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ÜÇÜNCÜ TEBLİG 

KELAM iLMİNİN TEŞEKKÜLÜ VE 

Dİ GER iSLAMİ İLİMLERLE İLİŞKİSİ 

hyas ÇELEBİ- Hayrettin N. GÜDEKLi· 

İslami ilimierin teşekkül döneminde kelam ilminin yerini ve 
diğer İslami ilimlerle ilişkisini ele aldığımız bu tebliğde esas itibariyle 
hicri üçüncü asra kadar kelam ilmini oluşturan temel öğelerin nasıl 
inşa edildiğini ve bunlar neticesinde kelfunın nasıl müdevven bir ilim 
haline geldiğini ele alacak ve kelfunın diğer diı:U ilimlerle ilişkisine 
yer vereceğiz. 

I. Akaid ve Kelam İlimlerinin Ortaya Çıkış S_üreci 

A. Kur'an'ın NüziUü Esnasında Arap yanmadasında Mevcut 
Olan İnanç Gruplan 

Kur'an'ın nüzill ortamında Arap yanmadasında başta müşri.k
ler olmak üzere Hınstiyanlar, Yahudiler, Mec:Usiler, Sabiiler, Deh.riler 
ve Hanifler yaşamaktaydı. Bunların tann inancı yarunda peygamber, 
melek, ruh, cin, şeytan ve ahiret konularında tevhid akidesi ile bağ
daşmayan inançlan bulunmakt~ydı. Bilindiği üzere tevhid inancının 
esasuu Allah'ın birliği, ibadetin yalnızca O'na tahsisi, başkasından 
şefaat dilenilmemesi; nübüvvet inancının esasuu peygamberin beşer 
oluşu, Allah tarafından seçimi, kendisine vahiy gönderilişi ve O'nun 
emrinde oluşu; ruhJ melek, cin ve şeytan gibi varlıkların Allah'ın 
yaratığı, O'nun irade ve kudreti dahilinde hareket eden varlıklar 
olduklan ve ahiretin esasını öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve · 
mükafatı içeren daru'l-beka inancı oluşturmaktadır. Kur'an bu ve 
benzeri konularda tevhid inancına aykırı bulduğu hususlan red veya 
tashih etmeyi hedeflemiştir. 

• Prof. Dr.-Arş. Gör., Marmara Üniversitesi İlahlyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Yüce Ki tabmuz ulllhiyet. konusunda Allah'ın varlığuu redde
den Dehrller yanında, O'nun birçok ortak ve yardımalarının bulun
duğunu iddia eden müşriklere, iki ilah iddiasında bulunan Senevile
re, testisi savunan Hıristiyanlara eleştiriler yöneiterek tevhid inancı.ru 
savunmaktadır. Bu bağlamda Kur'an'da şu iladelere rastl~aktayız: 

i 
"Peı;gamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe 

mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamdfc ve muay
yen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar: 'Siz de 
bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoy
mak·istiyorsunuz. Öyleyse bize ·apaçık bir delil getirin' dediler'' {İbrahim. 
14/10). 

"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olacak olsaydı, kesinlikle 
ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah onların nite
lemesinden uzaktır, yücedir'' (el-Enbiya 21/22). 

. "Hani İbrahim demişti ki: "Rabbim! Bu şehri emniyetli kıl, beni ve 
oğullarımı da putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim! Çünkü o putlar insan
lardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de 
bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin." 
(İbrahim 14/35). 

"Allah evlat edinmemiştir, O'nun ortağı olan başka ilah da yoktur. 
Şayet öyle olsaydı her ilah kendi yarattıklarını yanına alarak birbirleri ile 
savaşırlar da biri diğerlerine üstün gelirdi. Gaybı da, görüleni d~ bilen Al
lah, onların yakıştırdıkları, nitelemelerden uzaktır. Onlardı kaştukları or
taklardan çok yücedir'' (el-Mü'minun 23/91-92). 

Kur' an, te~hid inancında müşriklerin yaphğı gibi ar~q ve vası-
tatara yer olmadığuu da şöyle bildirir: · t 

"Onlar, Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de fayda beren şeı;le
re taparlar. Bir· de, bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimizdi;, derler. De 
ki siz, Allah'a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? 
Hiişii, O şerik koştukları her şeı;den çok uzaktır, çok yücedir." (Yunus 
1wı~. · 

"Andolsun, sizi ilk defa (doğumunuzda) yarattığımız gibi (ahirette 
de) yapayalnız, teker teker huzurumuza geleceksiniz. Size ihsaf! ettiğimiz 
şeı;leri sırtlarınızın arkasına bırakmış olacaksınız. İçinizde kendtleri hakika-. 
ten Allah'ın ortaklan olduğunu boş yere iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de 
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şimdi yanınızda görüyorum. Andolsun aranızdaki bağ parça parça kopmuş
tur. Haklannda kuru zan beslediğiniz şeı;ler (putlar) sizden kaybolup git
mişlerdir." (en- En'am 6/94). 

"Yoksa onlar Allah'tan başkalarını kendilerine şefaatçimi edindiler? 
De. ki hiçbir şeı;e güç yetiremez ve akıl erdiremez olsalar da mı (şefaat ede
cekler)? De ki bütün şefaat hakkı Allah'ındır. Göklerin ve yerin hükümran
lığı O'nımdur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz." (ez- Zümer 39/43-
44). 

"Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar hiç kimseı;e şefaat etınek salahi
yeline malik değildir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışında
dır." (ez- Zuhruf 43/86). 

"Gözünü aç, halis din Allah'ındır. O'nu bırakıp da kendilerine birta
kım dostlar edinenler: Biz, bunlara ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın
lar diye tapıyoruz, derler. Şüphe yok ki, Allah onlar arasında, edegeldikleri 
şeyler hakkında, hükmünü verecektir. Muhakkak ki yalancı, alabildiğine 
kfijir olan o kimseleri Allah doğru yola iletınez." (ez-Zümer 39/3). 

Allah'ın adaletinden şüphe edinme, O'nun zulüm ve haksızlık 
yapacağım düşünme ve bu amaçla şefaatçi edinmenin O'nu hakkıyla 
takdir edememekten kaynaklandığı ise şöyle beyan edilir: 

"Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetınez. Fakat insanlar 
kendilerine zulmederler" (YU:nus 10/44). 

"Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi 
aleı;hinedir. Senin Rabbin kullara asla zulmedici değildir." (Fussilet 41/46). 

"Kim zerre miktarı hayır işlemişse onun sevabm ı, kim de zerre mik
tarı kötülük işlemişse onun cezasını görecektir" (ez-Zilza.J. 99/7-8). 

İbadetin her türünü sadece Allah'a tahsis eden Kur'an, Al
lah'tan başkasına kulluğu şirk saymış, bunu tevhidin sanyet ve sılı
hatini haleldar eden bir tutum olarak kabul etmiştir. Yüce Kitabımız
da şöyle buyurulur: "Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şeı;i eş tutınayın." 
(en-Nisa 4/36). 

"Andolsun, 'Allah, Meryem oğlu Mesihtir' diyenler kesinlikle kfijir 
oldu. Oysa Mesih şöyle demiştir: Ey İsrailoğullan! Yalnız benim de Rab
bim, sizin de Rabibiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a eş koşarsa, hiç 
şüphe yok ki Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ateştir. 
Zalimler için birçbir yardımcı yokt].lr." (el-Maide 5/72). 
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"De Id: 'Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var Id) bana 'Sizin 
ilahınız ancak bir tek ilahtır' diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı 
ümit ve arzu ediyorsa, güzel amel işlesin ve Rabbine ibadette ortak tutma
sm."' (el-Kehf 18/110). 

"Onlar Allah'a, insanlan O'nun yolundan saptırmak ifinı eşler, ben
zerler tuttular. De ki: Şimdilik eğlenin, çünkü nasılsa dönüşünüz hiç şüphe-
siz Id ateşedir." (İbrahim 14/30). j 

Kur'an aynı dönemde Hınsti.yanlann teslise inandıklarıru ve 
doğru yoldan aynldıklannı şöyle bildirmekteclir: 

"Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve ba
tıla inanıyorlar. Sonra da kfi.firler için: "Bunla.r, Allah'a iman edenlerden 
daha doğru yoldadır" diyorlar. Bunlar,. Allah'ın lanetiediği kimselerdir. 
Allah'ın, rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye gerçek bir yardımcı bulamaz
sm." (en-Nisa 4/51-52). 

"Ey Kitab Ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak 
hakkı söyleıJin. MenJem oğlu !sa Mesih, ancak Allah'ın petjgamberi, Mer
yem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Ötjleyse Allah ve pey
gamberine iman edin, 'Allah üçtür' demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son 
verin. Allah, · ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Gökler
deki her Şetj, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter." 

"Mesih de Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla çe
kinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin 
ki O, onların hepsini huzurıma toplayacaktır." (en-Nisa 4/ ı,n-172). 

· Yahudiler hakkında ise Kur'an'da şu bilgiler verilmektedir: 
"Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, 
Allah'ın ve resulünün haram kıldığını haram saymayan ve ha~ din İslfim'ı 
din edinmeyen kimselerle küçülerek kendi elleriyle cizye verıhceye kadar 
savaşın". : . . 

"Yahudiler, 'Üzeyir Allah'ın oğludur' dediler. Hıristiyanlar ise 'isa 
Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlanyla söyledikleri sözleri
dir. Onların bu sözleri dahq önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine ben
ziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriZ iyorlar." 

"(Yahudiler) Allah'ı bırakıp hahamlarım, (Hıristiyanlar) :ise rahiple
rini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa bunlar da ançak bir olan 
Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ·ı?ah yoktur. 
O, onlaı:ın ortak koştukları her şeı;den uzaktır" (et-Tevbe 9/ 29-31). 
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Dehrller' den ise şöyle söz edilmektedir: 

"Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın, (halini) bildirdiği için sap
iırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kims"eıji 
gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala 
düşünüp ibret almayacak mısınız?" (el-Casiye 45/23). 

"Dedilerki: 'Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve di
riliriz. Bizi ancak zaman yok eder'. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. 
Onlar sadec~ zanda bulunuyorlar." (el-Casiye 45/24). 

"Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, onların delilleri ancak 

'Doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin' demek oldu. De ki: 'Allah 
sizi yQ§atıyor, sonra sizi öldürecek, sonra da kendisinde şüphe olmayan 
kıyamet gününde sizi bir araya getirecek, ama insanların çoğu bilmezler." 
(el-Casiye45/ 25-26) 

Onlar, ahiretle ilgili olarak da ölüp toprak olduktan sonra tek
rar diriltilmenin imkansız olduğunu (el-Mü'mim1n 23/36-38; Kaf 
50/3), çürümüş olan kemikleri kimin diriltebileceğini (Yasin 36/78) 
söylemekteydiler. Kur'an onlara, ilk yaratanın dirilteceğini (Yasin 
36/79) beyan etmekte; ilk defa yaratan için ikinci yaratmanın daha 
kolay olduğunu (el-A'raf 7/28-29; er-Rfun 30/26-27) belirtmektedir. 

B .. Kur'an'ın Getirdiği İnanç Esaslan 

İnsanları asırlardan beri edindikleri yanlış inanç ve alışkanlık
lardan uzaklaştırıp onları inanç, düşünce ve davranış yönünden mü
kemmel hale getirmek kolay değildir. Bu yüzden Kur'an'ın nüzfılü 
23 seneye yayılmış, teşri' ve tebliğ faaliyetleri tedrici olarak yürütül
müş, Mekke doneminde inen ayetlerde daha çok kalplere tevhld 
inanCının ve güzel ahiakın yerleştirilmesi hedefl.enmiş, Medine'de 
inen ayetlerde ise ibadet ve muamelata dair hususlara ağır~ veril
miştir. 

Uhrevi saadeti dünya hayah ile trtibatlandıran İslam dini, 
dünyada geçirilecek güzel bir hayahn, ahirette mutlu olmanın sebebi 
olacağını bildirmiştir. Uhrevi saadeti sağlayacak şeylerin başında hak 
olan bir iman anlayışı gelmektedir. Yüce yaraha insanlan içinde 
bulunduklan şirk, küfür, inkar gibi yanlış inançlardan kurtularak 
hak dine ve inanca davet etmektedir. Kur'an'da Allah'a, Hz. Mu-
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hammed'e, ondan önceki peygamberlere, Kur'an'a ve ondan önceki 
ilahi kitaplara ~an, meleklere ve ahiret gü;lüne inanma şu şekilde 
emredilmiştir: 

" ... Allah'a ve peı;gamberine iman edin. Allah'ın sizi varisi kıldığı 
maldan Allah yolunda harcayın" (el-Hacüd 57/7). 

"De ki: Ey insanlar! Ben sizin. hepinize, göklerin ve yerin ~ahibi olan 
Allah'ın elçisiyim. O'ndan başka tann yoktur. O diriltir ve öldhrür. Öyle 
ise Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne - ki kendisi o Allah'a ve O'nun 
sözlerine iman etmektedir- iman edin, ona tabi olun, ta ki doğru yolu bul
muş olasınız." (el-A'raf 7/158}-

"Allah'a ve O'nun peygamberine iman edin. Eğer iman eder ve sakı
nırsanız, sizin için büyük müka.fatlar vardır" (.Al-i İmran 3/179): 

"Ey insanlar! Şüphesiz peı;gamber size Rabbinizden hakkı getirdi. O 
halde kendi hayrınıza olarak o peygambere inanın. Eğer inkar ederseniz bilin 
ki göklerdeki her şeı;, yerdeki her şeı; Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, 
hüküm ve hikmet sahibidir." (en-Nisa 4/170) 

"Nezdinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdiğim Kur'an'a 
iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ... " (el-Bakara 2/41). 

'"Artık siz Allah'a, Peı;gamberine ve indirdiğimiz nura (Kur'arı:'a) 
iman edin ... " (et-Tegabfin 64/8). 

"Ey iman edenler! Allah'a, O'nun Peı;gamberine, o peı;gamberine 
indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman( da sebiit~ edin. Kim.Al
lah'ı, meleklerini, kitaplarını, peı;gamberlerini ve ahiret gününü inkar eder
se, muhakkak ki (doğru yoldan) uzaklaşmış ve derin bir sapıklığa düşmüş 
olur" (en-Nisa 4/136). . 

ı 

Kur'an, Allah Teala'nın insanlardan inanmalamu i~tediği hu-
suslann daha önce diğer peygamberlere de bildirildiğini ~e onlann 
da ümmetierinden bu hususlara inanmalamu istedikleri şu şekilde 
beyan edilmektedir: 

"İbrahim bunu oğullanna da tavsiye etti. (Torunu) Yakub da öyle 
yap h: Ey oğullanm, Allah sizin için (İslam) dinini beğenip seçti. Ô halde sii: 
de başka değil, ancak müslümanlar olarak can verin d'edi. Yoksa (Ey Yahudi
ler) ölüm Yakub'un önüne geldiği vakit siz de orada hazır mı id!ı;ziz? Hayır 
o, oğullanna: "benim ölümümden sonra neı;e ibadet edeceksiniz?" dediği 
zaman onlar: senin tannna ve babaların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın bir 



KELAM İLMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BİRBiRiYLE İLİŞKİLERİ 375 

tek tannsı olan Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olmuşuzdur, demiş
lerdir." (el-Bakara 2/132-133). 

"Dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, 
Musa'ya ve fsn'ya tavsiye ettiğimizi senin için de şeriat yaptı." (eş-Şfua 
42/13). 

Bu nedenle "İslam' dan başka din arayanın isteğinin kabul 
olurunayacağı" bildirilmiştir (Al-i İmran 3/85). 

Kur'an'ın inanılmasıru istediği bu esaslar soyut, teorik ve ha
yattan uzak hususlar değil, yaşamla .içiçe, salih amel ve samimi din- · 
darlıkla bütünleşmiş durumlardır. Bu nedenle İslam' da akide ile 
şeriat içi çe ve biri diğerinin üzerine bina edilmiş vaziyettedir. Bun
lardan biri geri kalırsa amaç gerçekleşmez. 

Kur'an'da bu ilişki şu şekilde vurgulanmaktadır: 

"İman edip iyi arnellerde bulunanlara gelince, onların konakları Fir
devs cennetleridir. Orada ebedz kalacaklardır. Oradan hiç aynimak istemez
ler" (el-Kehf 18/107-108). 

"Gerek erkek gerekse kadın mürnin olarak kim imanına yaraşır güzel
likte işler yaparsa, şüphesiz onu dünyada çok güzel bir hayat ile yaşatırıi ve 
o gibilere yapageldiklerinden daha güzel bir ecir veririz." (en-Nahl16/97). 

"Asra yemin olsun ki insan hüsrnndadır. Ancak iman edenler, salih 
amel işleı;enler ve birbirlerine hakkı -qe sabrı tavsiye edenler müstesnndır." 
(el-Asr 103/1-3). 

