uzak durmuştur.9 

Y altkaya'ya göre, mezheplerin oluşum süreçlerinin temelinde de "içtimatlik" vardır. Ona göre, Emeviler 
zamanında Hariciler başta olmak üzere, Kaderiye ve Rafizilenn iman-amel münasebetindeki katı dindarlık anla
yışlarının toplumsal bir sonucu olarak Miircie doğmuştur. 10 Bilindiği gibi, Baricilerin tekfire dayalı kelam anlayışı, 
İslam toplumlannda büyük sıkıntılar yaratmış, buna karşılık Mürcie'nin hoşgörü ve uzlaşma eksenli din anlayışı, 
bu çatışmacı din anlayışını tolere eden bir bakış açısı getirmiştir. İşte bu bağlamda Y altkaya, İslam toplumlannda 
farklı Kelamlann doğuşunu, toplumsal nitelikli olgulara bağlamaktadır. O, kutsal gerçekliği toplanma ya da toplum 
olarak görmeyip de, felsefi bağlamda illet-i Ula ve mebde-i evvel gibi nitelernelere ya da isbat-ı vacib gibi tanımla
malara bağlamanın Allah' ı nesnelere benzetme biçimi olan Müşebbihelik olarak sayar.ıı 

Öte yandan S O {Ya/ Kelamm içeriği nasıl olmalıdır? sorusuna Y altkaya, kelam i/mı~ yalmzftrak-ı muhalifrye karşı sii
rekli bir savtmma yapma halinde deği4 Miisliimanlamı itikatlanm giiçlendimırye hiifJıet edecek bir mahfyette olnıalıdıTj cevabını 
verir. Bunun için de "içtimat ilm-i kelanl' yapmaya ihtiyaç vardır, der. "Her içiimadan bir mhanfyet doğaTj bir 
nmkaddesıjet ifthur edel' ilkesini kendisine düstur edinen M. Şerafeddin Y altkaya, bu teorisini pratik hayattan verdi
ği örneklendirmelerle şöyle açıklar: Mesela, der, bqyrağınıız mukaddes/ir. Bu mukaddeslik ayn ayn ne bayrağın be
zinde ve ne de direğindedir, aksine, kutsallık, genel vicdanın bayrağlmızdaki tecellisindedir. Kabe'deki kutsiyet ve 
ruhaniyet de buradan doğar. Sahabe-i Kirarn'ın namaz, hac ve cihad gibi pek çok içtimalarda birleştiklerinden bu 
içtimalarda kutsiyet gerçekliğinin tecellisini hissediyor, kalpleri ümitle doluyar ve korkudan emin oluyorlardı.t2 

M. Şerafeddin Y altkaya'nın Sosyal Kelam anlayışının temelinde, Errıile Durkheim'in "Dqyamşnıa Ht~kuktl' 
adını verdiği tezi yatar. Bu teze göre, nasıl ki biyoşirnik (biyolojik-kimyasal) eleman olan hücreler birleşerek insanı 
meydana getiriyorsa, insanlar da birleşip toplumu meydana getirirler. İşte bu birleşme bizi cismaniliğin ötesine 
taşıyarak "kolektif/ cemiii bir pml' dediğimiz doygurıluk ve dayanışmaya ulaştınr.t3 Çünkü içtimal toplanma, müşte
rek vicdanları birleştirir. Müşterek vicdan ise, ruhlara vecd verir, toplumun bütün fertlerini kutsala karşı saygı 
duymaya götürür. İşte bu cemaat şuuru, toplumun sosyal dokusunu güçlendirir. Eğer toplu hareket etmenin, 
inançlara etkisini bu zaviyeden ele alırsak, Y altkaya'nın Kelam'ı sosyolojik bir zemine oturtma girişimini daha iyi 
anlamış oluruz. Nitekim M. Şerafeddin "İçtimru İlın-i Kelam" adlı makalesinde, "biitiin k11tsfyetlerin mh11, nıevlid-i 
içtimadır" der. Buna örnek olarak; evlilikten doğan mahrerrıiyeti, hac olayını ve cemaatle kılınan namazları gösterir. 
Dini hayatımıza sıcaklık ve coşkusallık katmak için dini toplantı ve ihtifallere önem vermek gerektiğini dile geti-

. 14 
rır. 

