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üslüman, imanının müstakim; yani doğru olması için özen gös-

termelidir. Bu konuda gösterilmiş olan gevşeklik ve bilgisizlik, 
doğruluk ve hakikat algımızı bozmaktadır. Doğru ile yanlışı bir 

arada tutmaya ve sürdürmeye çalışmak, sık görülen yanlış bir tutumdur. 

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Doğruyu yanlışla karıştırmayın. Bile 
bile doğruyu da gizlemeyin.”1 buyurmaktadır. Bu uyarıdan anlıyoruz ki, 
doğru ile yanlışın karışımı, bu toplamı doğru yapmamaktadır. Hatta doğ-

ruyu da doğru olmaktan çıkarmaktadır. 

Yine Yüce Allah, doğruyu gizleyenler konusunda şöyle buyurmakta-
dır: “Kur’an’da insanlar için gerekli açıklamalarımızdan sonra, ondaki  

açık delilleri ve hidayet yolunu gizleyenlerin üzerine, hem Allah’ın laneti, 
hem meleklerin laneti hem de tüm insanların laneti olsun.”2

                                                           
1  Bakara, 42; Krş., Bakara, 146; Al-i İmran, 71. 
2  Bakara, 159; Anlam Bakara, 161 ile birlikte. 

M

Müslüman Zihnin Oluşturulmasında ve 
Geliştirilmesinde Kelam İlminin İşlevi 

The Function of Kalam for Construction and  
Development of the Muslim Mind 

 Ahmet AKBULUTa 
 
aKelam AD, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Ankara 
 
Geliş Tarihi/Received:   11.11.2016 
Kabul Tarihi/Accepted:  28.11.2016 
 
Yazışma Adresi/Correspondence: 
Ahmet AKBULUT 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 
Kelam AD, Ankara, 
TÜRKİYE/TURKEY 
akbulut@divinity.ankara.edu.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2016 by İslâmî Araştırmalar 
 

ÖZET On dört asırlık geçmişimize baktığımızda, yaşadığımız sorunların din, siyaset ve ilim olmak 
üzere üç temel alanda yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu üç alanın birbirinden ayrı olması gerektiği 
kesindir. Fakat alanlar arası ilişkilerin nasıl olması gerektiği ise dün olduğu gibi bugün de cevabını 
arayan önemli bir sorudur. Bu çalışmada, sözü edilen alanların temel nitelikleri ayrı ayrı ele alına-
rak aralarındaki ilişki değerlendirilmektedir. Makale, ilim ve din alanındaki problemleri aşmamı-
zın ancak Kelam ilminin yöntemlerini kullanmakla mümkün olduğu tezi üzerinde durmaktadır. 
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ABSTRACT When we look at our past fifteen centuries, we see that the current problems are con-
centrated in three main areas; religion, politics and science. The answer, to the question of how 
should be the relationship between these three main areas that are normally independent from 
one another, is as important today as it was yesterday. In this study, the relationship between the 
mentioned areas is assessed by considering their basic characteristics separately. This article lays 
stress on the thesis that use of Kalam method may be the only way to overcome problems in the 
fields of science and religion. 
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Söz konusu ayetlerden, Yüce Allah’ın insan-

lardan, inanç ve duygularla değil, akıl ve bilgiye 

göre hareket etmelerini istediği ortaya çıkmakta-

dır. Müslüman olarak geldiğimiz fiziksel, sosyal 

ve düşünsel aşamadan memnun olmadığımıza gö-

re, geçmiş mirasımızı sorgulamamız ve nerelerde 

yanlış yaptığımızı tespit etmek zorundayız.3 Bu 

tutum, geçmişi değiştirmek için değil, geleceği 

sağlam temeller üzerine kurmak için önemlidir. 

Âlemde rastlantılara yer yoktur.4 Zaten Tevhid’in 

olduğu yerde tesadüf düşünülemez. O halde, 

Müslüman dünyasının yaşadığı sorunların da an-

laşılabilir ve çözümlenebilir nedenleri bulunduğu 

gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

On dört yüzyıllık Müslüman geçmişimize 

ufuk turu yaptığımızda sorunlarımızın üç temel 

alanda yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu üç alan, 

aynı zamanda insanın üç önemli fıtratına daya-

nan5 varoluşsal yapısı ile yakından ilgilidir. Bu 

alanlar şunlardır:  

1- Dinî Alan 

2- Siyasî Alan 

3- İlmî Alan 

Her ne kadar toplumsal yaşamda bu alanlar 

pratikte içiçe geçme eğilimi gösterse de, bunların 

birbirinden bağımsız olması oldukça önemlidir. 

Bu üç alandan her birinin bir diğerini etkileme ve 

yönlendirmeye çalışması doğaldır. Ancak birinin 

diğerlerini kendi egemenliğine geçirmesi de doğ-

ru değildir. Bu üçlü arasındaki ilişki Müslüman 

geçmişimizde nasıl biçimlenmiştir? Bu sorunun 

cevabı dün olduğu gibi bugün de  önemini koru-

maktadır.  

Bu çalışmada, öncelikle bu alanların temel 

niteliklerini ayrı ayrı ele alacağız. Sonrasında ise 

tarihi seyir içerisinde bu alanların birbirlerini 

                                                           
3 Kehf, 84. Krş., İsfehanî, Müfredat, s. 685 
4 En’am, 38 ve 59. Krş., Nahl, 89; Yunus, 61; Hac, 70; Neml, 75; Sebe, 3; 
Mülk, 3. 
5  İnsanın üç önemli fıtratı şunlardır: 
   a) İnanma ihtiyacı ve yeteneği, 
   b) Birlikte yaşama ihtiyacı ve yeteneği, 
   c) Bilgi üretme ve kendini geliştirme ihtiyacı ve yeteneği.  

doğal bir şekilde mi yoksa birinin diğer ikisini 

egemenliği altına mı aldığı konusunun değerlen-

dirmesini yapacağız. 

    YARATAN-YARATILAN İLİŞKİSİ: DİNÎ ALAN 

Din, kelime olarak itaat etmek, boyun eğmek6 

anlamlarına gelmektedir. Kavram olarak ise aklı 

olanları, elçinin getirdiğini kabule çağıran ilahi 

mesajların toplamıdır.7 

Dinin konusu gerçek kişi olan insan/bireydir. 

Din, bireyin egemenliğini bizzat kendisinin kul-

lanmasını öngörür. Bu dinin adı, İslam dinidir.8 

Hak dindir.9 Allah’ın dinidir.10 Bizzat dinî hitabın 

insana yönelmiş olması, insanın özgür, özgün ve 

egemen bir varlık olduğu gerçeğini teolojik ola-

rak kanıtlamaktadır. Doğrusu insanın egemen ol-

duğu ilkesi, hem dinin hem de siyasetin temeli-

dir. Çünkü siyasî anlamda insanın egemen olma-

sı, onun sorumlu olmasının sonucudur. Zira insan 

egemen değilse sorumlu da değildir. Yüce Allah, 

bu egemenliği tek tek her bireye vermiştir.11 Din 

dilinde bu bireye “mükellef” denir.  

Yüce Allah, insanların egemen olduklarını 

bildirmekte12 ve yeryüzünün insanın kullanımına 

verildiğini13 hatırlatmaktadır. İnsan birey olarak, 

Allah’ın iradesini yeryüzünde gerçekleştirmekten 

değil, kendi iradesi ile ahlakî varlığını geliştir-

mekten ve gerçekleştirmekten sorumludur. De-

mek ki insan, Yüce Allah tarafından yeryüzünde 

görevlendirilen bir özne/özel bir varlıktır.14 Bu 

nedenle insan, Allah adına değil kendi adına ha-

reket eder. Yüce Allah, hiçbir kula, Allah adına 

hareket etme yetkisi vermemiştir.15 

                                                           
6 İsfehani, Müfredat, s. 565–566. 
7 Cürcânî, Ta’rifat, s. 105. 
8 Al-i İmran, 19 ve 85. Maide, 3. 
9 Nisa, 125; Tevbe, 29 ve 33; Fetih, 28; Saf, 9; Krş., Rum, 30 ve 42. 
10 Al-i İmran, 83; Nasr, 2; Krş., Hucurat, 16. 
11 Bireyin dışına taşan din, Yüce Allah’ın insana gönderdiği din değil, bire-
yin o dinden anladığıdır. Bundan dolayı Kur’an’ın mesajına muhatap olan 
Müslüman bireyin kalitesi çok önemlidir.  
12 En’am, 165. 
13 Casiye, 13; İbrahim, 33; Hacc, 36. 
14 Bakara, 30–36; Krş., A’raf, 172.  
15 En’an, 66, 107; Yunus, 108; İsra, 54; Şura, 6; Zümer, 41; Krş., Nisa, 81, 
132, 171; Al-i İmran, 172; En’am, 102; Hud, 12; İsra, 65; Ahzab, 3, 48; 
Zümer, 62; Müzzemmil, 9. 
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İnsan, aklının ve iradesinin aradığı şeyi din-

de bulur. Din ne insandan yaratılışındaki kuvvet-

lerden herhangi birini iptal etmesini istemiş ne 

de “bir iş için yaratılmış olan bir kuvvetini o işi 

yapamayacak hale getirmesini talep etmiştir.”16 

Yani İslam Dini, insanı olduğu gibi kabul etmek-

tedir.17 Bu kabul temelde ve en başta insanın ah-

lakî özne yani İslamî dilde ‘mükellef’ bir varlık 

olduğunu, akıl, irade, özgürlük ve sorumluluk ta-

şıdığı düşüncesini içermektedir. 