C. Hz. Peygamber ve İman Esaslan 

İman esaslan büyük oranda Kur'an-ı Kerim tarafınd~ belir
lenmiştir. Bu husususta Hz. Peygamber'in etkisi ise çoğunlukla Kur' 
an tarafından belirlenen konuları tefsir ve şerh etme mahiyetindedir. 
Bu bağlamda hadis literatüriine gözattığımız zaman Kitabu'l-İman, 
Kitabu'l-Tevhid, Kitabu'l-Kader, Kitabu Bed'i'l-Halk, Kitabu Sıfati'l
Cenne, Kitabu'l-Fiten ve'l-Melahim gibi bölümlerde iman esasların
dan söz edildiğini görmekteyiz. Buralarda zikredilen esasların büyük 
çoğıınluğunun Kur'an'da zikredilen hususlan tefsir mahiyetinde 
olduğunu söyleyebiliriz. Sözkonusu rivayetler yeni bir esas getirme
dikleri sürece herhangi bir problem oluşturmamaktadırlar. Ancak 
bütün rivayetler bu türden değildir. Az da olsa Kur'an'da yer alan 
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esaslarla uyumlu olmayanlan da vardır. Bunlar ya te'vil edilmekte, 
ya da reddedilmektedir. Üçüncü tür rivayetler ise, Kur'an'da müsbet 
veya menfi bir bilgi bulunmayan konulan içeren haberlerdir. Bu 
husustaki rivayetler önem arz etmektedir. Çünkü birinci ve ikinci tür 
rivayetlerin aksine burada yeni bir iman esası vaz'edilmektedir. Ke-

. r 
lam aJ.imleri inanç konularında hadislerin mütevatir olma, şartını bu 
tür rivayetlerde gerekli görmektedirler. Bu husus teorid~ böyle ol
makla beraber pratikte bu kurala sıkı bir şekilde riayet ediidinin söy
leyemeyiz. Nitekim başta bazı kıyamet alametleri ve birtakım ahiret 

· alıvali olmak üzere sem'iyyat balıisierinin birçoğu haber-i vahid yo
luyla akaid kitaplarına girmiştir. Akaid kitaplanmızda yer alan 
Amentü (altı iman esası) de fek tek olmasa da bir sistem olarak ha
dislerden aktanlmıştır. 

A ynca iman ile am el arasındaki ilişki, Hz. Peygamber tarafın
dan da birçok kere vurgulanmıştır. Örnek olarak Cibru hadisini gös
terebiliriz. Burada sahih akidelere bağlanmayı ifade eden iman, saıih 
arnellerden oluşan İslam ve güzel ahlaki oluşturan ihsan bir bütünü 
oluşturmaktadır (bk. Müslim, "İman", 1). 

Sonuç olarak Kur' an' da ve Hz. Peygamber'in uygulamasında 
din bir bütünlük arzediyor, insanlar da dini öğrenirken bu bütünlüğe 
dikkat ediyorlardı. Hi. Peygamber şeri hükümleri herkesin kolay 
~ayabileceği bir şekilde açıklıyordu. Bu dönemde şeri hükiiınlerin 
nü.zill.ü devam ettiği için hüküm ve esaslardan söz ecij.lse de bir sis-

' ternden söz etmek ~ümkün değildi. A ynca inen her bir esasın nüzw 
sebebi, hikmeti, teşri maksadı bilindiği için bunların ana kaynaklar
dan istinbatı sırasında esas alınacak usUl kurallannın nazari biçimde 
ele alınmasına ihtiyaç hissedilmiyordu. · t 

i 
D. Sahabe-i Kirarn'ın İnanç Konularındaki Tutumiı. 

Hz. Peygamber'le arkadaşlık yapmış ve onun dizinin dibinde 
yetişmiş bulunan sahabiler, Efendimizin vefatından sonra tebliğ ve 
ifta görevini üstlenme diırumunda kalmışlardır. Bunlar içinde Hz. 
Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mes'ud, Hz. ~şe gibi şer'i h~erin 
asli kaynağı olan Kur'an ve Sünneti maksadına göre anlayabilen, söz 
konusu hükümlerin nüzw sebebini ve arkaplanını müşahede edip 
teşrii hik:qıeti, tesis edilmek istenen genel çerçeveyi iyi bilenler oldu
ğu gibi; Ebü' d-Derda, Übey b. Ka 'b, Ebu Zer el-Gıfari, Ebfr Ubeyde b. 
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el-Cerrah gibi meseleleri ortaya koyma ve nakletme ;noktasında 

insiyatif üstlenme yanlısı olmayan sahabller de söz konusu idi. Bun
Iar taklid ve inkiyadı dirayet ve reye tercih ediyorlardı. Öte yandan 
sahabe, şer'i hükümleri kaynaklanndan çıkarma sırasında uyulması 
gereken kural ve esaslan nazari bir şekilde ele almayı gereksiz bulu
yor, ancak kendileri düşünürken bu esaslar çerçevesinde hareket 
~diyor, yorumlar yapıyor ve hükümler çıkarıyoi:lardı. Örnek olarak 
Hz. Ömer'in müellefe-i kulub hakkındaki değerlendirmesi gösterile
bilir. Tevbe sfuesinin 60. ayetinde zekat verilecekler arasında zikre
dilmeleri nedeniyle Hz. Peygamber .döneminde onlara zekat verildi
ğini -biliyoruz. Hz. Ebu Bekir döneminde de bu doğrultuda bazı kişi
lerin halifeye başvurarak zekat alımında esas olmak üzere kendileri
ne bir belge verilmesini istemişlerdir. Hz. Ebu Bekir böyle bir belge 
verilmesine taraftar iken, Hz. Ömer söz konusu ayeti .tahsis ederek 
İslam'ın güçlendiği bir dönemde müellefe-i kuluba zekat verilemeye
ceğini, dolayısıyla böyle bir belge düzenlenemeyeceğini söyleyerek 
halifenin belge düzenlemekten vazgeçmesini sağlamıştır. ı 

İslam'ın inanç esaslan gayet basit ve sade olduğu için sahabe-i 
kirarn değişik inanç geleneklerinden gelseler de onları anlamakta 
zorluk çekmemiştir. Sözgelimi "U. ilalle iliallah ve Muhammedün 
resillullah" ifadesi Allah'ın varlığı ve birliği ile Hz. Muhammed'in 
O'nun elçisi olduğunu her kültür düzeyinden insanın kolayca anla
yabileceği bir yapıyı ifade ediyordu. İslam'ın ortaya koyduğu inanç 
esaslarını bütüncül bir şekilde anlamakta bir sorun olmamasına rağ
men bir takım tikei olayların bu esaslarla irtibatı konusunda Hz. 
Peygamber'e soru soranlar olmuştur. Bu soruların başinda kader 
konusu gelmektediİ. İslam t~ihinde yaşanan talihsiz olaylar, felaket-. . . 
ler, hayal kırıklıkları söz konusu hususların Allah'ın ilim, irade ve 
kudreti ile ilişkisini gündeme getirmiştir. Kur'an'da "kamatta bulu
nan her şeyin Allah'ın ilmine uygun olarak takdir edilip yaratıldığı" 
(el-Kamer 54/49; el-A'la 87/3), insanın evrende geçerli olan kanunlara 
tabi olmakla beraber kendi fiilierinde ihtiyar hakkına sahip bulundu
ğu, Allah'ın ise bunların hepsini bilip takdir ettiği bildirilmektedir. 
Peygamberimiz ise ·bu hususu Kureyş müşrikleriyle tartışmasına 
rağmen (Müslim, .. Kader··, 4), Kur'an'ın beyanlan dolayısıyla 

ı Bkz., Matiiıicli, Tevilfıtü'l-Kur'an, VI, 391-392; Fahdedd.in Razi, Mejfıtilıu'l
ğayb, XVI, 89. 
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sahabenin bu tür tartışmalara girmesini doğru bulmamışhr (İbn 
Mace, "Mukaddime·· 10). 

Kader konusu ile ilgili ayetler -qkuma biçimine göre- hem ceb
ri hem de irade hiirriyetini çağnştırmaktaclır. Nitekim "Dileyen inan
sm, dileyen ise inkar etsin" anlamına gelen ayetler (el-Kehf! 18/29; ez
Zümer 39/41; es-Secde 41/17) insan iradesini vurgularken; :'kalblerin 
mühürlenmesinden" (el-Bakara 2/6-7) bahseden, "onlan fİZ öldür
mediniz lakin Allah öldürdü, onlan attığın zaman da seri atınadın, 
fakat Allah atlı" (el-Enfal 8/17), "Allah dilemedikçe siz hiçbir şey 
yapamazsıruz" (el-Kasas 28/68, et-Tekvir 81/29) şeklindeki ayetler ile 
''İnsan uzun bir zaman cennetliklerin arnelini yapar sonra kader 
sebkat eder ve cehenneme gider ... " (Müslim, "Kader'', 4) manasma 
gelen hadisler de cebri çağrıştırmaktaclır. Btınlar uzlaşı mantığı ile · 
okunduğunda birbirleriyle çelişmeyecek şekilde te'vil edilmektedir .. 
Tefsir kitaplarımızda bu tür te'villerin örnekleri çoktur. 

Resıllullah'tan aldıklan terbiyenin sonucu olarak sahabe-i 
kirarn Resw-i Ekrem'in vefatından sonra yeni bir mesele ile karşılaş
tıklarında önce Kur'an'a müracaat ederler, buİada bir çözüm bulur
larsa onunla hareket ederlerdi. Aksi takdirde Hz. Peygamber' e gider 
ve onun hayatından delil ve örnek bulmaya çalışırlardı. Orada prob
lemlerini çözederse başka bir kapıya başvurmazlardı. Problemlerini 
burada da çözemecİiklerinde sahabenin ileri gelenlerini toplayıp on
larla istişare ederlerdi. Nitekim sahabe içinden Ubey b. Ka'b, İbn 
Mes'ud, Huzey.fe b. Yeman, Zeyd b. Sabit, Ebu Musa e~Eş'ar1 gibileri 
kader konusunda so~an sorulan cevaplamışlar (bk. İbn Mace, 
"Mukaddime", 10), Hz. Ali, İbn Mes'ıld, İbn f\bbas gibi sahabiler 
başta Hariciler olmak üzere çeşitli insanlarla itikadl iılana girebilen 
konu_I.an tarb.şmışlarclır. Yine Suriye seferi .. sırasında Ebu 0'eyde ile 
Hz. ümer arasında geçen diyalogda Hz ümer'in veba s~guu olan 
yerden uzaklaşmanın kader inancına aykırı olmadığını ~söylemesi 
onların bu husustakibakış açısım ortaya koymaktaclır. 2 

Bu örneklerden de anlaşılıyor ki sahabe-i kirarn bilhassa 
Kur'an'ın mücmel ve müteşabihleri konusunda Resill-i Ekrem~den 
duymadıklan hususlarda bilgi, kültür ve ~gi alanlarına göre farklı 
yorumlar yapıyorlardı. Ancak ihtisas alaru olarak nitelendirilecek 

2 Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelılmi Problemlere Etkileri, 
s.308. 
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durumları yokhı. İslfun'ı bir bütün olarak düşünüyorlar, etini bütün
çül bir şekilde değerlendiriyorlardı. Fakili unvanı, bu bütüncül bakış 
~çısına ve bunun gerektirdiği ilimlere sahip olanlara verilmiştir. 

E. Hz. Peygamber Sonrasınçla İtikadi Konulann Tarhşılması 
ve Bazı Tarhşma Konulan 

Hz. Ebu Bekir ve Ömer dönemlerinde sahabiler zarı1ret olma
dıkça Medine dışına çıkmıyorlardı. Hz. Osman döneminde bu uygu
lama kaldırılarak Medine dışına çıkmaya izin verildi. Bunun üzerine 
birçok sahabi Basra, KUfe, Şam gibi şehirlerle Mısu, İran ve Türkis
tan'a giderek oralara yerleştiler. Buralarda kendi bilgi, birikim ve 
bakış açılarına göre birer tedris halkası oluşhırup tiliın ve tedriste 
bulundular. Bunun sonucunda Medine, ·Basra, Kfrfe ve Şam gibi yem 
ilim merkezleri oluşhı. Buralarda ehl-i re'y ve ehl-i hadis (rivayet 
ehli) olmak üzere iki farklı yaklaşım biçimi ortaya çıktı. Re'y ehli Hz. 
Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Mes'ud gibi sahabilerin yaklaşımİnı esas 
alırkeni rivayet ehli daha çok Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Ömer, Ab
dullah b. Abbas, Ebu Hureyre gibi rj.vayet yanlısı sahabileri örnek 
aldılar,· Kur'an ve Sürınetten sonra sahabe kavline ve Medine örfüne 
başvurdular, bunların tearüzü halinde ise re' ye itibar etmeyerek nak-
le uydular .3 · 

Hz. Peygamber döneminde kader konusu gibi itikadı ilgilendi
ren bazı hususların müşrikler ve Yahudiler tarafından gündeme geti
rildiğini ve söz konusu meselelerin . sahabe arasında tarhşıldığını 
biliyoruz. Hz. Peygamber sonrasında ise başta kader, ilam sıfatlar ve 
imarnet olmak üzere ridde olayları, Kur'an'ın mushaf haline getiril
mesi, Hz. Osman' ın şehadeti, Cemel ve Sıffin savaşları bağlamında 
efal-i ibad meselesi, buna bağlı olarak da iman-amel ilişkisi konuları 
tarhşılmışhr. Şimdi bunlardan birkaçma temas edelim: 

1. Kader Meselesi. Sıffin Savaşı'na kahlmalarının kaderin ge
reği olup olmadığını soranlara Hz. Ali: "Dağa çıkışımız da, vadiye 
inişimiz de Allah'ın kaderi ile olmaktadu. Ancak bu, insanı cebir 
alhna sokan bir kader değildir" buyurmuşi hırsızlık yapan birinin, 
bu fiilini kadere bağlaması üzerine had olarak onun elinin kesilmesi-

3 Bkz., Ahmed b. Hanbel, er-Redd ale'l-cehmiyye, s. 205-260. 
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ni; Allah' a iftirarun cezası olarak da ona celde cezası verilmesini em
retmiştir. 4 

Kur' an' da geçen müteşabih ayetler iki yönlü olarak anlaşılma
ya, bazen bu yönde bazen de karşı yönde te'vile uygun ifadelerdir. 
Bu tür te'viller sahabe sonrasında daha da yaygınlık ke;tzannuştır. 
Kader ve irade hürriyeti ile ilgili . ayetler bunun bir ömeğidir. Bu hu
susta tabünden de Ömer b. Abdilaziz ve Zeyd b. Ali ile K~deriyye ve 
Hasan el-Basri ile Abdülmelik b. Mervan arasında çeşitli tartışmalar 
ve karşılıklı yazışmalar söz konusudur. Aynca Şa'bi, Zühri, Cafer es
Sadık, Ebu Hanife ve İmam Şam kelam konularında az çok söz et
mişler; Ebu Yusuf, Hans el-Muhasibi, Tahavi, Ebu Ali el-Kerabisi, 
Davtld ez-Zahiri gibi aiiınler çeşitli açıklamalarda bulunmuşlardır. 
Kader konusunda ilk adım atanlardan biri Ma'bed el-Cüheni' dir. 
Muaviye: "Ben Allah'ın dilediğini yapıyorum" derken ve 
Abdülmelik b. Mervan "katletti.kleri kişileri, Allah'ın takdiri ile öl
dürdüğün~ söylerken cebri dile getiriyorlardı. Hasan el-Basri, yap
b.klarını Allah'ın kaderi ile yapb.klarını söyleyen bu kişileri "yalan 
söylemekle" itharn etmiştir (İbn Mace, "Mukaddime", 10). 

Gaylan ed-Dımeşki de Ma'bed paralelinde görüş beyan etmiş
tir. Bu dönemde Muhammed b. Hanefiyye'nin oğlu Hasan tarafından 
yazılan er-Risale fi~r-Red ale'l-Kaderiytje ve aynı adla Ömer · b. 
Abdiliaziz tarafından yazılmış olan bir risale söz koı:ıusudur. Her iki 
risaiede de Kaderiyye'ye karşı çı.kılmakta ve cebri bir kader anlayışı 
savunulmaktadır. Bunlara karşılık Hasan el-Basri hcılifeye yazdığı 
risaiede orta yolu çağrıştıran bir tercihte bulunurken cebri ve te'vili 
ilk benimseyenlerden olan Cehm b. Safvan akıl ile nakUn çatışması 
durumunda aklın tercih edileceğini söylemekte, Allah'ın ~übuti sıfat
larla nitelenmesi konusunda olumsuz görüş beyan etm~kte, O'nun 
ne dünyada ne de ahirette görülmeyeceğini dile getirmei<te, cennet 
ve cehennemin ebedi olmadığı, kabir azabı, mizan, sırat gibi hususla
rın sembolik olduklarını ileri sürmekte ve imanın bilgiden ibaret 
olduğu, hem Allah'ın kelam sıfatı hem de Kur'an'ın malıluk olduğu 
gibi görüşleri dile getireİek itikadi t~şmaları körüklemekte~. Bu 
dönemin önemli simalarından biri olan Cafer es-Sadık da Hasan el
Basri gibi cebr ile kader arasında üçüncü bir vasıtadan söz etmiştir. 
Hz. Peygamber sonrasında "büyük günahlarda kulun soİ'llmluluğu 

4 İbnü'l-Murtaza, el-Münye ve'l-Enıel, s. 17-18. 
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ve Allah'ın müdahalesi" şeklinde ifade edilebilecek kader ve kaza 
konusu etrafında Kaderiyye, Cebriyye, Mürcie ve Cehmiyye gibi 
f:rkalar zuhfi.r etmiştir. ;; 

2. İman-Amel ilişkisi: Kader meselesi ile irtibatlı olarak _er
ken dönemde ortaya çıkan bir problem de iman-amel ilişkisi mesele
sidir. Bu _meselenin ilk belirtileri Hz. Ebu Bekir döneminde zekat 
vermeyi reddedenlere karşl takımlacak tavırda görülmekte olup söz 
konusu mesele: "İı1sanlarla la ilalle illailah deyinceye kadar savaş
makla emrolundum ... " (Buhan, "Iman", 17; Müslim, "Iman" 22, 41) 
hadisi ile savunulmuştur. Ancak Cemel ve Sıffin savaşlan bu sorunu 
hrmandımuş, Hakem Olayı ise Hancileri radikal bir tavra itmiştir. 
Onların bu tutumunu cevaplamanın bir yolu, iman ile ameli birbi
rinden ayırmakh. Bu görüş Ehl-i Sünnet'in habercisi aiimler tarafın
dan benimsen.ıniştir. Bu konuda Hanciler'e karşı ikinci görüş ise 
Mürcie' den gelmiştir. Emevi karşıtı olan Hariciler karşısında 

Emeviler'i aklayan bu görüş, Cehmiyye tarafından savunulmuştur. 
Bu konuda ilk eser Muhammed b. Hanefiyye'nin oğlu Hasan tara
fından kaleme alınan Kitabu'l-İrcii'dır. 