Aynca M. Şerafeddin'in 'VItlhryetin St/ret-i Telakkisi Eşkal-i İçtimafyyrye Göre Değişir" adlı makalesi, oldukça 
öğreticidir. Müellif bu makalesinde cahilfye, asr-ı saadet ve ilikadi ekallerin dönemlerini ele alarak inançlann şekillen
mesinde toplumun rolünü ve etkisini izah etmeye çalışır. Konunun izahında cahiliye Araplarının inanç dünyalarını 

-· 
7 

M.Şerafeddin Yaltkaya, "Cmab-ı Hak BilillmezSeiflil', İM, Sayı: 15, (6 Teşr. Sani 1330), s. 434-35. 

Yaltkaya, a.g.m., s. 435. 

M. Şerafeddin, "Ce11ôb-ı Hak Bili11metı Seiflil', s. S. 435. 
lO 

M. Şerafeddin, "Cmôb-ı Hak Bili11mez Seiflil', s. 435. 
11 

M. Şerafeddin, "Cenab-ı Hak Bilinmez Sezilir", s. 436. 
12 

M. Şerafeddin, a.g.m., s. 436. 
13 Geniş bilgi için bakınız. Ziya Gökalp, "Yaratıcı İçtima", Küçük Mecmua, sayı: 15, (11 Eylül1922), s. 1-3; Niyazi Ökten, H11k11k Felsifesi, 

İstanbul, 1928, s. 222-223. 
14 

M. Şerafeddin, "İçtinıai İ/nı-i Ke/anl', İslam Mecmuası, C: II, Sayı: 18, (13 Sefer 1333), s. 490--91. 
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ele alan yazar, o dönem insanlannın sahip olduklan içtimai hqyatla (kabile ve haram aylarda da bir nevi cemiyet 
hayatı), sahip oldukları inanç (hem puta tapmalan ve hem de tek tann inancına sahip olmalan) arasında bağlantı kurar. 
O, bu konuda sözlerine devamla şÖyle demektedir. Uluhiyet mefhumunu cami, nasır, muin, lcihir gibi kendisin
den, korku ve sevgi duygulannın doğduğu sıfatlarla tanıyan ve c:lhiliye döneminde yaşayan Araplar gibi bir başka
sına düşman olan özel bir sosyal alanda yaşayan insanların bu kutsal gerçekliğin her lütfünü kendilerine özgü bir 
ilah olarak telakki edecekleri tabüdir. Her kabilenin ruh hali bu merkezde olduğundan özel rabler çağalmış ve her 
kabile ayn ayn özel rablere tapmışt:ır. Zihinlerinde çok hafif bir iz bırakan genel toplantılarda aralarındaki hususi
yet kalkarak ulılhiyeti mutlakanın bir genel rabbin envan ilhamını görür gibi olmuşlardı. Bunun için Yüce Allah'ın 
kutsal varlığını uzaktan uzağa itiraf ediyorlardı15 diyen Yaltkaya, Tarırı anlayışlannın şekillell111esinde mevcut sos
yal gerçekliğin payı olduğuna işaret eder. 

M. Şerafedclin, "Rasulullah'm Tamttığı Uliihfyet Anlqyı[i' başlıklı makalesinde ise, tevhide dayalı ulılhiyet anla
yışı üzerinde durur. Bu bir nevi So{J'al Kelam'da Allah anlqyıpmn Hi: Prygamberin tamttığı uliihfyet anlqyıpna yeniden 
döiımryi önemıektir. Müdlife göre Hz. Muhammed, ilahi vahye istinaden, kabileler arasındaki özel rabler edinmeyi 
doğuran dayanışmanın arkasında, cahiliye bağnazlığını görmüştür. Bundan dolayı o, kabileler arası çatışmalara ve 
kan davalarına sebep olan asabiyet duygusu yerine, din kardeşliğini temel alan bir anlayışı yerleştirmiştir. 