Dinin mesajlarının muhatabı da doğrudan 

doğruya gerçek kişiler yani bireylerdir.18 Bu ne-

denle dinî sorumluluk bireyde başlar ve bireyde 

biter. Bu tespit üç temele dayanır: 

1- Dinin temeli olan iman özneldir19 ve bi-

reyseldir. 

2- Dini sorumluluk bireyseldir.20 

3- Mahşerde her bir birey kendi hesabını 

yine bireysel olarak kendisi verecektir.21 

Bu nedenle din bireyi yani özneyi eğitir ve 

düzeltir. Görülüyor ki din egemen bireye rehber-

lik eder, yol gösterir, öneride bulunur ve yardım 

eder. Dinin doğasında zorlama yoktur.22 Din, her 

bireyin din ile ilgili kanaatini kendisinin oluş-

turmasını öngörür. Çünkü her birey Tanrı’ya gi-

den yolun yolcusudur. Her birey kendisi olmak 

durumundadır. Zaten İslam’ın tevhid akidesi de 

Mü’min ile Rabbi arasında aracı ve şefaatçilere 

yer bırakmaz.23 Yani her ferdin özel vicdanı ol-

masını önerir. İnsanı sürü olmaktan kurtaran da 

bu özel vicdandır.  

İslam’ın varlık öğretisi açıktır. Allah, âlemin 

yaratıcısıdır  ve alemin dışındadır. O’nu, alemde-

ki bir varlığa benzetmek mümkün değildir  ya da 

bir varlığı O’na eş değer görmek şirktir. Bununla 
                                                           
16 Tancî, “İslam Mezhepleri Hakkında Düşünceler”, s. 29. 
17 Tancî, “İslam’da Hilafet ve Mezheplerin Doğuşu”, s. 444. 
18 Tancî, “İslam’da Hilafet ve Mezheplerin Doğuşu”, s. 442 
19 Al-i İmran, 173; Enfal, 2; Tevbe, 124; Ahzab, 22; Fetih, 4; Müddessir, 31. 
20 En’am, 164; İsra, 15; Zümer, 7; Necm, 38; Fâtır, 18. 
21 Meryem, 94–95. 
22 Bakara, 256. Orijinal bir yorum için bkz., Yazır, Hak Dini, 2/860; Krş., 
2/860–861. 
23 Tancî, Kelam İlmi, 230. 

birlikte Allah, yarattığı alemle ilgilenmektedir. 

Allah ile birey arasındaki ilişki, parça-bütün iliş-

kisi değil, yaratan-yaratılan ilişkisidir. Yani, Tan-

rı-insan ilişkisi dikey bir ilişkidir. Bu doğrultuda 

Allah-insan ilişkisinin üç aşaması olduğu görül-

mektedir: 

1- Proje Aşaması (Misak aşaması): Yüce Al-

lah’ın her şeyin vekili olarak insanı yaratmaya 

karar verme aşamasıdır.24 

2- Eylem Aşaması: Yüce Allah’ın insanı 

akıllı, özgür ve sorumlu bir varlık olarak yarat-

masıdır.25 

3- Rehberlik Aşaması: Yüce Allah’ın elçi ve 

kitap göndererek yardımda bulunmasıdır.26 

Birinci ve ikinci aşama ile merak duygumuz 

gereği, üçüncü aşama ile mükellefiyetimiz gereği 

ilgilenmekteyiz.  

M.S.  610 yılının Ramazan ayında, Yüce Al-

lah’ın, Hz. Muhammed’i elçi olarak görevlendire-

rek insanlığın tarihine yeni bir mesaja dayalı mü-

dahalede bulunması, Allah-insan ilişkisinin aşa-

malarından biri olan eylem aşamasının son örne-

ğidir. Kelam ilmi açısından bu olay, Müslüman 

tarihini başlatan olaydır. Söz konusu olay sahip 

olduğu nitelikleri de bizzat kendi içinde barın-

dırmaktadır.  

Yüce Allah, bu tarihte tüm insanlığa rehber-

lik edecek sözlü mesajlarını elçisi aracılığı ile in-

sanlara iletmeye başladı. Bu süreç 23 yıl sürdü. 

Parça parça gelen Kur’an sureleri tamamlandı. 

Bizzat Hz. Peygamber’in gözetim ve denetimin-

de “Mushaf” haline getirildi.27 Çünkü bu, pey-

gamberin tebliğ görevinin bir parçasıdır. Daha 

sonra bu orijinal nüsha, yazım komisyonları ara-

cılığıyla çoğaltıldı. Yüce Allah’ın mesajlarının 

olduğu gibi insanlığa ulaştırılması sağlandı. Bu-

gün elimizdeki Kur’an, Yüce Allah’ın gönderdiği 

                                                           
24 A’raf, 172; Ra’d, 20; Ahzab, 72; Zümer, 62. 
25 Bakara, 30–36; Rum, 30. 
26 Maide, 20; Bakara, 64; Nisa, 83; Akbulut, Nübüvvet Meselesi Üzerine, s. 
14. 
27 Tanci, “Mezhepler Tarihi”, s. 99 
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mesajların toplamıdır. Onda artma ve eksilme 

söz konusu değildir. İslam dini ile ilgili olarak 

elimizde Kuran’dan daha sağlam bir belge de bu-

lunmamaktadır. Zira Kur’an’da delil ile medlul 

bir aradadır.28 

Hz. Peygamber, on üç yıllık Mekke döne-

minde, önce yakınlarından başlayarak29 Mekkeli-

leri İslam dinini kabule davet etti. Bu çağrı, dinî 

ve ahlakî bir çağrı olup siyasî bir iddiası yoktu. 

Kureyş’in ileri gelenlerinin bir kısmı, Hz. Pey-

gambere çağrısından vazgeçmesi için, cazip siyasî 

ve ekonomik tekliflerde bulundular. Hz. Mu-

hammed onların tüm tekliflerini reddetti.30 Her 

egemen siyasî düzen gibi Hz. Muhammed ve 

onun çağrısını benimseyenlere karşı sindirme, 

bezdirme ve tecrit gibi yöntemlere başvurdular. 

Bu durum Hz. Peygamberi, elçilik görevini daha 

rahat yerine getirebileceği başka bir yer aramaya 

sevk etti. Bu amaçla Taif’e gitti.31 Mekke’ye gelen 

Medinelilerle gizlice görüştü.32 Görüşmeler sonu-

cunda Medinelilerin davetini kabul ederek Me-

dine’ye hicret etmeye karar verdi.33 

M.S. 622 yılında Hz. Muhammed ve onun 

çağrısını benimseyenlerin büyük çoğunluğu Me-

dine’ye hicret etti. Medine’de yerleşik olan Evs 

ve Hazreç kabilelerine mensup insanların önemli 

bir kısmı da Hz. Muhammed’i Allah’ın elçisi ola-

rak benimsediler.34 Onlar da Mekke’de oluşan 

dinsel gruba katılmış oldular. 

Medine’nin sosyal, siyasal ve iktisadi yapısı 

Mekke’ye benzemiyordu. Mekke’de olduğu gibi 

Medine’de bir site devleti de yoktu. Medine’de 

Evs ve Hazreç kabileleri ve onların boyları ile üç 

büyük Yahudi kabilesi ve onların kolları bulun-

maktaydı.35 İslam’ın mesajına karşı siyasî kaygı 

                                                           
28 İbn Haldun, Mukaddime, 1/227. 
29 Şu’arâ, 214-215; Hicr, 94; Bkz., İbn Sa’d, Tabakat, 1/199-200. 
30 İbn Hişam, Sîret, 1/240-263; Taberi, Tarih, 2/218-220; İbn Hanbel, 
Müsned, 1/362. 
31 İbn Sa’d, Tabakat, 1/212. 
32 İbn İshak, Sîret, 2/84. 
33 Buhari, Sahih, 4/252–260; İbn Sa’d, Tabakat, 1/224–237.  
34 Tevbe, 100 ve 117; Kur’an bu Medinelilere “Ensar” adını vermiştir. 
35 İbn Sa’d, Tabakat, 1/217–224 ve 2/28–77. 

ile direnecek bir yapının olmayışı, Medine’yi Hz. 