Hasan el-Basri'nin meclisinde cereyan eden ve Mu'tezile'nin 
dağınasına neden olan soruda da bu iki görüşün dile getirildiği gö
rülmekte; Vasıl ve Hasan el-Basri'nin her iki görüş yerine orta bir 
yolu benimsedikleri bilinmektedir. Dönemin önemli slınalarından 
olan İmam-ı Azam Ebu Hanife er-Risale'sinde Osman el-Betti'nin bir 
-sorusu üzerine irca konusundaki görüşünü anlatmakta, Mürcil ol
madığıru ortaya koymakta ve Hasan el-Basri gibi orta bir yolu tercih 
etmektedir. Ancak o, Mu'tezile'nin "fasık" tabirine karşılık "asi" 
terimini kullanmaktadır. Mürcie'ye meyil noktasında EbÖ. _Hanife'nin 
torunu İsmail de bulunmakla beraber, bu hususta en çok öne çıkan 
kişi Bişr b. Gıyas el-Merisi' olmuştur. Dari.mi onu reddetmek için er-
Red ale'l-Merls'i adlı risaleyi yazmıştır. ' 

3. İlahi Sıfatlar Meselesi. Bu hususta önemli kişilerden biri, 
hem ilaru sıfatlar hem de Halkul-Kur'an ·konusunda Cehm b. 
Safvan'ı ve Mu'tezile'yi etkileyen Ca'd b. Dirhem'dir. Onun fikirleri 
Said b. Cübeyr, Hans b. Süreye ve Ebu Ru'be tarafından devam etti-

5 Kader etrafındaki tartışmalar için Bkz., Yusuf Şevki Yavuz, '"Kader", DİA, 
XIV, 58-63. 
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rilmiştir. İlahi sıfatlar konusunda iki uç grup bulunmakta olup birin
cisi Ca' d ve Cehm'in öncülüğünü yaptığı Muattıla' dır. İkincisi ise 
bunun tam karşısında yer alan Müşebbihe fırkasıdır. Bunlar, 
naslarda yer alan ve Allah' a ye d, ve ch, ayak, parmak ve nefs gibi 
uzuvlar nisbet eden ifadeleri lafzi anlamlan ile kabul e~yorlar ve 
bunların insanlarda mevcut birer organ gibi anlaşılması.r\ı savunu
yorlardı. Bu hareketin öncülüğünü meşhur tefsirci ~ukatil b. 
Süleyman yapmaktaydı. Bu iki akıma karşı başta Ebu Harlife olmak 
üzere bazı al.i.mler inkara varmayan tenzih ile şirke varmayan teşblhi 
benimseyerek teniili ile teşblhin ortası bir yolu kabullenmişlerdir. 
İlahi sıfatlar tartışmasının somut bir örneğini Kur'an'ın malılUk olup 
olmadığı meselesi oluşturmaktadır. Bu mesele de ilk olarak Ca' d b. 
Dirhem tarafından dile getirilmiş, onun arkasından aynı fikirleri 
Cehm devam ettirmiştir, Abbasiler döneminde bu mesele tavan 
yapnuş ve hepimizin bildiği Miline olayıarına sebep olmuştur. 
Ca'd'a karşılık Cafer es-Sadık Kur'an'ın bu tartışmanın i~e çekilme
sine muhalefet ederek onun malılUk veya gayr-i malılUk olduğunun 
söylenmesinin yanlış olduğunu dile getirmiştir. 

Ebu Hanife kelfun-ı nefsi-lafzi ayınmını ima edecek şekilde 
''Kur' an' ı telaffuz etii1emiz, yazmamız, okumamız malılfrk; Kur'an ise 
gayr-i mahlfrktur·· dein.iştir.6 Bu konuda Ebu Hanife'den sonra Halife 
Me'infrn'u en çok etkileyen Bişr el-Meôsi olmuştur. Aynı dönemde 
Ahmed b. Hanbel, Hüseyin b. Ali el-Kerabisi, İmam Buhan gibi aıim
ler Kur'an'ın malılUk olduğu görüşüne şiddetle karşı çıknuşlardır. 
Cafer es-Sadık'ın öncüleri arasında bulunduğu Vikıfiyye ise bu hu
susta görüş beyan etmekten kaçınmışlardır. Horasan bölgesinde ise 
Kerramiyye, Mukannaiyye, Salimiyye gibi akımlar tecslı:ı;l ve teşblh 
görüşlerini savunmuşlardır. Allah'ın zatı-sıfatları etrafınd~ Sıfatiyye, 
Müşebbihe, Mücessi.me ve Cehmiyye gibi fırkalar oluşm~tur. 

·4, imarnet Meselesi. Reslll-i Ekrem 632 yılında vefat ectince, 
müslümanlai: büyük bir bilgi kaynaklarını ve garantili referanslann
dan birini yitirdiler ve yaşamlarında karşılarına çıkacak problemlerle 
baş başa kaldılar, hayatı ve olayları kendilerine emanet· bır~an 
Kur'an ve Sünnet'in ışığında değerlendirme durumunda kaldılar. 
Sözgelimi Resfrlullah'tan sonra onun halefinin kim alaca~ konusu, 

6 İmam-ı Azam, el-Fıkhu'l-ekber, s. 71. 
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bu problemlerden biriydi. Bu hususta herkes kendi penceresinden 
kanaatini dile getirebiliyordu. Medineliler, halifenin kendilerinden 
o!masıru isterken, MekkeWer bu görevi Kureyşli birinin üstlenmesi 
gerektiğini söylüyorlardı. Daha sonraki süreçte Kureyşli kişinin Beni 
H§şim' den mi yoksa Berıi Ümeyye' den mi olması gerektiği görüşü 
tartışıldı. Bir sonraki aşamada ise Berıi Haşimciler, onun Ehl-i Beyt'e 
mensup birisi mi yoksa bunun dışından birisi mi olduğu konusunda 
ihtilafa düştüler. Böylece tek bir problem etrafında _ birden fazla çö
züm önerileri ortaya atılmış oldu. Sonuçta bu görüşlerden biri ger
çekleşti fakat diğer görüş yanlıları :kendi doğrularını savunmaya 
devam ettiler. İlk önce Hz. Aişe-Hz. Ali şeklinde oluşan bu gruplaş
ma, daha sonra Hz. Ali-Muaviye tarzında devam etti. Cemel ve Sıffin 
savaşları, Kerbela Olayı bu gruplaşmaların zirve yaptığı olaylardır. 
Daha sonraki dönemlerde ise bu problem karşısında Bekriyye, 
Ömeriyye, Osmamyye ve Aleviyye gibi gruplaşmalar olmuşti:ır.7 

Hz. Ebu Bekir'in ashabın en faziletiisi ve meşru halife olduğu
nu savunanlardan oluşan Bekriyye, Hz, Ali'nin Resillullah'tan sonra 
en faziletli kişi ve Hz. Peygamber'in vasisi olduğunu iddia eden 
Şla'ya, Ebu Bekr'in faziletine ve Resillullah' a yakınlığına dair 
rivayetlerle mukabelede bulunmuştur. Bunlara göre Hz. Peygamber 
tarafından bir vasi ta}rini söz konusu ise, bu kişi Ebu Bekir' dir. Üçün
cü halife Hz. Osman'ın şehid edilmesinin ardından ortaya çıkan 
siyasi ihtilaflar -Hanciler gibi bazı gruplar istisna edilirse-, 
müslümanlan iki siyasi gruba ayırmıştır. Büyük çoğunluk Hulefa-i 
Raşidin'in hilafetini tarihte gerçekleştiği şekliyle meşru kabul etmiş 
ve hepsine -kendilerine özgü faziletleri çerçevesinde- hürmet gös
termiştir. Sonralan Ehl-i Sünnet diye anılacak bu Çoğunluk, kelam ve 
mezhepler tarihi eserlerinde zaman zaman Osmaniyye ve Ömeriyye . 
şeklinde de anılmıştır. "Hz. Ali'ye mensup olanlar" manasma gelen 
Aleviyye ise, Hz. Ali'nin soyuıi.dan gelen veya ona ve soyundan 
gelenlere tabi olanlar için kullanılan bir tabirdir. 

Hz. Osman'ın öldürülmesinden sonra şiddetlenen hilafet tar
tışmalarında Hz. Osman'ı tutanlara Osmaniyye, Hz. Ali taraftan 
olanlara da Aleviyye denilmiştir. Bunlar, Hz. Ali'nin Hz. Pe_ygamber 

7 Bu gelişmeler için Bkz., İlyas Üzüm, ··osmaniyye .. , DİA, XXXIII, 480-481; 
Mustafa Öz, "Tafclil"", DİA, XXXIX, 369-371. · 
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tarafından vas! tayin edildiğine ve bundan dolayı onun halifeliğe en 
layık kimse olduğuna inanmaktadırlar.s 

ResUluilah sonrası arka arkaya vukı1 bulan bu tür olaylar ve 
yapılan tartışmalar bir taraftan çeşitli fırkaların zuhılrunu körükler
ken, bazı kişiler de bu bölünmüşlüğün önüne geçmek V.e ümmetin 
birliğini sağlamak için dini ilimierin tedvini yoluna gitmişıerdir. . ı 

F. İslanu İlimleri Tedvin ihtiyacının Ortaya Çıkışı 

Hz. Peygamber döneminde şer'! hükümler vahiyle belirlendiği 
için hüküm istinbatında uyulması gereken kuralların teorik olarak 
ele alınmasına gerek yoktu. Resill-i Ekrem'in vefatından sonra ve 
bilhassa Hz. Ömer döneminde Irak, Mısır ve Suriye gibi bölgelerin 
fethedilmesi üzerine buralarda İslam'ın yayılması için bir takım ted
birler alındı. Bu çerçevede İbn Mes'ud ve Ebu Musa el-Eş'aıi gibi 
sahabiler görevlerdirildi. Resill-i Ekrem'in rahle-i tedıisinde yetişen 
sahabe-i kirarn ve bilgilerini onlardan alan tabiıln, ayet ve hadişlerin 
nüzill ve vürıld sebeplerini çok iyi biliyorlardı ve teşri inceliklerine 
vakıf idiler. Bu esas ve incelikler zihinlerinde mevcut idi ve onları 
ayrıca teorik olarak ortaya koyma ihtiya.a duymadılar. 

Bu . iki nesil~en sonra İslam coğrafyası daha da genişledi, 
müslümanlar farklı kültürlerle karşı karşıya geldiler, yeni durumlar 
ortaya çıktı, fetihler sonucu elde edilen ganimetlerle refah seviyesi 
yükseldi, inanç ve düşünce farklılıkları oluştu, hilafet?,kavgaları arttı. 
Bunun sonucunda Hancilik, Şla, . Osmaruyye gibi siyasi hizipler; 
Mürcie, Kaderiyye ve Cebriyye gibi itikadl fırkalar zuhılr etti; 
nasların zahirini esas alan zahiri ve batıni manalarma yöpelen batıni 
fırkalar ortaya çıktı"; değişik maksattarla hadis uydurina faaliyeti 
başladı, insanlar farklı yöntemler kullanmaya ve değişij< hükümler 
vermeye kalkıştılar. Bu durumda sadr-ı İslam'la irtibatı qevam ettir
me ve zihinlerde muhafaza edilen esasları kayda geçirerek b~ çerçe
ve oluşturma ihtiyaa hasıl oldu. Bu amaçla ana kaynaklar ve geçmiş 
uygulamalar incelenerek yazılı kurallar tespit edilmeye ye ~taplar 

yazılmaya başlandı, Kur'an ve Sünnetin aniaşılmasına ıuz:met edecek 
dil ve din ilimlerinin temel kaidelerini belirleme yoluna gidildi. Böy
lece kişilerin ilgi alanı ve yaklaşım biçimlerine göre bir t~ usill ve 

s Bu tartışmalar için Bkz., Cahiz, el-Osmarıiyye, 3 vd. 
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yöntemler zuhur etti. Ortaya çıkan her fırka kendi p~zis,ronunu 
tahkim edecek görüşü benimsemeye ve nassları bu çerçevede yorum
lamaya başladı. Başlangıçta farklı anlayışları temsil eden bu görüşler 
zamanla kemikleşti ve akide haline geldi. Şia'run imameti, 
Mu' tezile'nin el-:-menzilesi, Ehl-i Sünnet'in kesbi, Ehl-i hadis'in tefvizi 
böyle bir şeydir. Kelam ilmi de böyle bir dönemde önce kavram ve 
problem, sonra da ilke, esas ve sistem olarak ortaya çıkmışbr. 

Teftazfuıi, usUl ve furfr' ilimlerinin tedvin sebebini şu şekilde 
açıklar: ·reygamberimiz'in sohbetinde bulunan ve ona yakın bir 
dönemde yaşamış olan sahabe ve t~bi1nin oluşturduğu ilk nesiller, 
inançlarının berrak oluşu, kendi çağlarında olayların ve ihtila.fların 
aZ olması, bir problemle karşılaştıklarında güvenilir a.J.imlere müra
caat edlebilme fırsatına sahip olmaları sebebiyle bu iki ilmi bablar ve 
fasıllar halinde tertip edip konularını feri ve asli meseleler şeklinde 
takrir ile tedvin etme ihtiyacı · hissetmemişlerdi. Zamanla 
müslümanlar arasında fitne baş göstererek din önderlerine karşı 

· ayaklanma hareketleri her tarafta yayıldı, farklı farklı görüşler ortaya 
çıktı, bidatlara karşı genel bir eğilim baş gösterdi. Yeni yeni meseleler 
ve fetvalar çoğaldı. Buna paralel olarak önemli konularda aiimlere 
müracaatta artış oldu. B~un üzerine aiimler bir yandan nazar, istid
lal, içtihat ve istinbatla meşgul olmaya; diğer yandan meseleleri bab 
ve fasıllar halinde tertip etmeye, delilleriyle birlikte meseleleri detay
landırmaya, şüpheleri cevaplarıyla zikretmeye, bir takım kavramlar 
üretmeye, görüş ve ihtila.fları açıklamaya başladılar. Bu dönemden 
sonra arneli hükümlerin tafsili delillerden elde edilmesi yönünde 
fayda sağlayan ilme 'fıkıh'; hüküm ifade etmesi bakımından delille
rin halleriyle ilgili icmaü bilgi sağlayan ilme 'usUl-i fıkıh'; delillerden 
itikadi hükümlerin bilinmesini sağlayan _ilme de 'kelam' adını ver-
ınişlerdir··.9 · 

Bu ilimierin hangisinin ilk olarak ortaya çıktığı meselesi hak
kında kesin söz söylenınesi zordur. Bir defa potansiyel olarcik hepsi 
İslanu hayatın içinde mevcuttu. Arneli meseleler fiili olarak da yaşa
nıyordu. Kelfuna medar olan olaylar ise ümmet arasında ilk zuhur 
eden tartışmalı konulardı. Bir disiplinin ilim olarak nitelenebilmesi 
için cihet-i vahdetinin tanımı, konusu, yöntemi, kaynakları gibi. 
mebadi-i aşerenin belirgin hale gelmes.i gerekmektedir. Bu bağlamda 

9 Teftazani, Şerhu'l-A.Jaiid, s. 4; aynca Bkz., SabfuU, el-Kifaye, s. 44. 



386 TEMEL İSLAM İLİMLERİNİN ORTA YA ÇII<IŞI VE BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ 

kelam ve fıklu karşılaşbrdığmuz zaman Havaric ve Kaderiyye örnek
lerinde olduğu gibi kelam fırkalan daha önce çıkmış gibi gözükse de, 
literatür olarak fıklun pir adım daha öne çıkhğı gözükmektedir. Gü
nümüze intikal eden ilk kelam risaleleri Hasan el-Basri'nin 
Abdülmelik b. Mervan'a yazdığı kader risalesi, Vasıl'~ Manilere 
reddiye olarak yazdığı Ki ta bu Elf mesele, İmfun-ı Azam'ın )3eş eserden 
oluşan risaleleri, Ehl-i Hadis tarabndan kaJeme alın~ Kitabu's
Sünne'Ier, arkasından da Kitabü't-Tevhld, Kitfibu'I-İman, Kitabu'l-Esma 
ve's-sıfat gibi eseriere rastlamaktayız. 