Y altkaya'ya göre, merhamet sahibi olan Allah' ı tanımak, insanlığı dar kapsamlı alanlara mahkUm etmek değil, 
aksine, insanlık ailesi arasında genel bir dayanışmayı sağlayan geniş bir sosyal alanı kapsayıcı bir mesajla mümkün
dür. İşte Efendirniz de, ilkin Arap kabileleri arasındaki aşiret yönetimine dayalı feodal yapıyı ortadan kaldırıp, 
bireylerin özgür iradesiyle şekillenen ve sosyal mukaveleye dayalı genel bir yönetim anlayışının yolunu açmıştır, 
diyen Y altkaya, bunu uliihfyette tevhid anlayışına bağlar. Zira Yüce Allah, :llemlerin rabbidir.16 

M. Şerafeddin, uliihfyet anlqyırmm hukuka yansımaları üzerinde de dumr. Onun mantalitesine göre, nasıl ki ka
mu hukukunun gelişmesine sosyal durum özelinden, genelliğe çıkmak sebep olduysa, aynı şekilde, Arap örf ve 
adetine göre şekillenen kapalı hukuk etrafında günden güne geliştirilen örnek bir hukukun oluşturulması, yani 
İslam'da ilk hukukun tesisi de aynca sebep olmuştur. Zira hukukun temelierindeki orantı ve düzenin yüksekliğin
den bir zat-i ulılhiyet çıkanlmışt:ır. Bir başka ifade ile sosyal hayatta hukuk düzeninin kaynağı olmak üzere zihin
lerde bir yaratıcı tecelli etmiştir. Ulılhfyet fikrinin dağımk oldttğtt toplumlarda tatlı bir httkuk anlqyıp tesis edilemez. Ult1hi
yetteki ftrdfyet (tevhid) ve mutlakfyet İslam dii[iincesinde Fıkıh ve Kelamm temelini terkil eder. Hakikatte tek ve mutlak bir 
ilah anlayışı tanınmayınca, mükemmel bir hukukun tesisi de mümkün değildir. Mükemmel bir hukuk, mutlak 
ulılhiyet inancını hissettirdiği gibi, mutlak ulılhiyet düşüncesi de muntazam ve umumi bir hukukun varlığını gerek
tirir. Politeist ilah anlayışının tasavvur edildiği toplumlarda asla adalet temelli bir hukuk anlayışı tesis edilememiş
tir. Tarihte Hindistan bunun en açık örneğidir 17 diyen Y altkaya, ulılhiyette birlik düşüncesinin çağdaş bir hukuk 
anlayışını beraberinde getireceğini ifade eder. 

M. Şerafeddin, sosyalkelam anlayışını, Kıtr'an'a dqyalı bir Kelamla temellendimıek istemi[tir. Nitekim o, "dfn ak
lt deği~ makuldiir" dediği başka bir makalesinde de Hz. Peygamber tarafından müşriklerle yapılan Hudeybiye ant
Iaşmasından sonra Rum meliki ve İran kisrasına yazılan davet mektuplannın arka planında: "De ki: Ey Ehl-i Kitabi 
Gelıiı, siifnle biiftll aramızda JJıiisavi bir kelimrye .. "18 qyeti vardır, demektedir. Bu ayet, hayatın kuru davalar, hayali fara
ziyeler ile isbat-ı vacib gibi kelam tartışmalarını değil, Allah'tan başkasına kullukta bulunmamak gerektiğinin 
önemi üzerinde durmaktadır. Bütün bu uyarılar, sosyal gerçekliğin ana ilkelerini içinde barındıru, diyen M. 
Şerafeddin, tekrar tevhidin hukuk üzerindeki yansırnalarına işaret ederek şunlan dile getirir: Bir fertte ulılhiyet 
kuvveti görmek veyahut da ulılhiyet kuvvetirıin varlığına inanmak, doğrudan istibdat ve kanunsuzluğa hükmet
mek sebeplerini hazırlamak demektir. Dolayısıyla insanlık arasında dengeli bir şekilde adaleti dağıtan genel bir 
kanunu yerleştirmek ancak umumu beşerin Allah'ı bir olarak tanıması ve sadece ubudiyeti O'na tahsis etmesiyle 
sağlanabilir.19 İşte tevhid eksenli böyle bir din, salt hayır olan böyle bir adalete, dünya ve ahiret saadetine akıl 
sahiplerini sevk eden ilahi bir yasadır. İlahi bir yasa olduğu için artık onun ulılhiyette birlik üzere müesses bulun
duğu diğer esaslannı kazada aramamalıdır.2o 