Peygamberin çağrısının duyurulması açısından 

oldukça uygun duruma getirmişti. Hz. Muham-

med, Medine’nin siyasî ve sosyal bölünmüşlüğü-

nü ortadan kaldırmak için harekete geçti. Medi-

ne’de yaşayanları bir anayasa etrafında topladı.36 

Bu, Hz. Peygamberin ilk siyasî eylemi idi. Müs-

lüman olmayan Yahudilerin de siyasî sisteme ka-

tılmaları ile Hz. Muhammed yalnız Müslümanla-

rın değil, Yahudilerin de siyasî lideri olmuştu. 

Böylece Hz. Peygamberin dinsel misyonunun 

yanına siyasî misyonu da eklenmişti.  

    EGEMENLİĞİN VEKÂLET YOLUYLA  
    KULLANIMI: SİYASÎ ALAN 

Siyaset kelime olarak at yönetmek ve atı idare 

etmek anlamına gelir. Terim olarak ise ülke, dev-

let ve insan yönetimi demektir. Başka bir ifade ile 

“Devlet işlerini yürütme ve düzenleme sanatı-

dır.”37 Özetle siyasetin konusu insan toplumları-

dır. Yani tüzel kişiliklerdir. 

Siyaset de din gibi toplumları meydana geti-

ren bireylerin egemen olduklarını kabul eder. 

Ancak dinde birey, egemenliğini doğrudan ve tek 

başına kullanırken siyasette ise bireyler egemen-

liklerini doğrudan değil, başkaları aracılığı ile 

kullanırlar. Yani siyasette egemenliğin kullanıl-

ması vekâlet yoluyla sağlanmaktadır. Toplumsal 

yaşamı düzenleyen siyaset, doğası gereği güç kul-

lanır ve yaptırımlara başvurur. Kısaca psikolojik 

birey dinin öznesi, sosyolojik grup ise siyasetin 

öznesidir. 

Toplumsal yaşamı konu alan siyaset de insan 

yaşamının önemli bir parçasıdır. Toplumun çı-

karlarını önceler. Çoğu zaman toplumun birey-

lerden oluştuğu gerçeğini bile unutur. Din, siya-

sete uyarsa din olmaktan, siyaset dine uyarsa o da 

siyaset olmaktan çıkar. Yani din ile siyaseti aynı 

potaya koymak, her ikisine de zarar verir.  

                                                           
36 İbn Hişam, Sîret, 2/147-150; Watt, Muhammed at Medina, 221-225. 
37 Türkçe Sözlük, 1618 ve 1780. 
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Siyasetin amacı, toplumsal yaşamı olabildi-

ğince iyiye götürmektir. Ekonomik düzenin, in-

sanların karakterlerini oluşturmada büyük etkisi 

vardır. Yüce Allah, “bir toplum kendini değiştir-

medikçe, Allah onu değiştirmez”38 buyurmuştur. 

Bu insan egemenliğinin zorunlu sonucudur. Zira 

insanoğlu için dünya sınav alanıdır.39 Dünya terk 

edilerek, ahiret kazanılamaz. Dünya yaşamında 

görevlerini yapanlar, amel-i salih yani kaliteli 

mal ve hizmet üretenler ve diğer insanlara karşı 

sorumluluklarını yerine getirenler ahirette ödülü 

kazanacaklardır. 

Müslüman dinsel geleneğinde, din-siyaset iliş-

kisini, Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinin ar-

dından kurduğu Medine Devleti ile başlatmak ge-

rekir. Hz. Muhammed, Medine’de kabileler konfe-

derasyonuna dayalı bir yönetim modeli kurdu. Ka-

bul edilen anayasanın gereklerine herkesin uyma-

sını istedi ve bunu önceledi. O, bir devlet başkanı 

gibi hareket etmekten daha çok bir peygamber gibi 

davranıyordu. Davranışları ile de asıl görevinin Al-

lah’ın elçiliğini yerine getirmek olduğunu vurgulu-

yordu. Mekke’de kendisine karşı olan siyasî yapıyı, 

Medine’de yanına aldı. Devleti de tebliğ görevini 

yerine getirmede bir araç olarak kullandı. Böylece 

Hz. Peygamber’in dinsel misyonu ile siyasî misyo-

nu iç içe girdi. Hz. Muhammed (s.a.s) Medine Dev-

leti’nin başında 10 yıl bulundu. Bu süreçte Arap 

Yarımadası hem Müslüman oldu hem de Medine 

Devleti’nin egemenliği altına girdi.  

Medine Döneminde bu din-siyaset ilişkisi ve 

Hz. Muhammed’in bir peygamber olarak devlet 

kurması ve yönetmesi, Müslüman nesillerce çok 

farklı algılamalara sebep olmuştur. Hz. Peygam-

berin siyasî mirası, müslümanlıkta en temel ça-

tışma alanını oluşturmuştur.  

Hicretin 10. yılının Safer ayında (M.S. 632) 

Hz. Muhammed hastalandı.40 Onun hasta yattığı 

                                                           
38 Ra’d, 11. 
39 Kehf, 7; Mülk, 2. 
40 İbn Hişam, Sîret, 4/301; İbn Sa’d, Tabakat, 2/206–272; Taberi, Tarih, 
2/436–439; Buhari, Sahih, 8/145; Müslim, Sahih, 2/1857; İbn Hanbel, 
Müsned, 6/96. 

yaklaşık on beş gün içinde siyasi açıdan önemli 

ayrışmaların olduğu tarih kitaplarında belirtil-

mektedir. Sahabe arasında devlet başkanlığını ele 

geçirmek için en azından üç grubun oluştuğu bi-

linmektedir.41 Bunlar: Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer 

ve Hz. Ebu Ubeyde’nin öncülük ettikleri Muhacir 

grubu, Hz. Ali ve Hz. Abbas’ın önderlik ettikleri 

Haşim oğulları grubu, Sa’d b. Ubade’nin halife 

olmasını isteyen Ensar grubudur. 

Hz. Muhammed 632 yılının Haziran ayında 

vefat etti.42 Müslümanlar yalnız peygamberlerini 

değil, aynı zamanda devlet başkanlarını kaybet-

mişlerdi. Hz. Peygamberin ölüm haberi duyulur 

duyulmaz Ensar, Medine Devletinin başına kendi-

lerinden birini seçmek için Beni Saide Gölgeliğin-

de toplandı. En güçlü adayları ise Hazreç kabilesi-

nin reisi Sa’d b. Ubade idi.43 Durumdan haberdar 

olan Muhacir grubunun önderleri en kısa zamanda 

Saidoğulları Gölgeliğine geldiler. Onların gelişi ile 

halife seçiminin doğrultusu değişti. Ensar grubu ile 

Muhacir grubu arasında, İslam öncesi siyasi kültür 

çerçevesinde siyasî tartışma yapıldı. Doğrusu mu-

hacirlerin temsilcilerinin siyasî birikimleri, Beni 

Saide’de Hz. Ebu Bekir’e biat edilmesini sağladı.44 

Beni Saide ile kurulan bu hilafet modeli, İslam ön-

cesi Arap siyasî kültürü doğrultusunda kurulmuş 

ve sonraki nesillerce müslümanlaştırılmıştır. As-

lında Beni Saide’de Hz. Ebu Bekir’in halife seçil-

mesi, Ensar arasında çıkabilecek siyasî sürtüşmeyi 

önlemiş ve Kureyş’in iki büyük kabilesi Beni 

Ümeyye ile Beni Haşim arasındaki siyasî çatışmayı 

da bir süreliğine ertelemiştir.  

Beni Saide ile kurulan siyasî yapı, Müslüman 

siyasî tarihinde ve peygamber sonrası dinî düşün-

cenin oluşmasında çok önemli bir kırılma nokta-

sıdır. Bu hadiseden sonra din, siyasetin güdümü-

ne girmiş ve Müslüman toplumunu yönetme gö-

                                                           
41 İbn Sa’d, Tabakat, 3/182; Taberi, Tarih, 2/455; Makrızî, en-Niza, 34. 
42 İbn Hişam, Sîret, 4/305–306; İbn Sa’d, Tabakat, 2/266-272; Taberi, Tarih, 
2/442; Buhari, Sahih, 4/194; Şehristani, el-Milel, 1/19. 
43 İbn Sa’d, Tabakat, 3/182; Taberi, Tarih, 2/455; İbn Esir, el-Kamil, 2/220. 
44 İbn Hişam, Sîret, 4/308–312; İbn Sa’d, Tabakat, 3/186; İbn Kuteybe, el-
Mearif, 74; Mes’udi, Murucu’z-Zeheb, 2/304; Buhari, Sahih, 4/194; İbn 
Hanbel, Müsned, 1/156.  
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revinin de Kureyş kavmine ait bir hak olduğu Hz. 