Fıkha gelince, bu hususta İmam Malik'iİı el-Muvatta'ı, 
Şeybam'nin Kitabu'l-Asl'ı gibi eseriere rastlıyoruz. Burada şöyle bir 
sıralama yapmak uygun olur gibi geliyor. önce hadis aJ.imleri çıkıp 
bunlar Rasw-iEkrem'in söz ve fiilierini derleyerek kontılarına göre 
tasnif ettiler. Bu derlernelerin içinde sünnet, dolayısıyla bütün İslami 
ilimler mevcuttur. Sonra Müslüman a.I.imler çıkh, bunlar usul veya 
esas aynnu yapmaksızın kanaatlerini sergilediler, bu yönde risaleler 
yazdılar. Arkasından onlar etrafında kümelenmeler oluştu, fırkalar 

zuhur etti. Sonra da tabileri bu imamların usullerini tespit amaçlı 
eserler yazdılar. Böylece ilimler tedvin edilmiş oldu. Bu söyledikle
rimizi kelam özelinde ifade edecek olursak önce Mabed, Dırar, Ha
san el-Basri, V asıl b. Ata, Cehm b. Safvan gibi a.I.imler zuhur etti. Son
ra bunların etrafırida Havaric, Kaderiyye, Cehmiyye ve Mu'tezile 
gibi fırkalar oluştu: Bu fırkalara dair eserler yazılırken uygulanan 
metot veya üzerinde durulan konulara göre adlar v~rilmeye başlan-

' dı. Tevhid ilmi, el-Esma ve's-Sıfat ilmi, usUlü'd-din ilmi, el-Fıkhu'l-
ekber ilmi gibi adlandırmalar, ilk başta belli fırkalara telmihte bu
lunmaktaydı. Örneğin el-Esma ve's-sıfat Sıfatiyye'ye, k~lam ilmi, el
kelam fi't-tevhid ve'l-adl Mu'tezıle'ye, el-Fıkhu'l-ekb~r Ehl-i reye 
işarette bulunmaktaydı. Bunun için Ehl-i Hadis, müteke~limunu ehl-i 
ehva kabul edip zemmediyorlardı. Kelam İ1mi tabiri C~, Ahmed 
b. Hanbel y-e FaraDı gibi filozof ve bilgiillerin eserlerinde de bu ma
nada kullanılıyordu. Ehl-i Sünnet'i içeren anlamıyla kelamrn ilk kul
lanımına Ebfr'l-Hasan el-Eş' ari'de rastlıyoruz. 

G. Yabancılarla ilişkilerin Başlaması ve Tercüme Faaliyetleri 

Müslümanların yabancılar la ilişkileri Em eViler ·!döneminde 
başlamakla beraber geniş ve kapsamlı temaslar Abbasiler döneminde 
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ve bilhassa Me'milıı devrinde gerçekleşmiştir. Bu döneJ;llde yapılan 
tercüme faaliyeti ile yabancı kültürlere rağbet artmış, İslam düşünce-

. si beslenecek yeni bir kaynakla tanışmıştır. Bu durum İslam düşün
cesi için yeni bir dönem olup sözkonusu dönemde Müslümanlar 
başta Hıristiyan ve Yahudiler olmak üzere Dehriyye, Mec:Usilik, 
Efliliyye, Tabüyyilıı ve Berahime gibi akım ve diniere karşı kendile
rini savunurlarken tercümelerden yararlandılar. Bu kaynakların eri 
etkilileri şunlardır: 

1. Fars Kültürü: İslam kültürünü etkileyen merkezlerden biri 
Fars kaynaklandır. Bu kültürden · tercüme ve aktarma yapanların 
başında İbnü'l-Mukaffa, Ca' d b. Dir hem, Salih b. Abdülkuddfu;, 
Beşşar b. Bürd, Cehm b. Safvan, Sehl b. Harun, Fadl b. Sehl gibileri 
gelir. Bunlar içinde özellikle İbnu'l-Mukaffa öne çıkmaktadır. O, 
sadece Fars kültüründen tercüme yapmamış, ayrıca Kellle ve Dimne, 
Aristo Mantığı" ve Binbir Gece Masalları gibi Pehlevice'ye çevrilmiş 
olan Yunan ve Hint eserlerini de Arapça'ya kazandırmıştır. İbnu'n
Nedim bu tercümelere dair bir liste verir. Arap edebiyatındaki en
Nemr ve's-Sa'leb, el-Vnmık ve'l-Azrli, Nedud ve Vedud ve. Ledı?d gibi eser
ler Kellle ve Dimne'nin tesiriyle yazılmıştır. Bu noktada Cündişapur 
Medresesi önemli rol üstlenmiş olup Sibeveyh, Kisa!, Ferra, İbn 
Kuteybe, Ebu Hanife, Taberi, Ebu Bekir er-Razi, İbn S'ına gibi mevali 
menşeli ilim adamlannın büyük kısmı bu bölgedendir. 

Kelam ilminde de Mec:Usilik ve Zerdüştlük'ten etkilenenler 
olmuştur. Örnek olarak Mu'tezlle'nin kader ve Şla'nın imarnet 
(Mehdilik) konularındaki görüşleri ile dünyayı küçümseyen bazı 
tasavvufi akımlar gösterilebilir. Ayrıca bu dönemde ortaya çıkan 
Zenadıka hareketi de Fars kaynaklıdır. Her şeyin yaratıcısı-bazı şey
lerin yaratıcısı, her şeye kadir-bazı şeylere kadir olan ilah şeklindeki 
tasnif ve tartışmalar da bu etki ile zuhfu etmiştir. 

V asıl'ın Zenadıkaya cevap mahiyetinde Kitnbu Elf mes'ele (Ma
nilere reddiye), Ebü'l-Hüzeyl'in er-Red ale'z-Zenudıka, Amr b. 
Ubeyd'in Mec:Usllede tartışmalan meşhurdur. Mu'tezlle'den İbnü'r
Ravendi Ebu Isa el-Varrak İbn Habit ve Fazl el-Hezza, Mecusiliğe ve 
Maniheizme yönelerek mülhid ve zındık olmuşlardır. İbnü'r
Ravendi Mu'tezile'yi eleştirrnek üzere Fadfhatu'l-Mıı'tezlle'yi yazmış
tır. Cahı.z, nübüvveti inkar eden İbnü'r-Ravendi'ye karşı, Kitnbu'l-
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İhticilc fi'n-nübüvve, Ki tab fi'l-İhtidic li nnzmi'l-Kıır'iln, Ki tab fi'l-ahbiir ve 
İsbiltu 'n-niibiivve, Kitab fi'r-red ale'l-Müşebbihe, Kitilbu Fazileti'l

Mıı'tezlle'yi kaleme almıştır. Aynca Nazzam, K#abıı't-Tevhid ve 
Kitabu'l-Alem'i, Ebü'l-Hüzeyl Kitilbım fi isbiiti't-tevhid ve'r-red nle'l

mülhidzn'i telif etmişlerdir. Hayyat, Ca.Iuz'ı desteklemek için el
İntisilr'ı yazmıştır. Hayyat ve İl:ınü'l-Murtaza ilk Mu't~lilerden 
Ebü'l-Hüzeyl, Nazzı1m, Sümame b. el-Eşres, Ebu Ali ırl-Cübbru, 

Ebü'l-Kasım el-Belhl'nin Yahudi, Meclisi ve Müneccimlerle1 tartışma
larına yer verir. 

2. Hint Kültürü: Hint kültürü hikmet, felsefe, astronorni, tıp, 
edebiya.t ve muhtelif sanatlarda köklü bir geçmişe sahiptir. Müslü
manlar erken sayılacak bir dönemde ticaret ve savaşlar yoluyla bu . . 
dünya ile temas kurmuşlardır. Harun er-Reşid sarayda Hintli doktor-
ları istihdam etmiş, tıbba dair Hintçe' den eserler tercüme etti.rmiştir. 
Caluz (Resilil), BirurU (Talıklku Ma li'l-Hi1ıd) ve Mes'udi (Mıırılcu'z
Zelıeb) bu· dünyanın felsefi zenginliğine ve dini çoğulculuğuna dikkat 
çekerler. Ebu M§.şer es-Sindi ve Ebu Ataes-Sindi bu kültürderi ter
cüme yapanlar arasında yer almaktadır. Yunan' dan önce bu dünya 
ile temas kuran müslümanlar, astronomiye dair bilgileri Yunan' dan 
önce Hint'ten almış ve B~tlamyus'un el-Mncestlsz'nden önce el
Fezan'nin Sind-Hin4. adlı eserini Arapça'ya çevirmişlerdir. Şia, 

Batıniyye ve gulat-ı tcı:savvı.ıf gibi akımlar hulill, ittihad, fena, beka ve 
tenasüh gibi inançları Hint'ten almışlardır. Ahmed b. Habıt, Salih b: 
Abdülkuddus, Abdilikerim b. Ebi'l-Avca, Cerir b. Haım Hint etki~ 
sinde kalan kelamcılardan bazılarıdır. Aynca tasavvufta Budizm'in 
etkisi önemlidir. Ebu Yezid el-Bistanu, Ebu Ali es-Sindi'nin öğrenci
sidir. İbrahim Edhem ile Buda'nın serüvenleri birbirine be~erdir. 

3. Yunan Kültürü: İslam kültürünü felsefi alanda ed çok etki-
ı 

leyen akım, Yunan felsefesidir. Bu hususta Süryaru müt~rcimlerin 
Harran, Nusaybin ve Cündişapur medreselerinin Yunan kültürünü 
Arapça'ya tercüme etmede büyük gayreti olmuştur. Ahmed Emin 
Duha'l-İsltim'da ve Abd~ahman Bedevi et-Tıırasıı'l-Yunani fi'l
Hadarati'l-İslamiyyye'de bu hususa dikkat çekmişlerdir. İlk' tercüme 
edilen eserler astronorni, matematik, tıb ve . mantık alanına dairdir. 
İbnü'l'-Mukaffa'nın Aristo'nun Organon'unun bir kısmını Farsça' dan 
Arapça'ya çevirdiğini biliyoruz. Muhtemeldir ki Mu'teziliier İslam 
filozoflarından önce Aristo'nun mantığını tanıdılar ve ondan etki-



KELAM iLMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BİRBiRiYLE İLİŞKİLERİ 389 

lendiler. Kelfuncıların ilk etkilendiği Yunan kaynağı manbkdır. Yu
nan metafiziği Arapça'ya tercüme edilen son halkalardan biridir. 
~elfunc:ılar Yunan metafiziğinin bir kısrrunı alıp vesail. olarak kullan
dılar. Cevher-araz teorisi bunlardan biri olup onlar bu yolla hudus 
delilini geliştirmişlerdir. Öte yandan madde-stlret, kıdem-i alem, 
rUhun bekası gibi konularda Yunan metafiziğine ve onun temsilcisi 
olan Meşşail.erekarşı çıkmışlardır. İbnü'n-Nedim kel~cılann reddi
ye olarak yazmış olduklan eserlerin listesini vermektedir.1o 

Ayrıca başta İsrailiyat olmak üzere Mücessime, Sebeiyye ve 
gulat-ı Şia üzerinden Yahudi tesirleri ve Şam, Mısır ve Mağrib'in 
fethi ile buralarda egemen olan hrıstiyan · kültürler yoluyla 
hıristiyanların etkileri olmuştur. Hırıstiyanlıkta en ön~mli konu 
teslise dayanan ulfih:iyet anlayışı idi. Şam ve Mağrib'te tesllsi savu
nan Melkruyye ve Musul, Irak ve Fars diyarında aynı cevherin dönü
şümüyle oluşan nasut ve lahut (tek tabiat çift görünüm) anlayışını 
savunan Nesttlriyye yaygındı. Yuhanna ed-Dımaşkl, Yahya b. Adi ve 
Teodor Ebu Gurre bu mezhebe mensup idiler. Hilmi Ziya Ülken 
Uyanış Devirlerinde Tercümelerin Rolü adlı eserinde tercüme faaliyetle
rinin etkisi ve işlevi hakkında detaylı bilgiler vermektedir. 1ı 

H. İslanu İlimlerde Metodolojinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

Bilim ile usUl arasındaki ilişki, tarih yapan ile onu yazan ara
sındaki ilişıdye benzetilir. Büyük adamların tarih yapıp tarihçilerin 
ise onu yazması gibi, bilim adamları usUl veya esas ayrrmaksı.Zin 
büyük çabalar sonucunda keşiflerde bulunur, ilim yaparlar. UsUl 
alimleri ise bunların nasıl keşfedildiğini, bu esnada zihnin nasıl ha
reket ettiğini, hangi yollardan yürüdüğünü ortaya koymaya çalışır
lar. Nitekim İslam mezhepleri tarihindeki gelişmelere baktığımız 
zaman mezhep imamlannın müstakil bir metot vazetmeyip veşail. 
(metot) ile mesam iç içe kullandıklarını, onla,rın usUllerinin ise daha 
sonra tespit edilip yazılmış olduğıınu ve mezhep içinde bilgi üret
mek isteyenlerin bu metodu takip etmek durumunda kaldıklarını 
görüyoruz. 

Hz. Peygamber döneminde İslfuni hayat mükemmel bir şekil
de yaşaruyordu, mürninler itikat, ibadet, mufunelat ve ahlak konula-

ıo Sözgelimi Bkz., İbnü'n-Nedim, el-Fihrist, s. 174. 
11 Hilmi Ziya Ülken, Uyanış Devirlerinde Terdirnelerin Rolü (İstanbul, 1935). 
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rında nasıl davranacaklaruu bizzat Resill-i Ekrem'den öğreniyorlar, 
aldıklan bilgiye göre inaruyor ve yaşıyorlar, başkalaruu da bu isti
kamette bilgilenctiriyorlardı. O sırada İslami ilimler olarak nitelen
dirdiğimiz disiplinler potansiyel olarak mevcut olsalar bile, müstakil 
birer ilim dalı olarak yoktular. Fakili sahabi olarak isimlendirilen 
kişiler, günümüzdeki gibi fakili .(İslfu:J:ı hukukçusu) değil, "el-fakili 
fi'd-din" yani İslam'ı bütün olarak kavramış ve ontını talim ve 
taallümü ile meşgul olan kişiler demekti.u Kısacası bu' dönemde 
"fakili", dini konularda §Jim anlamına geliyordu. Bilgilerinin kayna
ğı da Kur'an-ı Kerim ve Resill-i Ekrem' di. Resill-i Ekrem' i örnek alır
larken yeni problemlerde kıyas ve içtihatla karşı karşıya kaldılar. 
Muaz b. Cebel Yemen'e öğretmen olarak giderken Resill-i Ekrem ile 
arasında geçen diyalog bunun örneğidir. Hatırlanacağı ·üzere Hz. 
Peygamber Muaz' a Yemen' de nasıl hareket edeceğini sorduğunda o, 
"problemleri çözerken önce Kur'an'a başvururum, orada bulamaz
sam Senin uygulamalarına (Sünnetine) bakarım, orada da bulamaz
sam içtihat ederim" demişti.ı3 

İlk nesil müslümanların Bağdad, Basra, Şam ve Yemen gibi 
fethedilen yeni beldelerde karşılaştıkları problemierin bazıları geç
mişte örnekleri olmayan olaylar türündendi. Farklı coğrafi, kültürel 
ve siyaSı yapılar tek !ip yapılanmaya imkan vermiyordu. İslami ilim
lerin teşekkülü işte bu döneme rastlamaktadır. Her bölgedeki alim 
kişiler, içinde bulundukları ihtiyaç ve imkanlan göz önünde bulun
durarak yorum ve çözüml~melere gittiler. İlk göze çarpan, başlangıç
ta bir ~ütün olarak düşünülen ·di.ni hayatın, kompartırnanlara 

ayırtlarak ele alınmak istenmesidir. Böylece tefsir ve hadis gibi mal
zerneye dayalı ilim dallan yanında fıkıh ve kelam gibi pf"oblemlere 
ilişkin ilim alanlan ortaya çıkmıştır. Bu ayının birbiri ile ir1ibatlı fakat 

i 
' 

12 Fıkıh kelimesinin bu manada kullaruldığ:ına örnek olarak Tevoe sfıresinin 
122. Ayeti ile Hz. Peygamber'in .. Allah kimin için hayır dilerse onu elinde 
fakih yapar·· hadisi gösterilebilir. Cibril hadisi örneğinde olduğu gibi Arnen
tü'nün sistematik bir şekilde ifade edilişi Medine dönemine tekabül etmekte 
olup iman esasiamunın tedrici nüzulünün tamamlandığı bir döneme rastla
maktadır. Bu hadis isnadında mütevatir olsaydı sistemin de Resill-i Ekrem 
tarafından vaz' edildiği söylenebilirdi ve bu durumda da tek akii.id sistemin
den söz edilebilirdi. Söz konusu rivayetin isnadındaki ihtilaflat böyle bir 
hüküm vermeyi engellemektedir. 
ıJ Şam, el-Umm, VII, Kahire 1321-1325, s. 273. 
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isteyenler için derinleşme imkarn veren bir kolaylığı içeriyordu. Her 
alim belli oranda bu bilgilere sahip olsa da bunların sadece biriride 
qerinleşiyordu. Ebu Hanife ve İmam Şafii'nin fıkıhta, İmam Matüridi 
ve Eş'arl'nin kelfun'da, Buhaıi ve Müslim'in hadiste, Taberi ve 
Mücahid'in tefsirde derinleşmeleri böyle bir şeydi. 

Mezhep imamlannın ortaya çıkışı da bu döneme rastlar. Bas
ra' da Hasan-ı Basri ve V asıl b. Ata; KUfe' de Ebu Hanife ve İbrahim 
en-Neha1; Medine'de Malik b. Enes, Bağdat'ta İmam Şafii ve Ahmed 
b. Hanbel ortaya çıktılar. Bunların hepsi Kur'an ve sünneti referans 
alıyorlardı, ancak hem bu kaynakların okunmasında, hem de yaşa
nanların anlaşılmasında nasıl bir yöntem takip edileceği h ususunda 
birbirlerinden aynlıyorlardı. 