15 
Bkz. M. Şerafeddin Yaltkaya, "U/iihfyetiJı St/ret-i Telakkisi Efka/-i İçtimaflyrye Göre Değipl', İslam Mecmuası, Sayı: 19 ( 1 Kan.sani 1330), 
s. 506-507. Ayoca bakınız. Mustafa Bakırcı, "II. Mefmtfyet Döiıenti Din Sosyo/qjisinin Önenı/i Bir Kqynağı İsiant Memıua.rı'~ (1914-1918), 
SÜİFD/17, s. 181-182. 

16 
M. Şerafedclin, "İçtinıaf Ilm-i Kelanı: Ras11I-i Zf[a!I Efeııdinıiifn Tamfflğı Uluhfyef', Thj:,_Sayı: 25, ( 2 Nisan 1331), s. 604-605. 

17 - . ' \ 
M.Şerafeddin, a.g.m., s. 605. . · 

18 Aı-i İnıran 3/64. -
19 

Bkz. M. Şerafedclin, "Din, Ak/f Deği4 Ma'kii/diil', İM, Sayı: 28, (14 Mayıs 1331), s. 651. 
20 

M. Şerafeddin, a.g.m., s. 651. 
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M. Şerafedelin'e göre, Kur'an'a dayalı Kelam yapmanın arneli ve yaşamsal faydalan daha önce kelam kitap
Ianna geçmiş olsaydı şimdi elimizde kaynağını Kur'an'dan alınış mükemmel kelam kitaplan bulmak mümkün 
olacaktır.21 

M. Şerafedelin, kaynak itibariyle nelerin vahye ve akla dayandığı hususlar üzerinde de durur. Esasen o, ilahi 
vahyin, hidayet olduğunu, Kur'an'ın bir bilim kitabı olmadığını vurgular. Ona göre, irikat ve ibadetin kaynağı 
vahiydir; fen ve iktisadırı kaynağı ise, akıldır. Her ne kadar, bazı ayetlerin içeriği fenne uygun düşerse de, bu uy
gunluk, objektif bir amaç gözetmez. 22 Çünkü bilim, sübjektif sonuçlar verir. Eğer Kur' ana dayalı olan elinimizin 
esası vahiy olmay:ıp salt akıl ve fen olsaydı ilahi varlığın isbatı dünyada hiçbir akıl sahibinin inkar ederneyeceği 
suretle bilimsel ve akla uygun olması gerekirdi. Bilimin kaynağının elin olmadığına en büyük delil, Efendimize ay:ın 
halleriyle ilgili olarak: "Sana, hilal/erdm .SOrt!JOrlar. Onlara de; insanlara hac için de vakit ö1çiileridir'23 ayetidir. Her ne 
kadar, temeli vahye dayanan elin ile temeli akla dayanan bilimi birleştirmek isteyen ıllimlerirniz varsa da, onlar, bu 
ikisinin birinden fedakarlıkda bulurıma ya mecburdurlar diyen Y altkaya24, bilirnde güncel doğru olduğu için vahiyle 
aynı düzeyde göstermenin mahzurlan olacağını dile getirir. İslam'ın inanç sistemini ispat zımnında Kelam'da 
pozitif bilimlerden deliller surıma da aynı uygunsuzluklan doğurmaktadır, diye de ekler. Y altkaya, sözlerine de
vamla, şunlan söyler: Esasen Gerek Mu'tezile, gerek Eş'arilerin dayanak noktalan Kur'an olmakla beraber, ortaya 
koyduklan görüşler, salt kendilerine özgü değil, kadim yunan. ve Süryani kitaplanndan alırımadır. Onlar, Yahya 
en-Nahvi'nin tercüme edilmiş olan kitaplarını mal bulmuş mağribi gibi karşıladılar. Biz gerek İlın-i Tefsir, gerek 
İlın-i Kelam'ırı aslen bilim/ fen ile bir münasebeti olmadığına inanıyoruz. Hz. AJi'nin dediği gibi, "din rey ile olqydı 
qyağa g!yilen JJıestin altı, JJJesh etme httstlstmda iistiinden evla olurd11. n Çünkü elin, akli değil, bilki makuldür. Fiil değil, infi
aldir. Fen ayn, elin ayndır. Din ile fenni birleştirmek isternek her noktada müşkilata tesadüf eden bir haldir. Biz 
eğer elinimizin ulviyetini göstermek istiyorsak, itikadırnızı fen ile desteklemek için muhal olan şeylerle uğraşaca
ğımıza Yüce İslam'ı yaşama yolunda güzel örnek oluşturmalıyız. ıs 