Peygambere dayandırılan haberlerle ortaya kon-

muştur.45 Artık siyasî endişe, Müslüman toplu-

munun en öncelikli konusu olmuştur.  

Hz. Peygamber döneminde din algısı aksiyo-

nu önceliyordu. Peygamber sonrası siyasi kaygı-

ların dini anlayışa egemen olması ile bu algı  

dış dinamiklere karşı hareket etmeyi yani reak-

siyonu önceledi. Aksiyonerlik, dışa açılımı, ha-

reketi ve aklı kullanmayı öngörmesine karşın, 

reaksiyonerlik ise içe kapanmayı, toplumu sa-

vunmayı ve mevcudu korumayı yani muhafaza-

kârlığı öne çıkarmıştır. Bu da bir bakıma dinin 

bireyi temel alan yaklaşımının yerine, toplumu 

esas alan yaklaşımının öne çıkması sonucunu do-

ğurmuştur. Kısaca, oluşan Müslüman geleneğinde 

birey buharlaşmış ve toplum kutsanmıştır. 

Hz. Peygamberin vefatının ardından ortaya 

çıkan siyasî krize, Müslüman toplumunun 

ma’şerî vicdanının onaylayacağı siyasî meşruiyet 

sağlayacak bir çözüm geliştirilememiştir. Siyasî 

meşruiyetin kaynağının dinde aranması ve dinî 

ilkelerin bu doğrultuda yorumlanması, hem dinin 

hem de siyasetin doğasını bozmuştur. Sırasıyla 

Hz. Ebu Bekir’in Hz. Ömer’i halife tayin etmesi, 

Hz. Ömer’in yerine altı kişilik komisyon ataması, 

bu komisyonun Hz. Osman’ı halife seçmesi, hali-

fe Osman’ın müslümanlarca katledilmesi, Hz. 

Ali’nin halife olması, Talha, Zübeyr ve Hz. 

Aişe’nin isyanı, Cemel Savaşı, Şam Valisi 

Muaviye’nin isyanı ve Sıffin Savaşı, Hakem Olayı 

gibi siyasî olaylar, söz konusu siyasî krizi daha da 

derinleştirmiştir. Kısaca ümmetin istikameti pey-

gamber sonrası dönemde sarsılmıştır. Beni Saide 

ile kurulan siyasî sistemin ve bu sistemin Müslü-

man geleneğinde yol açtığı sorunların sorgulan-

masını önlemek için, bu neslin en hayırlı nesil 

olduğu yolunda haberler üretilmiştir.46 

                                                           
45 Buhari, Sahih, 4/154; Müslim, Sahih, 2/1451–1452; İbn Hanbel, Müsned, 
1/5–10, 2/243–261, 3/129–183, 4/421; Eşari, Makalat, 1/41; Taberi, Tarih, 
2/444; İbn Kesir, el-Bidaye, 5/247.  
46 Buhari, Sahih, 4/188-189; Tirmizi, Sünen, 4/503; İbn Hanbel, Müsned, 
4/283.  

M.S. 661 yılında Şam Valisi Muaviye’nin yö-

netimi ele geçirmesi ile Emevi Devleti kuruldu. Bu 

devlet de siyasî meşruiyetini dinde aradı. Kaza ve 

Kader konusu, kendi sorumluluklarını yüklenmek 

istemeyen siyasilerin sığınağı oldu.47 Dinsel öneri-

lerin yorumu, siyasilerin denetimine girdi. Bu du-

rum, dinsel düşüncenin oluşmasına yöneticileri de 

dahil etti. “İtaat”, “biat”, “şura”, “ulu’l-emr”, “ka-

der”, “cihad” gibi Kuran kavramlarının içerikleri, 

siyasî meşruiyet sağlama doğrultusunda yorum-

landı ve böylece söz konusu Kur’an kavramları bi-

rer siyasal terime dönüştü. Kısaca, Kur’an kavram-

larının siyasal içerikle tanımlanması, bu kavramla-

rın dinî ve ahlakî etkilerini daraltmıştır. 

Şam Valisi Muaviye’ye karşı Hz. Ali’nin safla-

rında savaşırken, Hakem Olayını sebep göstererek 

Hz. Ali’nin ordusundan ayrılan Hariciler, bu siyasî 

tercihlerinin gerekçesi olarak, Kur’an ayetlerine 

sarıldılar. Kendi siyasî kanaatlerini paylaşmayan 

herkesi, kâfir ilan ettiler. Siyasî bakımdan insanın 

egemen olamayacağı tezini geliştirdiler. Bu yakla-

şım, diğer Müslüman ekollere de sirayet etti. Hâl-

buki insanın egemen olması, onun sorumlu ve gö-

revli olmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Egemen 

olmayan bir varlığın sorumluluğundan söz etmek 

imkânsızdır. İnsanın egemen olmadığı iddiası, Yü-

ce Allah’ın insanı görevlendirmesinin,48 ona kitap 

ve peygamber göndermesinin de temelini ortadan 

kaldırmaktaydı. Biri diğerine karşı olan siyasî grup-

lar, siyasî meşruiyetlerini dinde aramakta birleşi-

yorlardı. Hicri birinci yüzyılın sonunda din, tama-

men siyasetin denetimine girmişti. Bu durum, araş-

tırma, inceleme ve sorgulama yapmak isteyen Müs-

lümanları, bir başka alana, ilim alanına sevk etti.  

    VARLIĞIN YASALARINI ARAŞTIRMA EMRİ:  
    İLMÎ ALAN 

İlk Kur’an ayetlerinin nüzulünden itibaren49 Yü-

ce Allah, bilgi sahibi olmayı yüceltmiş50 bilinçli 

                                                           
47 Tancî, “Mezhepler Tarihi”, s. 181. 
48 A’raf, 172; Ahzab, 72; Bakara 30-36. 
49 Alak, 1-5. 
50 Fâtır, 28. 
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mü’min olmak için ilim alanını adres göstermiş-

tir.51 O, Müslümandan varlığın yasalarının araştı-

rılmasını ve incelenmesini istemiş ve varlığı, in-

sanı Allah’a götüren ayet olarak nitelendirmiş-

tir.52 Allah’ın ayetlerini de hakkıyla ancak âlimle-

rin anlayabileceğini53 belirtmiştir. Kuran bir ilim 

kitabı değil, Müslümana ilmi farz kılan bir hida-

yet kitabıdır.54 O, ilim için aklı kullanmak gerek-

tiğini vurgulamaktadır. Onun bu ilim vurgusu ilk 

dönem Müslümanlarını derinden etkilemiştir. 

Beni Saide olayından itibaren siyasî çekişmeler-

den uzak duran Müslümanlar, ilim alanına yö-

nelmeyi tercih ettiler. Hicri birinci yüzyıldan 

başlayıp, hicri beşinci yüzyıla kadar süren “ilim 

zihniyeti” meşalesini yaktılar. 

Hicri ikinci yüzyılın başlarında İslam’ın 

dünya görüşünü, diğer dünya görüşlerine karşı 

savunmak ve onları müslümanlaştırmak için 

Mu’tezile ekolüne bağlı âlimlerce Kelam İlmi ku-

ruldu. Bu ilim, Müslümanlara özgü bir ilimdi. Söz 

konusu ilim iki kaynağa dayanıyordu. Bunlar, 

Akıl ve Kuran’dı. Özellikle Vasıl b. Ata, Amr b. 

Ubeyd, Ebu’l-Huzeyl el-Allaf ve İbrahim en-

Nazzam gibi bilginler bu ilmin kurulmasına ve 

gelişmesine önemli katkı sağladılar. Yegâne naklî 

kaynak olarak Kur’an’ı kabul eden bu kelamcılar-

dan Amr b. Ubeyd ile ilgili bir anekdota değin-

mek gerekmektedir. Hadis kitaplarında geçen, 

Hz. Peygamberin söylediği belirtilen ve yazgıcı 

kader anlayışını telkin eden bir hadis konusunda 

oldukça çarpıcı bir değerlendirmede bulunmuştu. 