Temelde üç ana metot söz konusu idi. Geleneğe uyan ve onu 
tekrar edenler (rivayet ehli); Selef aJimleri ve ashabu'l-hac:lis bu yön
temi benimsemişti. Medine'de İmam Malik ve Bağdad' da_ Ahmed b. 
Hanbel bu yöntemi uyguladılar. Aklı esas alan ( dirayet ehli), Ehl-i 
rey ve ehl-i te'vil olarak isimlendirilen Mu'tezile, kısmen Hanefiler 
bu yöntemi benimsemişlerdi. Üçüncü yol ise rivayet ile dirayetin 
sentezini yapanların yöntemi idi. Akıl-nakil birlikteliği olarak isim
lendirilen bu yöntemi Ehl-i Sünnet'in fukaha ve kelfuncıları benim
semişti. 

Mezhep imamları, bir mezhep inşa etmek üiere ortaya çıkmış 
değillerdi. Hatta onların özel olarak bir usill oluşturma gayretleri de 
yoktu. Onların amacı kendi içinde tutarlı olan bir sistem oluşturmak
h. Bunun için de bazı temel kurallar ve ana ilkeler oluşturuyorlardı. 
Ehl-i Sünnet için Amentü, Mu'tezile için Usill-i Hamse ve Şia için 
imarnet merkezli Akaid bu çabaların sonucudur. Mezhep imamları 
bir mezhep oluşturma amacı gütmediler, ancak öğrencileri ve taraf
tarlan onların savundukları ana fikirler, esas ve usUller etrafında 
ekaller oluşturdular. Böylece her mezhep bir yöntemi temsil eder 
oldu. Mezhepleri birbirinden ayıran mesailinden daha çok onların 
yöntemleridir. Dolayısıyla mezhepler yöntem tartışmaları sonucunda 
ortaya çıkmış oluşumlar olup İslfunl ilimlerin teşekkül sfueci de bir 
ölçüde us w oluşturma ve geliştirme çabasıdır. Bu· neden1e erken 
dönemlerden itibaren usUl-i fıkıh, usUl-i hadis, usUl-i tefsir gibi ilim
ler ortaya çıkmıştır. 
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Usill tartışmaları kelam ilminde de söz konusu olmuştur. An
cak kelamcılar, ~elam usillünü diğerleri gibi müstakil bir ilim olarak 
ortaya koyma yerine, bunu kelam kitaplarının bir mukaddimesi ola
rak değerlendirrnişlerdir. "Vesill" olarak isimlendirilen kelam usillü, 
mütekaddimin döneminde akıl, nas ve dil sentezine dayanıyor, delil-

. t 

ler bu üç kaynaktan biriyle belirleniyordu. Müteahhirin döneminde 
kelam usillünün yerini büyük oranda Aristo mantığı alıruşp.r. Felsefe 
ile temasların artması bu yöntemi daha da geliştirmiş ve Gazzili ile 
meşrUiyet ~azanan felsefi metot (Aristo mantığı) mütekaddimin dö
neminin usillünü dışlar hale gelmiştir.. Aristo mahtığının felsefi ve 
metafizik temalaİ içerdiği ihmal edilerek tamamen bir alet olarak 
değerlendirilmiştir. Kelam ilmi ile diğer isıarnı ilimler arasında bazı 
problemierin ortaya çıkması da bundan kaynaklanmaktadıi. Halbuki 
teşekkül döneminde temel konularda ve terminolojide kelam ilmi bu 
ilim.lerle daha uyumlu idi. Bütünlüğü de bu sayede sağlıyorlardı. 
Kelam felsefileştikçe diğer İsıarnı ilimlere yabancılaşmaya başlamış
tır. 

I. Akaid ve Kelam İlimlerinin Ortaya Çıkışı 

İnsan, kendi .mebde ve meadııu düşündüğü, varlık ve 
mahiyetini araştırdığı, doğa ile münasebetini temellendirmek istediği 
zaman kendisini çeVı-eleyen birtakım değerlerle yüzyüze gelir. Bir 
ucu metafiziğe ulaşan bu çerçeve değerlere .. Akaid .. diyoruz. Akaid 
insan hayatını bütün olarak çevreler ve omın bederu., rUhi, dirU ve 

1 

dünyevi ihtiyaçlarına cevap veren çözümlernelere yol gösterir. 

İnSanların dirıl hüküm ve tezahürlerden etkilenme oranı farklı 
farklıdır. Bazılan felaketlerden, bazıları müjde ve öğütlerd~ri, bazılan 
olayların madcü ve dünyevi yönünden, bazılan ise man4vi derinli
ğinden etkilenir. Bazılarına tek bir uyan, hatta ima bile yeterli olur
ken bazılan ancak birçok vurgudan sonra ibret alır. Bazıian ise ~e 
yaparsanız yapın dikkate bile almaz. Akaid sistemi üzerinde çalışan
ların durumu da aynı şekildedir. Sonuca giderken her birine kendi 
kültür, bilgi, ilgi ve ıni.Z~cı galip gelmektedir. Bu ned\2nle cıJ.qdeyi 
sistem haline getirirken herkes ençok tes4' altında kaldığı ilkeden 
hareket etmiş ve diğer hususlan bunun etrafında takviye olarak de
ğerlendimiiştir. Bu nedenle Akaidin doğuşunu araştıran ! a.limlerin 
takip ettikleri metot, herkesi bağlayan umfuni bir metot değildir. 
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Akide elde edildiği kaynaklar ortak olmakla beraber ona ulaşman 
yollar çoğu zaman farklı farklıdır. Dolayısıyla her mezhebin farklı 
!Iletodu söz konusudur. Kur'an da "Her biriniz için bir yol ve şeriat 
kıldık)4 "Herkesin yöneldiği bir yönü vardır··,ıs "Her kavmin bir 
mürşidi söz konusudur··ı6 buyurarak ve muhataplarına göre "hikmet, 
cedel ve nasihaf· yöntemlerini önerereki7 bu hususa dikkat çekmiştir. 

Akaid ilminin esasları Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Ancak 
sözkonusu esaslar Kur' an' da, onun genel uslubuna paralel olarak bir 
sistem oluşturacak şekilde değil, dağıruk bir şekilde yer almışb.r. Bir 
akide sistemi oluşturacak şekilde ifadesi ise nüzill süreci tamamlan
dıktan sonra gerçekleşmiştir. ıs Hadis literatüründe yer alan Kitabu'l
İman, Kitabu's-Sünne ve Kitabu't-Tevhid gibi bölümler ve Selef alim
leri tarafından telif edilen Kitabu't-tevhld, Kjtnbu's-sünen, el-.Aktde, el
Esmıi ve's-sıfnt, Usulü'd-din ve el-Fıkhu'l-Ekber türü risaleler, Kur'an ve 
hadisten alınan malzemeden oluşturulmuş bir tür akaid sistemlerdir. 
Selef döneminde kaleme alınan Akaid risaleleri böyle bir kompozis
yonu ifade etmekte, farklılık ise bu kompozisyonları oluşturan kişil~
rin öncelik ve metotlarından kaynaklanmaktaydı. 

Rivayet yöntemini benimsemiş olan ve nakli akla tercih eden 
rivay~t ehli usUl ve furı1da kitap ve sünnetle yer almayan hiç bir şeyi 
kabul etmez; araşb.rma yapmaksızın ve tarhşmaksızın Allah'a inanır, 
Kur'an'ı zahirine göre anlar, te'vil yerine tenzih ve tefvizde bulunur. 
"Rahman arşa istiva etmiştir" (Taha 20/5) ayeti sorulduğunda İmam 
Malik "İstiva maıu.m, keyfiyeti meçhUl, ona iman vacip, ondan sual 
etmek ise bid'attir" demiştir.t9 Selefin Allah inancı, O'nun isim ve 
sıfatları etrafında oluşmuş bir tasavvurdur. Bunlar ta'tili reddedip 

14 el-Maide 5/50. 
ıs el-Bakara 2/147. 
16 er-Ra' d 13/7. 
11 en-Nahl16/125. 
18 Gbril hadisinde olduğu gibi Amentu'nün sistematik bir şekilde ifade edili
şi Medine dönemme tekabül etmekte olup bu dönemde iman esaslarının 
tedrici nüzillü büyük oranda tamamlanmıştır. Bu haclisin isnadı inütevafu 
olsaydı!, sistemin de ResUl-i Ekrem tarafından vaz edilcliği söylenebilircli. Bu 
durumda da tek akaid sisteminden söz edilebilircli. Söz konusu rivayetin 
isnadındaki ihtilaflar böyle bir hüküm vermeyi engellemektedir. 
19 Sabiinl, el-Kijaye, s. 110. 
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isim ve sıfatlan ispat ettikleri için daha çok Sıfatiyye olarak isimlen
dirilmişlerdir. Bu kişilerin ana meseleleri zat-sıfat, isim-müsemma, 
iman-amel ilişkisi ve müteşabihlerin te'vil edilip edilerneyeceği gibi 
konulardır. Ehl-i Haclls bu hususlarda Cehmiyye ve Mu'tezile'ye 
karşı çıkmışhr. Daha sonra İbn Teymiyye Selefi düşüncedeiii tartışma 
konulannı şirk ve b id' at üzerinde yoğunlaşhrmışhr. 

. i 
Selef alimleri· Bağdat ve Basra gibi ilim ve kültür m\.ıhitlerine 

geldikleri vakit, buralarda naslan anlamada akla başvuran ve 
nasların mucmel ve müteşabih olanlarını te'vil eden dirayet ehli -ile 
karşılaştılar. Ehl-i re'y adı verilen bu topluluğa muhalefet ederek 
kendilerini sünnet ve selef-i sa.J.ihlnin hakiki temsilcileri ilan ettiler, 
rivayet ve nakle tutundular ve te'vil karşısında tavır aldılar, karşıla
rında yer alanları bid'atçılıkla itharn ettiler. Ehl-i hadis hareketi böyle 
ortaya çıkmışhr. Bunların, kendilerini sünnet ve selef-i sa.J.ihlnin ye
gane temsilcisi olarak görmeleri doğru değildir. Çünkü bu iddianın 
aksine sünnet ve selefin tutumu tek yönlü değildir. Örnek olarak Hz. 
Ömer, Hz. Ali, İbn Mes'ud ve Hz. Aişe gibi sahabilerin tutum ve 
davranışlan gösterilebilir. Hz. Ömer'in müellefe-i kulub, talak ve had 
konularındaki tasarruflan ehl-i hadisi değil, ehl-i re'yi desteklemek
tedir. Buna karşın İbn Ömer, İbn Abbas, Ebu Hureyre gibi sahabiler 
rey karşısında yer- almaktadırlar. Bu durumçia Ehl-i hadisi 
muhaddisundan ayırmaıriız gerekmektedir. Biri hadis ilmi ile meşgul 
olan bir zümre U<en, diğeri dönemin itikacli fırkalarından b.iri konu-
mundadır. · '1 

Kelam ilmine gelince, onun doğuşu hicri birinci yüzyılın son
larında başlayıp dördüncü yüzyıla kadar devam etmiştir. Kelam ilmi 

! 
konu ve rrıetot bakınundan en büyük gelişimi üçüncü ve jdördüncü 
yüzyıllarda gerçekleştirmiştir. İlk hareket siyasi olarak başljmuş olup 
hilafet bu ilitilatları körükleyen en önemli amil olmuştur. ~Bu çerçe
vede ilk önce Havanc, Şia ve Müicie ortaya çıkmışhr. Bunlara, amaç
lan itikadl ko~ulan araşhrmak ve savunmak olan yenileri eklenmiş
tir. Böylece kelam ilminde büyük pay sahibi olan Kaderiyye, 
Mu'tezile, Eş'ariyye ve Matüridiyye gibi yeni akımlar ortaya çıkinış
hr. Kelam ilminin kurucularından olan Mu'tezile silsilesini Hz. Ali, 
Muhammed b. Hanefiyye, Zeyd b. AliJ Hasan el-Basri, Va?ıl b. Ata 
şeklinde devam ettirir. Rivayet ehlinin aksine Mu'tezile aklı nakle 
önceler. Eş'ariyye ve Matüridiyye ise Hadis ashabı ile Mu'tezlle'nin 
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ortasında bir yerde durmaktadır. Bunlar Mu' tezlle'nin el-menzile 
beyne'l-menzileteyn ilkesinden etkilenerek akıl-nakil arasında orta 
)!Olu savunmuşlar, cüz la yetecezzayı onlardan almışlardır. İlaru 
sıfatlar konusunda ise Sıfatiyye'nin etkisinde kalmışlardır. Eş'ari, el
İbane'de Ahmed b. Hanbel' e yakın bir metot takip ederken, el-Luma ve 
el-Hass ale'I-Bahs'da daha mutedil bir çizgiye gelmiştir. Matüridi ise 
başından beri mutedil çizgide yürümüştür. 

Şia'ya gelince bazı yazarlar onların tarihini Gadirhum, Kırtas 
ve Beru Sakife'ye kadar götürürler. Hz. Osman'ın şehadeti sonrası 
Beru Ümeyye-Beru Haşim ayrışması ve Hz. Ali'nin hilafetinden sonra 
da Kerbela Olayı meydana gelmiştir. Hişam b. Abdilmelik'e karşı 
Zeyd b. Ali İsyaru, arkasından kardeşi Yahya'nın kıyfunı olmuşhır. 
Şia' dan Zeydiyye, İmamiyye ve İsmailiyye gibi fırkalar çıkmıştır. 
Zeyd b. Ali, Vasıl b. Ata'nın öğrencisi olmuşhır. İmfuniyye ise 12 
imam silsilesini takip etmiştir.20 

Hz. Peygamber sonrası ortaya çıkan olaylar ve hilafet tartışma
ları karşısında, insanların üç farklı tutumdan birini benimsedikleri 
görülmektedir. Bazı kişiler tarihin akışına teslim olarak olup biteni 
aynen benimsemişler, bazı kişiler susup geleneği devam ettirmeyi 
tercih etmişler, bazıları ise yeni yorumlar getirme ihtiyacı duymuş
lardır. Birincileri gelenekçiler, ikincileri Vakifiyye, üçüncüleri ise 
kelamcılar oluşturmaktaydı. Gelişmeler karşısında dinamik tutum 
takınan ve yeni yorum getiren kelamcılar geleneğe uymadıklan için 
makbUl sayılmadılar ve tepki gördüler. Kendilerini sünnet yanlısı 
olarak niteleyen gelenekçiler, bid' at yanlısı olarak gördükleri kelam
cılan yeriyorlardı. İlk kelamcılar bu kategoride sayıldıklan için yeri
tip reddedilmişlerdir. Ebu Hanife ve Eş'an bu tür ithfunlardan şika
yet etmektedirler. Gazzili İhya'ru.ıı ilim bölümünde bu hususa geniş
çe yer vermiştir. Bu nedenle Si.inni ilimler itikadi konularda görüşle
rini ifadeye başladıklarında "kelam" adını kullanmaktan kaÇınıp "el
fıkhu'l-ekber", "ilmü't-tevhld", "uswü'd-din" gibi adlar kullanmış
lardır. Daha sonra Eş' ari'nin el-Hass ale'i-bahs adlı nsalesinde olduğu 
gibi "keıam·· tabirini kullanınada bir beis görmemişlerdir. 

20 Geniş bilgi için Bkz., Mustafa Öz, "imfuniyye··, DİA, XXII, 207-209. 
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L. Kelam Bir UsUl İ1mi Olarak mı Yoksa Esas ilmi Olarak mı 
ZuhurEtti? 

Kelfun il~i başlangıçta konusu, yöntemi ve kaynakları belli 
esasa dair bir ilim olarak mı doğdu, yoksa Akaid tarafından belir: 
lenmiş bulunan mesam savunma, açıklama ve teyid etmE! amacıyla 
bir usUl olarak mı ortaya çıkh? Bu hususta farklı görüşler Öulunmak
tadır. Bir görüşe göre o, hpkı usfil-i fı.klun fı.klun, usfil-i ·hacltisin hadi
sin yöntemini ortaya koyduğu gibi mesam vahiy tarafından belirle
nen Akaidin yöntemini belirlemek üzere ortaya çıkmış bir ilimdir. 
Kelfunın ortaya çıkış süreci ve bazı ilk dönem kelam aJ.iınlerinin ifa
delerinden bu görüşü teyid eden birtakım ipuçlarını çıkartmak 
mümkiindür. Şöyle ki: Akaide konu olan meseleler Kur' an. ve sürınet 
tarafından belirlenmişti ve kelfun ilminin yeni bir mesail oluşturma 
gibi bir işlevi bulunmamaktaydı. Bu sebeple kelam ilmi çerçevesi 
daha önceden belirlenmiş (verilmiş) birtakım mesam açıklamak üze
re bir vesail ilmi olarak ortaya çıkmışhr. 

İmfun-ı Azam'ın risalelerinde ve Ebü'l-Hasan el-Eş'aı;i'nin el
Hass ale'I-Bahs'ında dile getirdiği hususlar bunu teyid etmektedir. Söz 
konusu kaynaklarda kelfunın zaman ve zemiİı.e göre Akaidi açıkla
yan ve savunan bir disiplin olduğu beyan edilmektedir. Benzer de
ğerlendirmeler kelam ilmini bir "sınaat" olarak niteleyen caıuz ve 
··ilmü'l-cedeı'" olarak gören Farabi tarafından da yapılmıştır. G~ye ve 
konusuna göre yapılan kelam tarumlarına baktığımızda da bu değer-
lendirmeye şahid olmaktayız. . 'ı . 