SONUÇ 

M. Şerafedelin Y altkaya, bir inkiraz döneminin ilim adarnıdır. Hem Osmanlı ve hem de Cumhuriyet döne
mini yaşamış, bu coğrafyada fikri, siyasi, dini, felsefi, içtimai, iktisadi vb. gibi alanlarda yapılan tartışmalara tanık 
olmuş bir tefekkür insanıdır. Aynı zamanda o, '~!Ygarlık" bağlamında Türk toplumunun geçirdiği değişim ve sar
sıntılan derinden hissetmiş, özellikle Batı Felsefesi ve modern sosyoloji kanalından gelen düşünceler karşısırıda 
alıcı konumunda bulurımuştur. Onun, '~ÇtıiJJtJi iiJJJ-i kelalll' adını verdiği projesinin özünde bu etkileri görmek 
mümkündür. Örneğin, Y altkaya, "kutsryetin kqynağı içtiJJJatlikti11

' derken E. Durkheim'in dayanışmacı görüşlerin
den; "Cmab-ı Hak bilinmeiı seifli11

' derken, H. Bergson'un sezgiciliğinden; isbat-ı vacib'in kanıtlan arasırıda yer alan 
kozmoloji ve teolojik delilleri reddederken I. Kant'ırı akıl ve ahlaka dayalı metafizik. öğretisinden etkilendiğini 
spyleyebiliriz. 

Y altkaya'nın "içtimai ilm-i kelam" adını verdiği bu proje, sistematik bir yapıdan uzak olmakla birlikte, Ke
lam'da bir yenilenmenin gerektiğini ortaya koyması bakımından önemserrmesi gerekir bir çaba olarak görülmeli
dir. 

Y altkaya'nın yaşadığı dönem biyolojik materyalist akımlann Allah'ın varlığına yönelttikleri itirazlar bakı
mından düşünüldüğünde, onun, "ulllhiyet" konusu etrafinda kelam yapması gayet doğal karşılanmalıdır. Burada 
Y altkaya'nın tevhid eksenli ulllhiyet inancının, hem hukuk fikrini ve hem de toplum davranışlarını olumlu yönde 
dönüştüreceğine değinmesi anlamlıdır. Kaldı ki o, hayatlı bir elinden yanadır. Toplumda dini hayat ~anlı tutulursa 
ferdi ruhlar yerini cemaat hayatına bırakacak, böyle bir atmosfer de müşterek vicdan kuvvetlendirecektir. Bu bağ
lamda o, "kutsiyetin kaynağı, içtima'dır" derken bunu kastetmektedir. Yoksa aksi bir söylem, elin dışı olur ki, bu 
da kelam ilminin varlık sebebine aykın düşer. 

21 
M. Şerafeddin, a. g. m., s. 651. 

22 iYI. Şerafeddin, uDf11 Akli Değil, A1a'kfildiil', İM, Sayı: 28, (14 May.ıs 1331), s. 650-651. 
23 M. Şerafeddin, a.g.m., s. 651. 
24 
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