Söz konusu hadisin bir kısmı şöyledir: “… sizden 

biriniz kendisiyle cennet arasında bir zira kalın-

caya kadar cennet ehlinin amelini yaparken kitap 

onun önüne geçer de cehennem ehlinin amelini 

yapar ve cehenneme girer.”55 Amr b. Ubeyd, bu 

hadis konusunda şöyle demektedir. 

                                                           
51 Zümer, 9. 
52 Rum, 19-27. 
53 Ankebut, 43. 
54 Tancî, “İslam’da Hilafet ve Mezheplerin Doğuşu”, s. 454. 
55 İbn Mace, Sünen, Mukaddime, 1/29; Buhari, Sahih, Kitabu’l-Kader, 
6/210; Müslim, Sahih, Kitabu’l-Kader, 6/2036; Ebu Davud, Sünen, 
Kitabu’s-Sünne, 5/82–83; Tirmizî,  Sünen, Kitabu’l-Kader, 5/446. 

- Bu hadisi A’meş’den duysaydım, ona ya-

lan söylediğini söylerdim.  

- Eğer bu hadisi Zeyd b. Vehb’den duysay-

dım cevap vermezdim. Çünkü bu kişi güvenilir 

biri değildir. 

- Eğer bu hadisi Abdullah b. Mes’ud’dan 

duysaydım asla kabul etmezdim. 

- Eğer bu hadisi Rasulullah (s.a.s)’dan duy-

saydım şiddetle reddederdim. 

- Eğer Yüce Allah’ın böyle söylediğini Al-

lah’tan duysaydım, O’na aramızdaki sözleşmenin 

böyle olmadığını söylerdim.56 

Kelamcıların kaynak olarak Akıl ve Kur’an’ı 

temel almaları ve bunlardan hareket etmeleri çok 

önemlidir. Başlangıçta Müslümanlarda ilim yön-

temlerinin kullanılmasına ön ayak olmuşlardır. 

Çünkü bu yöntemleri Kur’an’dan çıkarmışlardır.  

Kur’an’da iki peygambere diğerlerinden daha 

çok yer verilmiştir. Bu iki peygamber Hz. İbra-

him ve Hz. Musa’dır. Her ikisinin de Kur’an’da 

öne çıkan ortak yanları sorgulayıcı olmalarıdır. 

Yüce Allah, bizden Hz. İbrahim ve Hz. Musa gibi 

sorgulayıcı olmamızı istemektedir. Aklını kul-

lanmayan insanı ise kınamaktadır.57 Doğrusu akıl 

da Kur’an ayetleri gibi Allah’ın ayetidir. Bu ne-

denle kelamcılara göre akıl “hidayet-i âmme”, 

Kur’an ise “hidayet-i hâsse”dir.  

Kelam ilminin özgün görevi, İslam’ın ilkele-

rini akıl ortak paydasına çevirip diğer insanlara 

aktarmak ve onları ikna etmektir. İnsanları doğru 

bilgilendirmektir. İman ile bilgi arasında fark 

vardır. İnsanın, hakkında herhangi bir bilgiye sa-

hip olmadığı şeye inanmasının doğru olacağı yo-

lundaki anlayış, Kur’an’ın ilkelerine uymamakta-

dır. Kur’an’a göre iman bilgiye dayanmak zorun-

dadır. O, inandırmayı değil, doğru bilgilendirme-

yi önceler. Önemli olan tartışmayı bilgi zeminin-

                                                           
56 Hatib el-Bağdadi, Tarih-i Bağdat, 2/172; Krş., Zehebî, Siyer-i A’lamu’l-
Nubela, 6/104–105. 
57 Yunus, 100; Enfal, 22. 
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de yapmaktır. Kur’an’ın da bize önerisi budur.58 

Çünkü bilgiye dayalı tartışma, uzlaşma; imana 

dayalı tartışma, çatışma doğurur. Bir imanın yan-

lışını başka bir iman ortaya koyamaz.  

Kelam âlimi, kelam yöntemlerini kullanarak 

sorunları irdeleyenlere denir. Kelamcı gücünü ima-

nından değil ilminden alır. Bu nedenle kelamcılar 

insanların bilgilerini değerlendirirler. Geleneksel 

Kur’an İlimleri içerisinde ilim olma niteliğine sahip 

yegâne ilim de Kelam ilmidir. Bu ilmin ilkeleri, di-

ğer İslam ilimlerinin yörüngelerini belirlemektedir. 

    DİNÎ, SIYASÎ VE İLMÎ ALANLARDA  
    KIRILMALAR VE BUGÜNE YANSIMALARI 

Hicri birinci yüzyılın sonundan hicri beşinci 

yüzyılın sonuna kadar, siyasal yapıdaki bozuklu-

ğa ve dinî alanda Selefî söyleme karşın Kelam il-

mi gelişmesini sürdürdü. Bu dönemde kader, Al-

lah’ın sıfatları, insan egemenliği gibi doğrudan 

doğruya insan özgürlüğüne ait dinî konular yöne-

ticilerin ilgi alanına da giriyordu. Dünyanın her 

yerinde ve her zaman yöneticiler yurttaşların öz-

gürlüğünden hoşlanmamışlardır. Daima kendile-

rini çoban, halkın da sürü olduğu zihin yapısını 

oluşturmaya çalışmışlardır.  

Hz. Ömer zamanında Şam vilayetine vali 

olarak atanan ve Hz. Osman zamanında valiliği 

çok güçlü hale getirilen Muaviye, halife Hz. 

Ali’ye karşı isyan ederek, kanlı iç savaşlardan 

sonra Müslüman devletinin yönetimini ele ge-

çirmeyi başardı. M.S. 661 yılında Emevi Devletini 

kurdu. Başta devletin kurucusu olmak üzere bu 

devletin yöneticileri siyasî meşruiyet ararken, 

toplumu  meşruiyet krizine düşürdüler. Bu açık-

larını kapatmak için siyasî meşruiyetlerini dinde 

aradılar. Bizzat Muaviye’nin yönlendirmesi ile 

Allah’ın kaza ve kaderiyle halife olduklarını ileri 

sürdüler.59 Onların bu kader anlayışına karşı çı-

kan Müslüman âlimleri, fitne ehli olmakla ve 

                                                           
58 İsra, 36. 
59 Abdulhamit, İslam’da İtikadi Mezhepler, 284; Watt, İslamic Political 
Thought, 33.  

halkın imanını bozmakla suçladılar. Mabed b. 

Halid el-Cühenî, Gaylan ed-Dımeşkı, Yunus el-

Asvari gibi âlimleri kader anlayışları yüzünden 

öldürdüler.60 Cehm b. Safvan ve Ca’d b. Dirhem 

gibi âlimleri de Emevilerin kader doktrininde ge-

dik açma olasılıkları olduğundan Allah’ın sıfatları 

konusundaki görüşlerinden dolayı idam ettiler.  

İnsan özgürlüğünü savunan yaklaşımlar, 

Emevi yöneticilerinin hedefi olmuştu. İslam kül-

türünün tedvin döneminde siyasî meşruiyet sı-

kıntısı çeken bir zihnin Müslümanları yönetmesi 

Müslümanlığın en büyük şanssızlığıdır. Dinsel 

gelenek, yanlış temeller üzerine oturtulmuştur. 

Hadislerin henüz kayda geçmediği bir dönemde 

Müslümanları siyasî meşruluğu tartışmalı bir yö-

netimin yönetmesi, hadis külliyatına da damgası-

nı vurmuştur. Kader konusundaki hadislerin fata-

lizmi yani yazgıcılığı telkin etmesinin gerisinde 

de söz konusu bu siyasal zihin bulunmaktadır.61  

Görülüyor ki Beni Saide ile başlayan siyasî 

kırılmaya, Emeviler zamanında kaderin imanın 

şartları arasına girmesi, hadislerin ve hadisçiliğin 

yüceltilmesi ile dini anlamda kırılma da eklen-

miştir. Çünkü Kuran, dinin yegâne kaynağı ol-

maktan çıkmış ve kaynaklardan biri durumuna 

düşürülmüştür. Kader konusundaki bu yanlış ya-

pılanma bugün de devam etmektedir. Yani bugün 

de Müslümanların büyük çoğunluğunun kader 

anlayışı, Emevi yöneticilerinin önerdiği ve be-

nimsediği kader anlayışıdır. 

Hz. Peygamberin amcası Abbas’ın soyundan 

gelenler, M.S. 750 yılında Emevi Devletini yıka-

rak onun yerine Abbasi Devletini kurdular. Yeni 

devletin kurucuları Emevilere yönelik siyasî inti-

kam peşine düştüler. Diğer yandan Müslümanlar 

arasında siyaseti rahatsız etmeyen ilmî ve dinî 

araştırmalar devam ediyordu.  