Örnek olarak İmam Gazzaii'nin (ö. 505/1111) kelam ilmi tam.., 
mını verebiliriz. Ona göre kelam ilmi: "Ehl-i Sürınet akidesiı)i muha-. 
faza etmeyi ve bu akideyi bidat ehlinin bozmasından koruf.ayı gaye 
edinmiş olan bir ilimdir."2ı Allah Teaıa kullarına Peygan}ber'in di
linden din ve dünyalarında selamete ulaşmalarıru sağlamaR için doğ
ru ve hak olan akideyi göndermiştir. Nitekim bu akideyi Kur~an ve 
sünnet bild.itmiştir. Sorira şeytan bidatçilerin kalbine sürınete aykırı 
fikirler sakmuş ve onlar. da giderek bu fikirleri benimsemişlerdir. 
İnsanların doğru ve hak olan akideyi karma karışık ve aniaşılmaz 
hale getirecekleri bir sırada Allah kelamcılar zümresini vücı1da ge
tirmiş ve bunların gayretlerini sürınetin_ zaferi için harekete peçirmiş-

ıı GazzaJ1, el-Mımkiz mine'd-daliil, s. 33-34. 



KELAM iLMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BİRBİRİYLE İLİŞKİLERİ 397 

tir. Bu da ehl-i birlatin peygamberden naklolunan ·sünnet hilafına 
ilidas ettikleri yanlış görüşleri söküp atacak şekilde hazırlanmış bir 
_keHim vasıtasıyla olmuştur. İşte böylece kelam ilmi ve kelamalar 
doğmuştur.22 

İkincisi Adududdin el-İci'nin (ö. 756/1355) kelam tarumıdır. 
Söz konusu taruma göre kelam ilmi "Deliller irad etmek ve şüpheleri 
gidermek sılretiyle din1 akidelerin ispatını sağlayan bir iliİndir".23 
Taşköprizade ve Tehanevi'de aynı tanımı benimsemişlerdir. 24 

Üçüncüsü ise İbn HaldUn.'a ait olan tarumdır. Söz konusu ta.
nımda kelam ilmi: "İmana taalluk eden akidelerin akli delillerle mü
dafaa edilmelerini ve itikad esaslarında Selef ve Ehl-i sünnet mezhe
binden sapmış olan bid' atçilerin reddedilmesini ihtiva eden bir ilim
dir."25 

Verdiğimiz bu tanımlarda "Kelfunın vahiyle sabit olan din1 
akideleri isbata vesile olarak araştırınayı (bahs), düşünmeyi (nazar) 
ve akıl yürütmeyi (istidlaJ.-i akli) n:ıetod olarak benimsemişbir ilim 
olduğu görülmektedir. Bu yüzden kelam ilmi zainan zamannazar ve 
istidlaJ. ilmi ve ilmü'l-cedel gibi adlarla da anılmıştır. Aynca kelfunın 
fıkıh usıllü, hadis usUlü gibi müstakil bir disiplin olarak usUlünün 
olmaması ve kelfun tabirinin "logos" ile aynı manaya gelmesi, onun 
bir vesail ilmi olarak ortaya çıkbğını gösterir. 

Kelam metodunu ilk olarak kullanan Mutezililer, bu metodun 
sadece akideye hizmet eden ve onu koruyan bir vesile olmasını iste
mişler, ancak Ehl-i Hadis ve Sıfatiyye gibi rakiplerine karşı sert ve 
kab tutumları, bu metotlarında ifrata gitmelerine neden olmuştur. Bu 
davranışları sebebiyle de onlara karşı kuvvetli bir direniş doğmuş
tur.26 

Kelam i1.minin mesai! olarak Akaidle ilgilenme zarılreti olduğu 
gibi, vesail olarak da varlık, doğa ve manbk gibi konularla meşgul 

22 Gazzali, el-Munkiz mine'd-dalal, s. 34. 
23 İci, el-Mevlikıf .fi ilmi'l-kelfim (Şerlıu '1-Mevlikıf içinde), s. 34-35. 
24 Taşköprizade, Mevzaatü'l-ulftm, I, 594; Tehanevi, Keşşfiju Istılahati'l-Funftn, 
""Kelam.··, md. 
25 İbn Haldun, Muktıddime, ""Kelfun İlmi··, md. Söz konusu tanımlar üzerine bir 
değerlendirme için Bkz., İrfan Abdülhamid, İsiilm'da İtikadi Mezhepler ve 
Akaid Esaslan, s.l31-133. 
26 İrfan Abdülhamid, İslam'da İtı7cadi Mezhepler ve Akaid Esaslan, s. 145. 
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olma zorunluluğu vardı. Bu zarılret klasik dönem kelam aJ.imlerini 
felsefenin meşgul olduğu varlık ve bilgi konularına yöneltmiştir. 
Bunun bir gereklilik olduğunu CaJ:uz Kitabü'l-Hayevan'ın "Kelamcıla
rın Vasıfları" kısmında şu şekilde dile getirmektedir: 

"Mütekellim, din konusundaki uzmanlığuu, felsefe konusı,ın
daki uzmanlığı düzeyine getirmeci.ikçe, kelfunın tüm sahal~ıru kap
sayamaz, bu disiplinde uZınanlaşıp reis mertebesine ulaşarrlaz. Bizim 
nezdimizde alim, her iki uzmanlığı kendisinde birleştirebilen kişi
dir'' _27 

Klasik dönem ~elfun aJ.imleri Zat-ı Ban, O'nun sıfatları, vahiy, 
nübüvvet ve ahiret gibi kelam konulannın naslar çerçevesinde ele 
alınmasını "Ceillü'l-kelam", aynı konuların akıl ve bilim perspekti
finden ele alırup açıklanmasını da "Dakiku'l-kelam" olarak isimlen
dirmişlerdir. Örneğin İmam Eş' ari Makfilatü'l-İslamiyytn'de kelamcıla
rın görüşlerini bölümlere ayırarak aktarırken, "Ceillü'l-kelfun" olarak 
isimlendirdiği bölümde kelamcıların Allah'ın zatı, sıfatları, vahiy, 
peygamberlik ve ahiret gibi konulardaki görüşlerine yer vermekte, 
"Dakiku'l-kelfu;n" olarak isimlendirdiği bölümde ise alem, cevher, 
araz, cisim ve hareket gibi kozmolojik yaklaşırnlara temas etmekte
dir. Bu durum, erken dönem kelamcılanrun din sahasında uzman 
olduklan kadar; mantık, kozmoloji ve antroploji gibi felsefi alanlarla 
da meşgul olduklarını ortaya koymaktadır. Benzer bir yaklaşımda 
bulunan Kadl Abdü'l-Cebbar (ö. 415/1025) el-Muhlf bi!t-teklifte 
"tevhid" konusunda mükellefin bilmesi gereken hususları belirttik
ten sonra, bu esasların ancak "dakik" olarak isimlendirilen kozmolo
jik esaslarla temellendirilebileceğini idclia etmektedir. O'na gÇ>re "Al
lah' ın, maddenin özünü yaı:atmaya güç yetiremeyeceğini" irdi~ eden 
Zekeriyya er-Razi'nin karşısına ancak doğa konusunda qzman ol-
makla çıkmak mümkündür. 28 ~ 

İmamü~l-Harameyn el-Cüveyni de eş-Şilmil'de "ulllhiyet balıis
lerine geçmeden önce niçin cevher, araz, cisim ve hareket gibi konu
lan tartışma konusu ettiği,' sorusuna: "evren hakkında ~ir .. kana~tte 
bulunmadan Allah hakkında konuşulamayacağı" şeklinqe cevap 

27 Ebu Osman Amr b. caıuz, Kitabıi'l-Hayevan, Beyrut 1969, II, 134. 
28 Kadı Abdülcebbar, el-Mııhit bi't-teklift I, 26-27. 
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vermiştir.29 Aynı müellif el-İrşad'ın girişinde ise şunları söylemekte
dir: "Şer'an buluğ çağına ulaşıp akil-ba!iğ olan bir ki.mse.nin üzerine 
~üşen ilk iş, alemin hadis olduğu bilgisine ulaştıran sahih nazara 
yönelmektir."30 Bu ayırımı usUl ve füıı1 şeklinde yapan ŞehristfuU'ye 
göre ise din ma'riiet ve itaattan oluşan iki esasa dayanır. Bilgi ve 
iman aslı, itaat ve ibadet ise fer'i oluşturur. Birinci alan hakkında 
konuşanlara "usUliyye", ikinci alan hakkında konuşanlara ise 
"furfuyye" denilir.31 

Bu anlatılanlar mütekaddimln kelamcılarının tutumunu ortaya 
koymaktadır. Felsefi ilimler Arapça'ya nakledilip bu ilimlere yoğun 
ilgi başlayınca, şeriata muhaıif olan görüşlerinde felsefecilere karşı 
koymak ve onların maksatlarını iyice belleyip görüşlerini çürütebil
mek için müteahhirln kelamcılan birçok felsefi meseleyi kelam ilmi
ne dahil etti ve fizik ve metafizik konularının çoğunu kelam kitapla
rına alcWar. O kadar ki sem'iyyat konuları olmasa kelam ilmi felsefe
den ayırd edilemeyecekti. 

Sonuç olarak kelam ilmi başlangıçta Akaide hizmet için ortaya 
çıkmış bir usUl iken ve bunu güçlü bir şekilde icra edebilmek için 
felsefi konularla ilgilenerek "Daklku'l-kelam" yaphğı halde; zaman 
içinde bazılarınca asıl gibi telakki edilerek "Celllü'l-kelam" olarak 
değerlendirilmeye başlandığı görülmektedir. Kelamm konusunun 
mevcftd veya maJ.Uın olarak belirlenmesi de bu anlayışın sonucudur. 
Bu sürecin sonunda kelamm külü bir ilim telakki edilmesi noktasına 
gelinmiş; kelam İslfuni ilimlerde, manhğın felsefedeki rolü gibi me
todik bir fonksiyon yerine, felsefenin dünyevi ilimlerde oynadığı 
fonksiyonu icra etmeye başlamıştır. Bir anlamda kelam Akaidin ye
rine geçmiştir. Müteahhirin dönemi · kelam aJ.imlerinin kelam tanım
larında bu durum kısmen görülmektedir. Örnek olarak kelarm: 
"AlHıh'ıri zatından, sıfatlarından, nübüvvet ve ahirete ilişkin 

mesillden, başlangıç ve sonuç itibariyle kamatın ahvilinden İslam 
kanunu üzere söz eden bir ilim olarak" tarif eden Cürcaru'hin tanı
mını gösterebiliriz.32 Görül~üğü üzere bu tanımda kamatın oluşu-

29 Cüveyni, eş-Şamil fi ıısilli'd-diıı, s. 140. 
30 Cüveyni, el-İrşfid, s. 25. 
31 Şehristaru, el-Milel ve'n-nilıal, I (nşr. M Abdülkadir el-Fazili), Beyrut, 2006, 

33-36. 
32 Seyyid Şerif Cürcaru, et-Ta'nfat, "Kelam", md. 
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mundan sözetmek kelam konularına dahil edilmiştir. Burada kela
rnın tarumı felsefeyle o kadar bütünleştirilmiştir ki, onu felsefeden 
ayırmak üzere taruma ·"islam kanunu" kaydının konulmasına ihtiyaç 
hissedilmiştir. 

Kanaatirnizce kelam ilminin konusunu başlangıçta Akaid oluş
turmaktaydı. Yani o, Allah Teala'run zat ve sıfatlannı konu ~dinmek
teydi. Daha sonra buna var olmak açısından ··mevcı1d olanlf!! .. eklen
di. Müteahhirln döneminde ise ··mevcid··, ··maıilm··a dönüştü. Bu 
durumda kelam konusu bakımından değil, sadece gayesi açısından 
felsefeden ayrılır oldu. Felsefenin aklın gereğine göre hareket etme
sine karşılık, İslam kanununu dikkate alan bir ilim olarak faaliyette 
bulundu. Gelinen noktada kelam, usıll ile esası bünyesinde cem eden 
bir ilim· şekline büründü; Akaidi konu edinınesi itibariyle ··ahkam 
ilmi··, alıkarnı temeliendirmesi itibariyle de ··usıll ilmi .. şeklini aldı. 

II. Kelam'm isıa.ını İlimler İçindeki Yeri 

Din, aniaşılmak ve yaşanmak için gönderilmiş olup onun ana 
kaynağı olan Kur' an, düz bir metin değil; zahir-batın, hakikat-mecaz, 
muhkem-müteşabih V~ has-am gibi farklı manalan içeren lafız Ve 
ibarelerden o1uşan edebi bir metindir. Kur'an'ın mesajını hayatımıza 
dahil edebilmek için onun lafzıru anlamamız gerekmektedir. Tefsir 
ve te'vil faaliyetlerinin amacı da bunu sağlamaktır. Kur'an'ın te'vil 
ve tefsirinde Peygamberimiz'in rolü pnemlidir. Ancak Kur'an bu
nunla yetinmemekte, insanlan akletmeye davet etmekte, gezip gör-

' meye, müşah.ede ve tecrübeye çağırmaktadır. Allah' ın' verdiği aklı 
kullanmayanları kınama}.<ta, görüp ibret almayanlan sağır, dilsiz ve 
kör olarak nitelemektedir. Bu duruma göre Kur'an ve sünnet;in anla
şılması ve dini düşüncenin oluşmasında vahye dayanan dİn1 metin
ler yanında akıl ve duyulara da ihtiyaç vardır. Bunun i~in kelam 
ilminde bilgi edinme yollan akıl, duyular ve doğru hab~r olarak 
belirlenmiş ve bu .. esbab-ı ilim .. tefsir, hadis, fıkıh gibi şer'i iUmler 
tarafından da ·aynen kabıillenilmişfu. 

Dini ilimierin tedvm ve tasnilide bu çerçeveye uygun olarak 
gerçekleşmiş olup bu sözkonusu hususla ~gili tabioyu ~şağıdaki 
şekilde gösterebiliriz: 
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' ll;miN ı 
1 1 

1 Alet Ilimleri 1 Şer'i Himler 

1 Dil Bilimleri 1 Mantıkilmi 1 
Kaynak 1 Sistematik 
Ilimleri Ilimler 

1 Tefsir ilmi 1 Hadis ilmi ll Kültiilim 1 
Cüz'illim 

(Kelamilmi) (Fıkıhllmi) 

Bu şemadal9. dizilime baktığuruzda, ilimierin önce alet ve şer'i 
olarak ikiye ayrıldığını; alet ilimlerinin dil ve mantıktan oluştuğunu, 
şer'i ilimierin ise kaynak ve sistematik (kaynaklardan çıkarılmış) 
ilimler olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Alet ilimleri tümüyle beşe
ndir; kaynaklar ise nakli ve sem'idir. Asıl ve fer'i olarak ayrılan sis
tematik ilimlere gelince, onların asıl kaynağı sem'i, yorumu ise beşe
ndir. Kelam asli (külli) olanı, fıkıh ise fer'i (ciizi) olanı temsil eder. 
Dinin temellerini teşkil eden itikadi hükümleri ele alan kelam ilmi, 
Allah'ın varlığını ve birliğini, nübü\rvetin hak olduğunu, ilaru kitap
ların getirdiği mesajı, ahiret hayatırun gerçekleşeceğini akü ve nakli 
delillerle ortaya koymaya çalışır. Kelam ilminin bu tespitleri tefsir, 
hadis ve fıkıh gibi dini ilimierin sistemlerini üzerine inşa edecekleri 
temel ilkelerdir. Bu ilim dallarından her birikelam ilminin inceleme 
alanına giren bir konuyu ele alır. Mesela tefsir, kelam ilminin incele
me alanına giren konulardan biri olan Kitab'ı ele alır ve onu tefsir 
eder; hadis bu konulardan sünneti inceler, onun sübut. yollarını tesbit 
etmeye çalışır, fıkıh mükelleflere ait füllerin şer'i-ameli olanlarını 
konu edinir. Buna göre İslami ilimler bilgi kuramlarını, bilgi ve bul
gularuu kelam ilminin ortaya koyduğu genel çerçeve içinde kalarak 
inşa ederler. 

Evrenle meşgul olurken Allah'ın varlığını ve birliğini ispatla
maya çalışınakla yetinmeyip din ve evren konusundaki uzmanlığını 
topyekUn bir varlık anlayışına dönüştüren ve böylelikle d e diğer dini 
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ilimlere zemin oluşturacak bir dünya görüşü ortaya koyan İmam 
Gazzali'nin kelama çizdiği rol de bu perspektifle paralellik arz et
mektedir. O, el-Mustasfti'da kelam ilminin ilimler hiyerarşisindeki 
yerini ve işlevini yukandaki şemadfi gösterilen tasnife uygun olarak 
şu şekilde ortaya koymaktadır: 

"İyi bil ki ilimler akli ve dini olarak ikiye aynlır. Tıb, hesap, 
hendese gibi doğa ve zihinle ilgili olanlara akli; kelam, fı.kı.li ve usUlü, 
hadis, tefsir, ahlak gibi insan ve tabiatın Allah'la irtibabru kuran ilim
lere ise dini ilimler denilmektedir. Akli ve dini ilimierin her biri külli 
ve cü.z'i olmak üzere ikiye aynlır. Dini ilimierin içinde külli olanı 
kelamdır. Geri kalan fıkıh ve usUlü, tefsir, hadis gibi ilimler cüz'i 
ilimlerdir. Çünkü müfessir sadece Kur'an'ın manasma bakar, mu
haddis hadisin sübut tarikiyle uğraşır, fakili mükellefin 'işledikleri 
fiilierin ahkfunı.ru tespit eder, usill-i fı..kıhçı ise ahkam-ı şer'iyyenin 
delillerini ortaya koyar. 