                                                           
60 Makrızî, Hıtat, 2/356; Krş., Şehristanî, el-Milel, 1/29, 1/267; İbn 
Murtaza, Tabakat, 25 ve 121; İbn Nedim, el-Fihrist, 338; İbn Kesir, el-
Bidaye, 9/350.  
61 Ebu Davud, Sünen, Kitabu’s-Sünne, 5/69-70; Kader konusundaki hadis-
leri bir araya toplayan çalışma için bkz., İbn Kayyım el-Cevziyye, 
Mesailu’l-Kaza ve’l-Kader, Hacı Musa Bağcı, Hadislerde Kader.  
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Başlangıçta o dönemin gündeminde olan 

Kur’an’ın mahluk olup olmadığı konusu Ehl-i Re’y 

ile Ehl-i Hadis arasında ilmi zeminde tartışılıyordu. 

Abbasi halifelerinden Me’mun, dinî gelişmeleri de-

netim altına almak ve toplumdaki siyasî bölünmeyi 

önlemek için hicri 218 (M.S. 833) yılının baharında 

akılcılığı, insan özgürlüğünü ve sorumluluğunu te-

mel alan bir grubun görüşlerini benimseyerek, 

Kur’an’ın mahluk olmadığını ileri süren hadis âlim-

leri hakkında kovuşturma yapılmasını istedi.62 

Abdurrahman b. Yunus, Yahya b. Main, Züheyr b. 

Harb gibi önde gelen hadisçiler sorgulandı. Bu âlim-

ler, siyasî iktidarın baskısı ile Kuran’ın mahlûk ol-

duğunu kabul ettiler. Hadisçiler üzerinde bu baskı 

devam etti. Onlarca hadisçi sorgulandı. Bunların 

içinden başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere birkaç 

hadis âlimi, Kuran’ın yaratılmışlığı tezini kabul et-

mediklerini açıkladılar. Ahmed b. Hanbel hapse 

atıldı ve zincire vuruldu. Halife Me’mun hadisçiler 

için kovuşturmanın yanı sıra, Kuran’ın mahlûk ol-

duğunu kabul etmeyenlere resmi görev verilmeme-

sini ve bunların mahkemelerde şahitliklerinin de 

kabul edilmemesini istemişti.  

“Mihne” adı verilen bu dönem, halife 

Me’mun dönemindeki sertlikle olmasa da halife 

Mu’tasım ve halife Vâsık dönemlerinde de sürdü. 

Halife Mütevekkil halkın hoşnutsuzluğunu ve 

rızasını dikkate alarak hicri 234 (M.S. 849) yılın-

da Halku’l-Kuran tartışmalarını yasakladı. Böyle-

ce mihne dönemi sona erdi. Bu dönemin izleri 

hicri 237 yılında tamamen silindi.63 

Belli zamana kadar Kuran’ın mahlûk olup 

olmadığı taraflar arasında özgürce tartışılırken, 

yönetimin Kur’an’ın mahlûk olduğu yolundaki 

görüşü benimsemesi ve bu görüşü benimseme-

yenlere karşı güç kullanması, sorunu ilim alanın-

dan çıkarıp siyasî alana kaydırmıştır. İlmî tartış-

                                                           
62 Harun el-Reşid’den sonra Me’mun, kardeşi Emin ile iktidar savaşına 
girdi. Bu savaşta Ehl-i Rey, Me’mun’u; Ehl-i Hadis ise Emin’i desteklemiş-
ti. Savaşı kazanan Me’mun, Ehl-i Hadis’ten intikam almak için Mutezi-
le’nin Kelâmi görüşlerine dayabarak hadisçilere karşı işkence dönemini 
başlattı. Bu dönem 19 yıl sürmüştür. (M.S. 833-852) 
63 Yücesoy, “Mihne”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, 30/26–28. 

ma yerini siyasî çekişme ve çatışmaya bırakmış-

tır. İlk defa siyasî iktidar, ilim alanındaki bir tar-

tışmanın tarafı olmuştur. Artık yöneticiler, ken-

dilerini ilgilendiren dinî konuları değil ilmî ko-

nuları da tekellerine almışlardır. Bu aynı zaman-

da ilmî özgürlüğün de kalkması demektir. Hâlbu-

ki Kur’an, ilmî özgürlüğü Müslümanların nitelik-

leri arasında saymaktadır.64 Çünkü özgürlüğün 

olmadığı yerde ilim de olmaz. Bu çatışmanın ta-

rafları da Kur’an’ın mahlûk olduğunu benimse-

yen Mu’tezile mensupları ile Kur’an’ın mahlûk 

olmadığını ileri süren Ehl-i Hadis mensupları idi. 

Doğrusu Ehl-i Hadis bir halk hareketi, Mu’tezile 

ise Müslüman aydın hareketi idi. Aydınlar adına 

yürütülen siyasî baskı 20 yıla yakın sürdü. Daha 

sonra siyasî iktidar Ehl-i Hadis’in tarafına geçti.  

Yeni durumda siyasî iktidarın hedefi Mu’tezile 

mensupları ve onların dayandığı ilkeler oldu. Ehl-i 

Hadis zaten akıl düşmanıydı. Siyasî gücü de arkası-

na alan bu avamî algı, aklın yerine geleneği yani 

selefçiliği, ilmin yerine de imanı koydu. Kendisi de 

bir kelamcı olan İmam Gazali’nin “kocakarı ima-

nı”nı yüceltmesiyle de bu süreç tamamlandı. İman 

olduktan sonra ilme gerek de kalmadı. “Tahkiki 

imanın” yerini “taklidi iman” aldı.  

İlmî bir hareket olarak başlayıp gelişen 

Mu’tezile ekolünün siyasete bulaştırılması, insan 

özgürlüğü ve sorumluluğunu savunanların adına 

Ehl-i Hadis mensuplarına baskı yapılması, Müs-

lüman geleneğinde üçüncü önemli kırılma nokta-

sıdır. Çünkü bundan böyle ümmette hedef tahta-

sına akıl ve bir akıl faaliyeti olan ilim oturtulmuş-

tur. Yani akıl, kelam ve felsefe düşmanlığı yücel-

tilmiştir. Daha önce ilim sahibine âlim denirken 

ve her âlim ilmi ile tanınırken, bundan böyle öz-

nel bir durum olan iman ile tanınma öne çıkarıl-

mıştır. Allah dostu, veli, arif, abid, keramet… gibi 

kavramlar geliştirilmiştir. Doğrusu ölçüsüzlük öl-

çüsü kurulmuştur. Tasavvufî ve Bâtınî düşünme 

biçiminin Gazali ile meşruluk kazanması, bu du-

rumun daha da gelişmesine neden olmuştur. 

                                                           
64 Zümer, 18. 
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Hz. Peygamber’in başta Hz. Ali olmak üzere 

sahabeden bazılarına gizli bilgi öğrettiği yolunda 

teoriler üretildi. Yüce Allah’ın elçisinin, bazı in-

sanlardan dini bilgi gizlemesinin elçilik görevi ile 

çelişeceği sorgulanmadı. Çünkü bu durum, “Vah-

yi gizleme ve yüklendiği emanete ihanettir.”65 

Doğrusu Hz. Peygamber’den gizli bilgi geldiğini 

ileri sürenler, peygamberin emanete ihanet etti-

ğini söylemiş olmaktadırlar. Bu iddianın Kur’an 

açısından kabul edilebilecek bir yanı yoktur.66  

Siyasî, dinî ve ilmî alanlardaki bu kırılmalar 

sonucunda Müslüman geleneği ortaya çıkmıştır. 

Yeryüzünün hiçbir dini, Kur’an’ın getirdiği İslam 

Dininin alternatifi değildir. Doğrusu yeryüzünün 

tek dini İslam’dır.67  

Bizim sorunumuz Yüce Allah’ın gönderdiği68 

İslam Dini ile ilgili olmayıp Müslüman geleneği-

nin oluşturduğu kurumlaşmış din ile yani Müs-

lümanlıkladır. Bugün Müslüman zihnin karşı 

karşıya geldiği sorunlar aktüel değil, yapısal so-

runlardır. Yapılması gereken, önce bu yapısal so-

runları teşhis etmektir. Söz konusu yapısal sorun-

ları, aktüel sorunlar olarak görenlerin de sorunun 

parçası olduğunu bilmek gerekir. 

İlk beş yüzyılda oluşan Müslüman geleneği 

Kur’an’ın önerdiği dinin seçeneklerini kendi 

içinden çıkarmıştır. Bu seçenekleri şöyle sırala-

yabiliriz: 

1- Kuran’ın önerdiği din yani Hz. Peygam-

ber’in döneminde yaşanan din. 

2- Sünnet ve hadisçiliğin ortaya koyduğu din. 

3- Fukaha’nın geliştirip benimsediği din. 

4- Selefilik adına benimsenen ve akıl düş-

manı olan din. 

5- Tasavvufun inşa ettiği sanal din. 

6- Siyasetin inşa ettiği din. 
                                                           
65 Tancî, “Mezhepler Tarihi”, s. 114. 
66 Al-i İmran, 20; Maide, 92,99; Ra’d, 40. Nahl, 35, 82; Nur, 54; Ankebut, 
18; Şura, 48; Tegabun, 12; Bkz., Tancî. Kelam İlmi, s. 274. 
67 Ahzab, 40; Al-i İmran, 19 ve 85; Nisa, 135; Maide, 3; Enam, 161; Tevbe, 
33; Rum, 30; Fetih, 28; Saff, 9. 
68  Al-i İmran, 19 ve 85; Maide, 3; Bakara, 132; Hacc, 78. 

7- Sadece oluşan yanlış geleneğe karşı çık-

mak gerekirken her şeye toptan karşı çıkan tepki-

sel din. 

    YENİ BİR UYGARLIK İDEALİ İÇİN  
    KELAM İLMİNİN İŞLEVİ 

Yüce Allah, insanlara mesajlarını göndermek için 

“kitabı” seçmiştir. İnsanoğlunun dini anlamda 

yegâne rehberi ve hidayet kaynağı Kur’an’dır.69 

Kur’an’da olmayan ve hatta Kur’an ile uyuşma-

yan esaslar bu geleneğe yön vermiştir. Doğrusu 

İslam Dini kaynak itibari ile bir suikasta uğramış-

tır. Kur’an, doğrulanmayan bilginin kullanılma-

sını yasaklarken, tartışmalı rivayetler bile dinsel 

alanda kullanılır olmuştur. Yani Müslümanlığın 

şirazesi bozulmuştur.  

Kur’an’a göre Kur’an nasıl bir kitaptır? Önce 

onu kısaca açıklamak gerekmektedir. Elimizde 

Kur’an’dan daha sağlam bir belge de yoktur. Yani 

Kur’an’ı tanımak için yine Kur’an’a bakmak zo-

rundayız. Çünkü onda “delil ile medlul ve tanık 

ile dava bir arada toplanmış bulunmaktadır.”70 

1- Kur’an, yüce Allah’ın insanlara doğru yo-

lu göstermek ve önermek için, elçisi Hz. Mu-

hammed aracılığı ile gönderdiği bir kitaptır.71 

2- Kur’an’ın otoritesi en üst otoritedir. Pey-

gamber de ona uymak zorundadır.72 Doğrusu 

peygamber Kur’an’ı tebliğ etmekle sorumludur.73 

Kur’an’a ekleme ve çıkarma yapamaz.74 Müslü-

manlar da Kur’an’a uymak zorundadırlar.75 

3- Mahşer gününde insanlar dirilerek, 

Kur’an’da belirtilen hususlardan hesaba çekilecek-

lerdir.76 Ahirette dünyadan el etek çekenler değil, 

Yüce Allah’ın kendisine verdiği görevi dünya ha-

yatında yerine getirenler ödüllendirilecektir. 

                                                           
69 İsra, 9; Haşr, 21; Krş., İsra, 89; Kehf, 54; Rum, 58; Zümer, 27; Ayrıca 
bkz., Kamer, 17, 22, 32. 
70 İbn Haldun, Mukaddime, 1/227.  
71 Yunus, 37; Hud, 1-2 ve 17; İbrahim, 52… gibi.  
72 En’am, 106; Maide, 67; Yunus, 15 ve 109; Kasas, 85; Ahzab, 2. 
73 Nahl, 35, 44 ve 89; Talak, 11; Yasin, 13–17.  
74 Hakka, 44-47;  Krş., A’raf, 157; Tahrim, 1.  
75 En’am, 155; A’raf, 3; Hud, 1-2; Zümer, 55. 
76 Furkan, 30; Zuhruf, 43-44; Casiye, 28. 
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4- İnsanları en doğru yola Kur’an götürür.77 

Onun yanına başka dini kaynaklar koymak, ölçü-

leri çoğaltır. Bu durum, Kur’an’ı ölçülerden biri 

durumuna düşürür. Bizim geleneğimizde de bu 

gerçekleşmiştir. Tek adres Kur’an olması gerekir-

ken, sünnetin de adres haline getirilmesi merke-

zin sünnete kayması sonucunu doğurmuştur. 

Kaldı ki Kur’an ve Hadis biri diğerinden çok fark-

lı iki mesaj kanalıdır. Bu iki kanaldan gelen me-

sajların birinin diğeri ile çatışması ise kaçınıl-

mazdı. Doğrusu Kur’an, Hz. Peygamber’in işle-

rinden biri değil, onun varoluş nedenidir. Zira 

Kur’an Peygamber’in haberidir. 

5- Kur’an’ın muhatabı insan aklıdır. Bundan 

dolayı o, düşünmeyi ve aklı kullanmayı emretmek-

tedir.78 O, bireyi ön plana çıkarır. Kur’an’ın amacı 

nesneyi değil, özneyi düzeltmek ve geliştirmektir. 

O, “yıldızlar karmasını” öngörür. Her bir insanın 

kendi alanında yıldız olmasını ister. Önderlerinin 

peşinden giden topluluk veya çobanlarının güttüğü 

sürüler olmasını istemez. Müslüman insanın birey 

olmasını engellemenin tek yolu onu Kur’an’ın mu-

hatabı olmaktan çıkarmaktır. Çünkü dinin muhata-

bı da temeli de insan aklıdır. Aklın anlamadığı ve 

benimsemediğine inanması fazilet mi rezilet midir? 

Önce onu tespit etmek gerekir. 

Hz. Muhammed bir elçi olarak Kur’an’ı her 

nesle getirdi. Peygamberin elçi olması, onun pey-

gamberlik görevinin sınırlarını da belirtmektedir. 

Bu nedenle her neslin hareket noktasının Kur’an 

olması gerekir. Hâlbuki Müslüman gelenek, bir 

önceki nesli taklit etmeyi gerekli gördü. Nesiller 

arası rekabet olması gerekirken, bir önceki neslin 

bir sonrakini yönlendirdiği bir zihinsel yapı orta-

ya çıktı. Kısaca selefin rehberliği temel alındı ve 

Kur’an’ın rehberliği ise görmezden gelindi. 

“Kur’an’ı okumak ve anlamak insana 

emrolunmuştur.”79 Her bir birey, Kur’an’ın mu-

                                                           
77 İsra, 9; Cin, 1-2; Zümer, 27; Neml, 77… gibi.  
78 En’am, 51; Yusuf, 2; İbrahim, 52; Kehf, 54; Taha, 113; Zümer, 27; Sa’d, 
29; Zuhruf, 3; Muhammed, 24. 
79 Tancî, “İslam’da Hilafet ve Mezheplerin Doğuşu”, s. 458. 

hatabı olduğuna göre, bireyin Kur’an’ı anlamak 

için bazı ilkelere uyması gerekmektedir. Parçaları 

bütüne göre, bütünü de parçalara göre anlamak 

oldukça önemlidir. Onun herhangi bir ayetini 

anlamak için uyulması gereken beş temel ilke bu-

lunmaktadır:  

a) Ayetin lâfzî çerçevesi,  

b) Siyak ve sibak çerçevesi, 

c) Kuran bütünlüğü çerçevesi, 

d) Âlemde bulunan fizik ve sosyal kanunlar 

çerçevesi, 

e) Akl-ı selim çerçevesi 

Kısaca “Kur’an Kitabını”, “Âlem Kitabını” ve 

“İnsan Kitabını” birlikte okumak durumundayız. 

Her üçü de Allah’ın ayetleridir. Tekvinî ve teklifî 

ayetler arasında ise zıtlıkların ve çelişkilerin ol-

ması düşünülemez.80 

6- Kur’an bir bütündür ve onun ayetleri 

arasında zıtlıklar yoktur.81 Şu anda tamamı Al-

lah’ın kelamı olan tek kitap Kur’an’dır. Onda ki-

şiye özgü adrese teslim hüküm de yoktur. Yani 

onun her hükmü geçerlidir. O, halka seslenirken 

ilim adamlarını düşündürür. Cahile söylerken 

âlime dokunur. Yahudileri anlatırken Müslümanı 

uyarır.82 Ahirette elçinin şikâyetini belirterek, 

dünyada yaşayan insana öğüt verir.83 Kısaca, 

Kur’an ayetleri, müşrik, putperest, Yahudi, Hıris-

tiyan, zengin, fakir, kadın ve erkeği değil, duru-

muna göre her bir insanı ilgilendirir.  