Kelamcılara gelince; onlar eşyanın en umfurıi ve şümullü olanı 
olan mevcfid üzerinde araştırma yaparlar; mevcfidu kadim ve hadis 
ol~ak ikiye ayırır, hadisi de cevher ve araz diye taksim ederler. ~a
zı da ilim, irade, kudret, kelam, sem' ve basar gibi mevcfidiyeti için 
hayatın şart olduğu k.J.sım; renk, koku; tat gibi hayatın şart olmadığı 
kısım şeklinde ayınrlar. Cevheri ise hayvan, bitki ve cemad olarak 
taksim ettikten sonra bunların da taşıdıklan araziara göre tür ve çe
şitlere aynldıklannı kaydederler. Kadim varlık hakkında da O'nun 

. ' tek olduğu ve hadis varlıklar gibi taksime tabi tutulinadığıru; tek 
oluşu ve sıfatları ile hadis varlıklardan ayrılması gerektiğini; bu va
sıfların bir kısmının vacib, bir kısmının mümteni ve bir kısmının da 
caiz olduğunu söylediler. Kelamcılann burada sözü biteıi ve kendi 
başlarına idrak edemeyecekleri meselelerde peygambere k{uak verir
ler. Taatin ahirette saadete, isyanm da bedbahtlığa ned~n olacağı 
gibi, aklın müstakil olarak idrak ederneyeceği konularda peygambe
rin beyanma·göre hareket ederler. Kelam ilminin konusu işte bundan 
ibarettii".33 

Gazzali'nin bu görüşlerini nakleden. merhfun Muham:İned 
Tavit et-Tanci şu değerlendirmede bulunmaktadır: "13u duri.ıma göre 
kelamcı eşyanın en şümilllusü olan mevcfid hakkında düşünmekle 

33 Gazzaü, el-Mustasfii, (nşr. Hamza b. Züehyr Hafız), Medine, t.y., I, 12-13. 
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işe başlar, sonra tedricen taisllata girer ve kitap, sürınet gi~i ilirolerin 
esaslarını ve peygamberin doğruluğunu ispat eder. Müfessir, kelam
?TIID araşbrma alarundan sadece kitabı alır ve tefsir eder. Muhaddis 
diğer bir araşbrma alanı olan sürıneti alır ve onun sübut yollarını 
tetkik eder. Fakili de mükellefin fiilierini ele alır; onun farz, haram ve 
ibaha bakımından şer'in hitabına olan nisbetini ortaya koyar. Usill.cü 
ise 'l<elam~ doğruluğunu isbat ettiği peygamberin sözünün ah
kama delalet nevini, melfı1zuyla İnl, mefhılmuyla mı, yoksa 
manasıyla mıT olduğunu inceler. Onun tetkiki bunun ötesine geç
mez. Dini deliller kitap, sünnet ve ic:ınadan ibaret olup Resill.ullah'ın 
sözünün doğruluğu ve hüccet oluşu ancak ilm-i kelam yoluyla ispat 
edilebilir. Bu nedenle bütün dini ilimler kelam ilmine nisbetle · 
cüz'ldir ve cüz'l ilimlere oradan geçildiği için kelam ilmi en yüksek 
mertebede bulunan ilimdir··.34 

A. Kelam'ın Akaid ile ilişkisi 

Bir hususun aklde içinde yer alması için Kur'an'ın muhkem 
ifadeleri veya mütevatir sürınet ile sabit olması gerekir. Kelam ilmine 
gelince o, naslada belirlenen Akaid etrafında yapılan akü ve tecrübl 
faaliyetler bütünüdür.3s İkisi arasındaki ilişki, zarf-mazrılf ilişkisidir. 
Bu ilişkiyi ceviz ile kabuğu arasındaki ilişkiye benzetecek olurs.ak 
cevizin özü Akaid, kabuğu ise kelamdır. Şüphesiz asıl maksat özdür 
ancak bu özden yararlanabilmek için de onun kabukla koruma altına 
alınması gerekmektedir. Söz konusu ilişki şu şekilde gösterilebilir: 

34 Muhammed b. Tavit et-Tanô, İslam Düşüncesi Üzerine Maktıleler, Ankara 

2011, s. 254-256. . 
35 Bu özelliği dolayısıyla, Kelam ilmi gelenekte, "İslami alôdeleri, akli delillerle 
ispat eden bir ilim" olarak tanımlanmıştır. 
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·ı 
nan ' 

AKAiD 

İslam' da Akaid esaslan Kur'an ve sünnetle belirlendi ği için 
söz konusu esasların kişi veya gruplar tarafından ilidas edilmesi söz 
konusu olamaz. 

İslam Akaidi kendi içinde icma.Il ve tafsili olarak iki kısma ay
nlır. Tevhld, nübüvvet ve ahiret gibi her müslümanın bilmesi ve 
inanması gereken hususlara ··icmaJ.i"; sö~ konusu inançların detay
landınlmış şekline de "tafsili lman" denilir. 

Hz. Peygamber fırka-i naciye hadisinde kurtuluşa erecek kişi
leri "kendisinin ve ashabının yolu üzere olanlar" olarak tanımlamış
tır. Bu duruma göre nasta açıkça beyan edilen ve Resw-i Ekrem ve 
ashabının anladığı şel:<iJ.de anlaşılan hususlar a.klde; qunun dışında 
kalan hususlar ise ictihad, te'vil ve yorum olup mezhebi farklılıklan 
ifade eder. Sözgelimi Allah'ın sıfatlarının bulunduğuna inanmak 
Akaid, bunların. zat ile ilişkisi, onun aynı mı yoksa zat üze~e zaid 
mi olduğu; tevhldi kabul ettikten sonra onun mahiyeti fakkındaki 
tartışmalar, Allah'ın kelarmru kabul ettikten sonra omu\ hadis mi 
yoksa kacüm. mi olduğu gibi hususlar Akaid etrafında yapUan kelam 
faaliyetleridir. 

Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği Akaid iki aşama katetmiştir: Bi
rinci aşama O'nun tebliğ ettiği hususları kendisinden doğrudan. alan 
sahabileri kapsar. Onların Hz. Peygamber'e.imanı, ondan d,uyduklan 
hususlan tereddütsüz kabule itmiş ve çoğu zaman soru sormayı dahi 
zait sayıruşlardır. Sorulan kabulle ilgili değil, tefsir ve anl,aşılma ile 
ilgiliydi. 
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İkinci merhaleye gelince, Resfılullah'ın vefatı soruasma teka
bül eden bu dönemde Resfılullah' a yakın olmanın ve direkt ondan 
_duymanın avantajlan ortadan kalkmıştı. Tablin ve onlardan sonra 
gelenler sahabeden duyduklaruu tanzim ve tertip etme gereği duy
dular. Böylece İslam Akaidinin ana esasiamu açıkça ortaya koymak 
istediler. Arkasından da bu esaslan akli delillerle kuvvetlendiriDe 
ihtiyaoru hissettiler. Kur'an'ın parça. parça ve tedrlô olarak nazil 
oluşu, hayatta olduğu gibi bir bütünl:üğü öne çıkanyordu. Vahiy 
süreci tamamlanınca Kur'an'ın bütünlüğü önem kazandı .. Bunun için 
de akldeye ilişkin ayetlerin bir araya getirilip bir bütünlük içinde 
anlaşılması, tertıp ve ta.n.zhn edilmesi gerekli oldu. Aynı konuya dair 
farklı manalar içeren ayetler söz konusu olduğunda mezhep imamla
n kendi mezhep görüşlerini esas alarak, Kur'an ayetlerini bunun 
etrafında yorumladılar. Bu durum bir ihtiyaç olmakla beraber 
mezheb taassubunun oluşması, kişileri naslara sadece bu gözlükle 
bakar hale getirmiştir. · 

İhtiyaçlar ve tarihi zarfiretler müslüman bilginleri kelam yap
maya itmiştir. Şayet İslam Akaidi kelam ilmi ile Mect1stlere, Br~
manlara, Dehrtlere, Tabiatçılara, Müneccimeye, Hnstiyanlar'a ve 
Yahudiler'e karşı akli bir koruma altına alınmarmş olsaydı, Ehl-i 
Hadis'in akla kapalı tavnyla Akaid ne kadar korunabilir ve ne kadar 
yayılabilirdi? Akaid, kelam ilmi sayesinde mahalli alandan evrensel 
alana taşınmış, taklitten tahklkl duruma geçmiştir. 

· Sonuç olarak kelam ilmi, kendisi .için müstakil bir usUl oluş
turmadığından, Akaidi konu edinınesi itibariyle ··ahkam.··, alıkann 
değerlendirmesi itibariyle de "usUl" ilmidir. Bu duri:ıma göre kelam, 
arneli .konularda hem fıkhın hem de usUl-i fıkhın üstlenmiş olduğu 
işlevi, itikadi alanda üstlenmiş bulunmaktadır. ı::er ikisinde de prob
lemlecin vaz'ı ve çöziinlünde asıl kaynak naslardır. Ancak fıkıhta 
nasta bulunmayan konularda kıyasa başvurulurken kelamda böyle 
bir şey yapılamaz. Kelam ile fıkhın aynidıklan önemli noktalardan 
biri btidur. 

B. Kelam İlminin Fıkıh ve Usiilü ile ilişkisi . 

Başlangıçta ··fıkıh·· terimi hem kelarm hem de hukuku kapsa
maktaydı. Kur' an' da: "Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmalan 
doğru değildir. Onhınn her kesiminden bir grup dinde geniş bilgi 

' 
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edinmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onlan ikaz etmek için 
geride kalmalıdır" (et-Tevbe 9/122) buyu.rulmaktadır. Burada "dinde 
tefekkuh etme" tabiri geçmektedir. Bu tabir iman, amel ve ahlakıyla 
di.nl alaniann tümünü içine almaktadır. İmam-ı Azam Ebfı 
Hanife'nin fıkıh tabirine yüklediği anlam da bu çerçeveded4' O, fıklu 

. t 
ikiye ayırarak .. el-fıkhu'l-ekber .. ve .. fı.khu'l-ahkam·· ( el-fi.kh fi' d-din 
ve el-fıkh fi'l-"ahkam) tabirlerini kullanmıştır.36 Bu ayırımı Şehristaru 

ı 

maruet-taat37; Teftazaru ve Cürcaru ise asıl-fer' şeklinde yaprruşlar-
dır.38 

Ayrıca usfıl-i fıkhın biri fukaha ve diğeri mütekellimfın meto
du olJ:nak üzere iki farklı yöntemi söz konusudur. Daha çok Hanefi
ler'in paylaştığı fukaha metodunda mezhep imamının, hüküm 
istinbatı sırasında başvurduğu ana esaslan tespit edip yeni olaylara 
uygulama şeklinde olup cüzden killle giden bir usfıl söz konusudur. 
Mütekellimfın metodunda ise şer'i delillerin desteklediği usfıl kaide
lerini belideyip yeni olaylara uygulama (tü)nden gelim) şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Kelam literatüründe Kur'an ve süruı.et kaynak, kelam ve fıkıh 
bu kaynaklan kullanarak bilgi üreten sistematik ilimler olarak tanım
lanmaktadır. Seyyid Şerif Cürcani ve Saduddin Teftazani'nin açık bir 
biçimde dile getirdiği 'bu ilişki biçimine göre fıkhın genel çerçevesini 
hükümlerin üzerine bina ettiği temel esaslan ortaya koyan kelam 
ilmi, daha doğrusu onun ıiıesailini oluşturan akaiddir. fıkhın, akaid 

' yerine müteahhirin dönemi kelammm konu edindiği ontoloji üzerine 
bina edilmesi onun meşruiyyetini tartışmalı hale getirir. Sözgelimi 
atomcu kelam ontolojisini esas alan bir fıkıh, anti-atomcu _bi,r görüş 
karşısında geçerliliğini yitirir. Çünkü atomcu görüş de anr atomcu 
görüş de beşeri çabalarla elde edilen kesbi bilgilerdir ve he~.an deği

şime açık hususlardır. Muhkem naslarda ortaya konan akaÜi esaslan 
kişi ve mezheplere göre değişmeyen hususlardır. 

.. 
36İmam-ı Azam, el-Fıkhu'l-Ebsat (İmam-ı Azam'ın Beş Eseri içinde, nşr. ve· tre. 
Mustafa Öz) s. 44; Beyazizade, el-Usıllü'l-münife li'l-İmam Ebi Hanife (nşr. ve 
tre. İlyas Çelebi), s. 30. 
:r7 Şehristani, el-Milel ve'n-nihal, I, 33. 
38 Teftazani, Şerhıı'l-Akiiid (Kestelli Haşiyesi içinde) s. 13-15; Cürcani, Şerhu'l
Mevfikıf, I, 51. 
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Kelfun ile fıkıh arasındaki ilişkilerden biri de epistemolojik iş
birliğidir. Kelfunın Kur' an, sünnet, akıl ve duyular gibi bilgi vasıtala
p.na yüklediği mana ve belirleyicilik fıkıh tarafından da benimsenen 
hususlardır. Ayrıca fıkhın şeili olarak kabul ettiği birÇok mesele 
kelfun tarafından da kabullenilerek vurgulanmıştır. Benzer ortaklık
lar usul-i fıkıh ile kelfun arasında da söz konusudur. Hüsun-kubuh, 
illet-malul ilişkisi, kitab, sünnet ve aklın kullanımı, hüküm ve çeşitle
ri gibi meseleler bir yönüyle usul-i fıkhı ilgilendirirken bir başka 
yönüyle kelarm ilgilendirmektedir. 

Netice itibariyle birbirini tamamlayan iki ilim olan kelfun ile 
fıkıh arasındaki ilişki öncelikle bir kül-cüz veya asıl-fer' ilişkisidir. 
Dolayısıyla dirU hayatın tam oluşu ikisinin de eksiksiz mevcudiyeti
ne bağlıdır. Kül-cüz ilişkisi sebebiyle fıkhın sistemini sağlıklı bir ze
mine oturtabilmesi için külli ilim olan kelarm göz önünde bulun

· durması gerekir. Buna karşılık kelfunın da yorum ve te'villerini fık
hın pratikleri ile test etmesi söz konusu olabilir. 

C. Kelaının Tefsir ve Hadis ile ilişkisi 

Akaidin kaynağının Kur'an ve Sünnet oluşu, bu iki kaynağı 
kelfun açısından önemli kılmaktadır. Yüksek düzeyde bir kelfun ya
pabilmek için sözkonusu kaynakların anlaşılması gereklidir. Bunun 
için de kelfunın tefsir ve hadis ilimleriyle irtibatı zorunludur. 

. Kelfun ilminin konusu inanç esaslarıdır. Bunun merkezinde de 
tevhid inancı bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in yerleştirmeye çalış
tığı ve üzerinde en fazla durduğu konu da Allah'ın varlığı ve birliği
dir. Tefsir ilminin konusu ve uğraş alanı da Kur'an-ı Kerim, onun 
anlaşılması, açıklaması ve yorumudur. Burada kelfun ilmi ile tefsirin 
yolları buluşmaktadır. Kelfun alimleri itikatla ilgili ayetleri anlamak 
ve doğru bir şekilde yorumlamak için tefsir ilmine müracaCt;t etmek, 
onun açıklama ve yorumlarından faydalanmak zorundadırlar. Bu 
hususta kelfuncıların akli te'villeri ile tefsircilerin dirayet metodu 
buluşmaktadır. 

Bilindiği üzere dirayet metodu ile yazılan tefsirlerde dil kural
larına ve akıl ilkelerine dayanarak te'viller yapılmaktadır. İlk dönem 
kelfun aJ.imleriniri inanç meselelerini ele alış yöntemi de böyledir. 
Ebu Ali el-Cübbai, Ebü'l-Hasan el-Eş'ari, Ebu Mansfu el-Matüridi, 
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İbn Ffuek, Kadı Abdülcebbar gibi ilk dönem kelfun aJim.leri, yazdık
Jan tefsirlerde bu metodu kullanarak te'vil yapmayı tercih etmişler
dir. 

Kelam ilmi Kur'an'ın inançla ilgili ayetlerini esas alarak İs
lfun'ın genel çerçevesini oluştwınuş, her Müsiüman için vazgeçilmez 
olan temel esaslan ortaya koymuŞtur. Bu yönü ile kelfun asli/külli 
ilim, başta tefsir olarak üzere diğer İslami ilimler ise onun fer'i/cüzi 
konumundadır. · 

Nakli ilimlerde deialetten önce sübut problemi sözkonusudur. 
Kur'an'ın tevatürle nakli, sübut problemini ortadan kaldırmışbr. 
Ancak Akaidle ilgili ayetlerin itikadi açıdan düzenlenmesi, nüzfrl 
sebepleri, farklı anlaşılınaya müsait ayetler arasında .mana tercihinin 
yapılması, lafızların muhkem-müteşabih, umfrm-husus şeklinde 

tasnifi gibi hususlar kelamı tefsirle irtibata geçmeye zorlamaktadır. 
Kelfunın tefsir ile ilişkisinin temelinde bu tür zorunluluklar bulun
maktadır. 

Sünnete gelince, Kelfun ilmi hadisleri delil olarak kullanırken 
Hz. Peygamber'in sözlerinin tümünün vahiy mahsülü olup olmadığı, 
vürfrd-i hadis meselesi, onu nakledenlerin sika olup olmadıkları, ravi 
sayılan, mütevatir veya ahad oluşları, lafzi veya manevi olarak 

· rivayet edilmeleri ve merfu olup olmamaları gibi hususları göz 
önünde bulundurmak durumundadır. Burada temel problem delil 
olarak kullanılacak. hadisin bizzat Resülullah tarafından söylenip 
söylenmediği, söylenmiş ise bunun vahiy ürünü mü yoksa Peygam
ber'in içtihadı mı olduğu, vahiy ürünü ise lafzın Kur' an' da olduğu 
gibi ifade muhkem mi yoksa müteşabih mi, umfrm mu yo~a: husus 
mu ifade ettiği meselesidir. İlk zamanlar her alim bunları ~ndi im
kanları ile araştırıyordu. İlimlerin teşekkülünden sonra ise hpkı gü
nümüzde olduğu'gibi hadis aJim.leri.İıe müracaat edilir oldU. ihtisas
laşmanın gereği olarak her ilim kendi alanı ile ilgili verileri ortaya 
koymakta ve ihtiyacı olanlar onları alıp kullanmaktadır. Kelfun ile 
hadis ilmi karşılıklı olarak· birbirlerini etkilemiştir. Şöyle ki:· H~Çlis 
kitaplarında yer alan rivayetler bazı akaid m~selelerinin oluşmasına 
neden olurken, hadis kitaplannın başlıkları da zaman zaman olumlu, 
zaman zaman da tepkisel .olarak kelam kitaplarından alınmıştiır. 



KELAM iLMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BİRBiRiYLE İLİŞKİLERİ 409 

Kelam i.lrnirUn hadis ilmi ile ilişkisi bu şekilde iken, kelamcıla
rın ehl-i hadisle ilişkisi daha problemlidir. Aralarındaki problem hem 
psule, hem de esasa ilişkindir. Ehl-i hadis dinde tartışmayı ·ve 
nasların te'vilini bid'at ve haram sayıyorlar, bunlardan uzak durmayı 
savunuyorlar, sahabe ve selef-i saJ.ihinin bu yolu benimsediklerini 
söylüyorlardı. Buna karşın kelam aJ.iınl.eri naslan anlamakda dil ku
rallarının ve akıl ilkelerinin etkili olduğunu belirtip bu çerçevede 
te'vile gidiyorlardı. Böylece aralarında nasların te'vilini esas alan 
dirayet yöntemi ile, onları sadece lafz! olarak anlamayı kabul eden ve 
anlamadığı ifadeleri bila keyf be~eyen rivayet yöntemi şeklinde 
farklı iki usül beliriyor. Naslar bu farklı yöntemlerle okununca da 
ortaya kulların fiilierinin yaratılması ru'yetullah, ilahi sıfatıarın 

mahiyeti, halku'l-Kur'an, kader, kabir azabı, münker ve nekir, sırat 
köprüsü gibi farklı anlayışla ele alınan birçok mesele çıkıyor. 

D. Kela.m.ın Mantıkla İlişkisi 

İbn HaldUn Mukaddime'nin "Mantık·· bölümünde kelam-mantık 
ilişkisini şu şekilde değerlendirmektedir: "Ma'lfun ola ki selef alimle
ri ve mütekellimlerin mütekaddimleri mantık ilminin ta'lim ve 
teallümünü şiddetle red ile bu ilmi tenkitle ve ondan uiak durmada 
aşırıya kaçmışlardı,- Daha sonra İmam Gazzill ile İmam Fahreddin-i 

· Ra.zl'den itibaren I:nüteahhirin bu hususta müsamaha ile yaklaşmala
nyla insanlar bu ilme ilgi göstermeye başladılar, çok az kimse 
mütekaddiminin görüşüne meyil ile ondan (mantıktan) nefret ve onu 
red hususunda aşırı tutum takındı. Bu hususta red ve kabUl nüktesi
nin ne olduğunu sana beyan edelim ki ulemanrn mezahib ve 
mesiliki.nde olan makasidına muttali' olasın ... 39 

Ahmet Cevdet Paşa zikredilen hususun yorumunu şu şekilde 
yapmaktadır: .. Mütekellimin Akai.d-i diniyyeye edille-i akliyye ile 
yardım için ilm-i ketarnı vaz' ettiler ve Akai.d-i mezkfueyi 
kitabiarında zikredilen birtakım husus! deliller ile kendi usı111erince 
isbat eylediler. Nitekim arazları ve arazların hudusünü, cev~erlerin 
ortlardan hill olamayacağını ve havadisten hill olmayanların hadis 
olduğunu isbat ile alemin hudusüne, delli-i temanu'la tevhidin 

39 İbn Haldun, Mukaddime, ·Mantık iımi·· md. (Ahmed Cevdet Paşa, Mukad
dime Tercümesi içinde), 140. 
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isbahna ve kitabiarında mezkt1r olan diğer delillerle değişik konula
rın karotlanmasına kalkıştılar. Sonra cevher-i ferd ve zaman-ı ferd ve 
hala isbab. ve maruyyetin tabiat ve terkib-i aklisinin nefyi ve arazın 
iki zamanda baki kalmaması, ne mevcCıd ne de ma'dfun olup belki 
mücerred bir mevcfıdun sıfab. olmak ma'nasına hal isbab. gipi edille-i 
mezkUrenin mukaddemab. makanunda olmak üzere birtakım usUl ve 
kavaidi bast ve temhld ile edille-i mezkfueyi takrir ve isqat ettiler. 
Şeyh Ebu'I-Hasan ile Kadi Ebu Bekir [Bakillaru] ve Üsta.d Ebu İshak 
[Isferayinl] edille-i Akaidin mün'akis olmasına yani delilin 
butlanmdan medh11ün butlanmm ıazı.m gelmesine zarub oldular. 
Onun için Kadi Ebu Bekir edille-i mezkt1renin Akaid-i diniyye 
mesabesinde ve Akaid-i mezkfuenin edille üzerine mübtenndaki 
ilişki göz önünde bulundurularak dikeyi olduğundan edilleyi cerh 
etmenin Akaidi cerh hükmünde olmasına zarub olmuştur. 

Manb.kın medar ve mebnası ise terkib-i akli ve hariçte külli-i 
tabiinin sübutu olup burası is bat olunmalıdır ki külliyyat-ı hams yani 
cins, nev', fasıl, hassa ve araz-ı amma münkasim olan külli-i zihni ol 
külli-i tabiiye muntabık ola. Bu dahi mütekellimlerin indinde 
bab.ldır. Ve onların indinde külli ve zati, mücerred bir i'tibar-ı zihni
dir ki hançte mutabık olacaklan bir şey yöktur veyahut hali isbat 
edenler indinde hal .. kabilindendir. Bu cihetle külliyyat-ı hams ve 
onlara mübteni olan ta'rifat ve makUlat-ı aşere batıl olmak lazım 
gelir. Ve araz-ı zati dahi batıl olup onun butlfulıyla mantı.kıyyfın in
dinde burhanda şart olan kazaya-yı zarfuiyye-i zatiy}.re dahi batıl 
olur. Ve keza ill~t-i akliyye dahi babl olup onun butlaruyla dahi 
kitab-ı burhan batıl olur. Ve hakeza kitab-ı cedelin lübb ve mağzı 
olan mevzı'ler yani kıyasta tarafeyn beyninde olan vasa~-ı· canu'in 
me'hazleri dahi batıl olur. Ve yalıuz bir kıyas-ı süri .kalıp ~u veçhile 

1 

katfe-i erkan-ı mantık münhedim olur. Ve eğer ilm-i manb.k~a olduğu 
gibi bunları isbat eder isek mütekellimlerin mukaddemab.ndan pek 
çoğunu ibtal etmiş oluruz. Bu ise ber-vech-i meşrılh Akaidi isbat için 
serdetmiş olduklan edille:-i mahstlsalanru ibtale müeddi olur. İşte 
bunun için kudema-yı mütekellimin bu fenne sillük etmeyi· men' ve 
inkarda şiddet edip onu cerh ve ibtal edeceği. delile göre bid.'at yahut 
küfür addeylediler."4o 

40 Ahmed Cevdet Paşa, Mııkaddime Tercümesi, m, 140-141. 
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İbn Haldfuı bu değerlendirmesinde kanaatimizce şu hususlara 
dikkat çekmektedir: İlk dönem kelfun aJ.imleri delil ile medlUI arasın
_daki iırtibatta ortaya çıkacak neticenin ne olacağından emin olmadık
lan için mantığı itikat alanında delil olarak kullanmayı sakıncalı 
görmüşlerdir. Aynca ilk dönem kelfuncıları mantığı salt aıet olarak 
görmemişler, aksine onu içinde doğup geliştiği felsefe ile irtibatlı 
kabul etmişler, külliyat-ı hams, tarifat, makiliat-ı aşere, kıyas gibi 
konulanın bu çerçevede değerlendirmişlerdir. Bu nedenle de ondan 
uzak durmayı tercih etmişlerdir. Müteahhiıin kelfuncılan ise onu salt 
bir aıet, kıstas, mizan ve miyar olarak kabul edip metafizilde ilişkisini 
görmezden gelmişlerdir. Bu nedenle de İmam Gazzali "Mantık bil
meyenin ilmine güvenmediğini" söylemiştir. Kelfun ilminde manh
ğın adeta kelfun usillü rolü üstlenmesi bundan dolayıdır. Mantık, 

kelamm akılla irtibatını kurabilir, ancak kelamm nasla irtibatının 
olduğunu da unutmammak gerekir. Oolayısıyla müteahhirm kelam
cılanrun yaptığı gibi kelfun usillü mantığa indirgenemez. Ayrıca 
Aristo mantığının _birçok problemi . bulunmaktadır. Bunları üstlen
menin bir anlamı yoktur. Bu problemler Roger Bacon' dan itibaren 
ilgili zeminlerde dile getirilmiştir. Bizce mantık usillde kelamm da
yandığı dil, vahiy, gelenek gibi kaynaklardan sadece biri olabilir. 
Kelam akli ispatlarda burhana dayanırken mantığa müracaat eder, 
ancak vahyi yorumlarken Arap Dili ve te'vil usullerine başvurmalı
dır. Sünnet konusunda da benzer yöntemi uygulayabilir. Neticede 
kelfun yöntemi tek birini diğerlerinin sentezi sonucu ortaya çıkacak 
bir terkip şeklinde olmalıdır. 

· III. Günümüzde isıarnı İlimler ArasındakiİlişkiNasıl Olma-
lı? 

Günümüzde İslfunl ilimlerin bilgi süreçlerinde ve birbirleri ile 
irtibatlarında bazı sorunlar bulunmakta ve bunların biran önce gide
rilmesi gerekmektedir. 

Bu sorunlardan biri "epistemolojik bölünmüşlük"tür. Bu tabir 
ile bilgi vasıtalarının monist ve indirgemeci karaktere büründürül
düğürıü ifade etmek istiyorum. Bilindiği üzere İslfunl ilimlerde bilgi 
vasıtalan akl-ı selim, sağlam duyular. ve haber-i sadık olarak üçe 
ayrılmaktadır. Ancak bunların epistemolojik birlik (terklb metodu) 
oluşturacak şekilde kullanııru ihmal edilmiş, buna karşın her birinin 
diğerinden bağımsız ve müstağni olarak bilgi üreteceği kabul edil-
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miştir. Bu durumda da yalnızca vahye dayanarak veya yalnızca du
yuları kullanarak bilgi üretilebileceği varsayılnuştır. Bu durumu 
şema olarak şu şekilde gösterebiliriz: 

Bilgi Vasıtalarının "epistemolojik Bölünmüşlük" ifade eden Klasik Tasnili 

Böyle bir epistemolojik yapı, İslanli ilimlerin de bölünmesine 
neden olmuştur. Ehl-i hadis örneğinde · görüldüğü gibi yalnızca 
rivayete dayanarak bilgi üretilebileceği iddiasıyla re'ye, dolayısıyla 
kelama karşı çıkılınıştır. Bizce bu. durumun önüne geçmek için önce 
epistemolojik birliği sağlamak gerekir. Bu da sadece bilgi vasıtaları
nın terkibi ·ile mümkün olacak bir durumdur. 

Kanaatimizce söz konusu bilgi vasıtaları yatay tasnif yerine, 
aralarındaki ilişki göz· önünde bulundurularak dikey olarak konum
landınlmalıdır. Böyle bir konumlandırmayı üçgen öme&i ile ifade 
edecek olursak, üçgenin üç açısından birinde akıl, biri)lde haber ve 
birinde de duyu veril~ri yer almaktadır. Bu durumu şeina olarak şu 
şekilde gösterebiliriz: 

i 
ı 
!· 
l 

: ~ 

Bilgi Vasıtalarının "Epistemolojik Birlik" Oluşturacak Şekilde Tasnili 
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Görüldüğü üzere buradaki üç vasıta birbirlerinderı. bağımsız 
değil, birbiri ile ilişkilidir ve açılardan biri olmayacak olsa üçgen 
~rtadan kalkar. Bilgi vasıtaları da ancak birbiri ile işbirliği halinde 
bilgi üretebilir. Akıl, hüküm vemiek için duyulur alemden veriler 
sunan duyulara ve gayb _aleminden veriler sunan vahye muhtaçtır. 
Şayet bunların biri olmayacak olsa, o tek başına ne duyulur alem ne 
de gayb alemi l).akkında bir şey söyleyebilir. Aynı şekilde akıl olma
yacak olsa ne duyular ne de haber kendi başına bir bilgi üretebilir. 
Bakar fakat göremez, duyar fakat anlayamaz. Kısacası bir hususta 
bilginin oluşması için biri akıl olm~ şartıyla en az iki vasıtanın bir 
araya gelmesi gerekmektedir. 

· İsıarnı ilimierin ikinci sorunu ise hiyerarşik tasnif yerine ba
ğımsız olarak konumlanmış olmalarıdır. Gelenekte külli-cüz'i, alet
esas, kaynak-sistem şeklinde tasniflerle bir hiyerarşi, en basit ifade
siyle bii entegre yapı oluşturulmuştu. Epistemolojik bölünmüşlük 
buraya da yansımış bulunmaktadır. Seyyid Şerif Cürcaru Şerhu'l
Mevlikıfta bu noktaya dikkat çekerek Akaid ile uyumlu olmayan 
tefsir, fıkıh ve ahiakın bir değerinin olmayacağını kaydetmektedir. 

isıarnı ilimierin üçüncü sorunu ise ihtisaslaşmadan neşet eden 
-körlüktür. Eskiler ·hakikate ulaşınada ilmin bir perde olmasından·· 
söz etmişlerdir. Günümüzde önce mezhep, tarikat, cemaat düzeyin
de sonra da bölüm ve anabilim dalı kapsamında oluşan taassub ha
kikatlerin görülmesine engel olmaktadır. Bu nedenle grup gözlüğü 
yerine olaylara daha geniş bakmamızı sağlayacak olan İslam gözlü
ğünü takmalıyız, farklı perspektiflerden bakarak bütünü görecek 
konumda olmalıyız. 

Ayrıca günümüzde İsıarnı ilimler iç içe girmiş vaziyettedir. Bi
rini anlamak için diğerlerini de bilme zarureti bulunmaktadır. Sözge
limi bir mantık terimi olan kıyasın, kelam, fıkıh ve tefsir ile,ilişkisi 
söz konusudur. Aynı şekilde bir kelam terimi olarak gözüken vücud 
ve adem kavramlarının tefsir, fıkıh ve hadis ilimleri ile irtibatı bu
lunmaktadır. Tefsir ve fıkıh ilmine ait olan benzer terimleriiı. kelamcı
lar tarafından bilinme zorunluluğu sözkonusudur. Dolayısıyla gü
nümüzün ilimi klasik ilimleri.:iı hepsinde rusuh sahibi olması gerek
tiği gibi bunların güncelleştirilmesirıi sağlayacak modem versiyonla
n hakkında da bilgi sahibi olmak durumundadır. 
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isıarnı ilimlerin dördüncü sorunu ise, söz konusu ilimlerde 
akıl ve vahyin aksine sağlam duyuların etkili bir karşılığırun bulı:ın
mamasıdır. Bu da isıarnı ilimleri pratiği zayıf olan veya temsil yete
neği yetersiz konuma getirmektedir. Bu konuda bizim önerdiğimiz . 

kompozisyon şu şekildedir: 

İslam Düşüncesi 
(Akliyyat) 

UsUl-i fıkıh, 
Kelam, 
Felsefe, 

Tasavvuf. 

ŞER'İ İLİMLER 
(SEM'İYY AT) 

Tefsir, 
Hadis, 
Akaid, 
Fıkıh. 

İslam Bilim ve Sanatı 
(Hissiyyat) 

Tabii İ1irnler, 
İslam Sanatı, . 

İslam Edebiyatı. 

i 
ı. 

Bu kompozisyoncia İslam biliminin şer'iyyat, aftiyyat ve 
hissiyyattan oluştuğu kabul edilmektedir. Bu üç alan aynı varlığın üç 
farklı yöniiı1ü temsil etmekte olup, birincisi vahyi, ikincisi aklı ve 
üçüncüsü de duygu dünyasuu ifade etmektedir. Klasik anlayışta 
kısmen akliyyat, büyük oranda ise hissiyyat alanı ihmal e.dilmiştir. 
Bu da klasik bilgi paradigmasırun varlığı bütün yönleriyle kUşatıp 
kavramasuu engellemiştir. Medresenin kendini yenilemesine engel 
olan husus da bu eksikli.ktir. . ~ 
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