Din, ilim ve siyaset alanlarındaki gelenekler-

den oluşan Müslüman geleneği, yanlış temeller 

üzerine kurulmuştur. Asıl problemler her zaman 

din alanında çıkartılmıştır. Diğer sorunlar, bu so-

runların türevleridir. Müslüman toplumlar bu 

gerçeğin henüz farkında bile değiller. Siyasî ve 

dinsel olaylara teknik olaylar gözüyle bakmak 

yanlış ve yanıltıcıdır. Çünkü bu bakış insan unsu-

                                                           
80 Nisa, 82; Krş., Hicr, 91. 
81 Nisa, 82; Hicr, 91. 
82 Cum’a, 5.  
83 Furkan, 30.  
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runu göremez. Din bireyde başlar ve bireyde bi-

ter. Birey özgürlüğünü esas alır. Siyaset ise birey-

lerden oluşan ve bir tüzel kişilik olan toplumu 

esas alır. Toplumu düzenler ve korur. Görülüyor 

ki her ikisi de insana dayanmaktadır. Bunların 

arasındaki hakemliği de ilim yapmak zorundadır. 

Bu nedenle, Müslüman insanın bilgisinin kayna-

ğını, kapsamını ve kesinliğini sorgulamak duru-

mundayız. Demek ki söz konusu alanlarda oluşan 

geleneklerimizi değiştirmemiz ve dönüştürmemiz 

gerekmektedir.  

Gelenekçi ve tutucu toplumlarda fikirler es-

kidikçe güçleri artar. Bu fikirler üzerinde akıl ve 

mantık etkisini yitirir. Dinsel geleneğin etkisine 

kendini kaptırmış insanın, her türlü eleştiriye 

kapalı olmasının nedeni de budur. Ayrıca, fikirler 

bilinçten bilinçaltına indiğinde çok daha zor de-

ğişirler. Yargılarımızın, davranışlarımız üzerin-

deki etkilerini önemsemek durumundayız. Fikir-

leri değiştirmenin yolu da sorgulamak ve doğru-

yu ortaya koyarak bireyi ikna etmektir. Bunu 

sağlayacak güç de ilimdir ve bilimsel zihniyettir. 

Bir toplumun anlayış biçimi, dolayısıyla düşünme 

ve davranış şekli değiştirilirse, o toplum değişti-

rilmiş olur.84 

Müslüman geleneği, kendine özgün “Müs-

lüman kişiliği” geliştirememiştir. Zihinler köle-

leştirilmiş ve zihinsel kölelik yüceltilmiştir. Sade-

ce bedenleri değil zihinleri de geliştirmek zorun-

da olduğumuzun bilincinde bile değiliz. Bu kül-

türde sentez yeteneği yerine, taklit yeteneği ön-

celenmiştir. Bu durum, aşmamız gereken önemli 

bir sorundur. Geçmişlerini doğru değerlendire-

meyenler, geleceklerini sağlam temeller üzerine 

kuramazlar. Geleceği yakalamak için geçmişe sı-

ğınmaya değil, geçmişimizi ilmi yöntemlerle de-

ğerlendirmeye ihtiyacımız vardır. Müslüman ge-

leneğini Kur’an Mahkemesinde yargılamamız ge-

rekmektedir. Bize miras kalan bu çarpık Müslü-

manlığı özüne kavuşturmanın ilmi ve dini bir so-

                                                           
84 Ra’d, 11. 

rumluluğumuz olduğunun bilincine varmak zo-

rundayız. Bu zihinsel ve kültürel karanlığın far-

kına varanların birer mum yakmalarının zamanı 

gelmiştir. 

Yeni bir uygarlığın doğması için var olan 

dinsel geleneğimizin değişmesi gerekir. Bunu sağ-

lamanın yolu da Kelam ilminin kuruluş döne-

minde olduğu gibi aklı ve Kur’an’ı öncelemek, 

yeniden ilmin denetiminde bir iman yaklaşımını 

benimsemektir. Kelam İlmini de insan merkezli 

bir yapıya dönüştürmemiz gerekmektedir. Çünkü 

Kur’an’ı anlayıp uygulayacak olan Müslüman in-

sandır. Bu geleneksel Müslümanlık, ancak Kelam 

ilminin yöntemleri ile sorgulanabilir ve sağlam 

temeller üzerine inşa edilebilir. Müslüman gele-

nekçilerin, dün olduğu gibi bugün de Kelam il-

mine karşı düşmanca saldırılarının altında da de-

ğişim korkusu bulunmaktadır. Hâlbuki Kur’an 

gelenekçiliği kınamaktadır.85 Daha doğrusu Ke-

lam İlminin tarihsel görevi olarak görülen sa-

vunmacı yani özür dileyici yapısından kurtararak 

oyun kurucu yani inşacı bir yapıya dönüşmesini 

sağlamak da bir zorunluluk olarak karşımıza çık-

maktadır. Biz geçmişimizden miras aldığımız 

“düşünme düzeyi”nden –ki bu düşünce biçiminin 

yanlışlığı olgusal olarak ortadadır- çağımıza kur-

gulamak zorunda olduğumuz Kur’an eksenli dü-

şünce düzeyine sıçramak zorundayız.  

Kelam İlminin önemli iki teorik öncülü bu-

lunmaktadır. Bunlar “Nasıl bilirim?” sorusunun 

cevabı olan “bilgi” ile “Neyi bilirim?” sorusunun 

cevabı olan “varlık”tır. Kelam’ın bilgi teorisi; 

cehl, vehim, zann, şekk, taklit ve ilham gibi bil-

gimsi şeyleri yani bilginin zıtlarını kabul etmez. 

akıl, duyu ve tevatür yani tarihi bilgi yöntemleri 

kurmakla işe başlar. Tabiat, insan için değil, insan 

tabiat için vardır.86 İnsan tabiata uygun yaratıl-

mıştır. Felsefe’nin sorunu, Tabiat ile Allah ara-

sındadır. Kelam’ın sorunu ise İnsan ile Allah ara-

                                                           
85 Bakara, 170; Al-i İmran, 104; Zümer, 42. 
86  Hud, 61. 
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sındadır.87 İnsanı anlamak için de Tanrı’yı ve ta-

biatı anlamak gerekmektedir. Kelam’a göre insan, 

tarihin merkezidir ve varoluş amacı kendi iradesi 

ile ahlaki olgunluğa ulaşmaktır. 

Kelam âlimleri, din alanının uzmanıdırlar. 

Yüce Allah, uzmanlığı Allah’a ve elçisine itaatten 

sonra saymış ve Müslümanlardan alanlarında 

uzman olanların sözlerini dinlemelerini ve onlara 

uymalarını istemiştir.88 Müslüman bireyin rehbe-

ri, iman değil ilimdir. İlim, imanın müstakim ol-

masının da şartıdır. İlim sahibi olmayanın imanı-

nın müstakim olması tesadüfe bağlıdır. Kur’an, 

insanı uyarmakta ve bilgi sahibi olduğu konuda 

konuşmasını istemekte, bilgisi olmayan konuda 

tartışmasını ise hayretle karşılamaktadır.89 İbn 

Asakir, Kelam İlmi karşıtlığı konusunda: “Gerçek 

o ki, iki tip insan Kelam ilmine düşmanlık eder. 

Birinci tip insan, taklide yönelmiş ve ilim öğre-

nenlerin yollarına girmeye cesaret edememiş, dü-

şünenlerin ve aklını kullananların yöntemlerin-

den mahrum kalmış cahil kişidir. Çünkü insanlar 

bilmediklerinin düşmanıdırlar. Bu zavallı, Kelam 

ilmini anlamaktan aciz kaldığından insanları bu 

ilimden uzaklaştırmaya çalışır. Kendisi sapıttığı 

gibi diğer insanların da sapıtmasını ister. İkinci 

tip insan ise sapık inanışlara sahip olan ve gizli 

bid’atleri sinesinde barındıran kişidir. Bu kimse 

mezhebinin çarpıklığını başkalarından gizlemek-

te ve akidesinin saçmalıklarını kimseye göster-

memektedir. Bu kişi şunu da iyi bilmektedir ki 

Müslüman âlimlerin içinde bu bid’atlerin üzerin-

den örtüyü kaldıracak ve onun mezhebinin saç-

malığını ortaya çıkaracak olanlar Kelam uzman-

larıdır. Kalpazan, paraların sahtesini geçerinden 

ayıracak ve elindeki sahte paraların hilesini orta-

ya çıkaracak yetenekli ve basiretli sarrafı sevmez. 

Yüce Allah, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 

mu?”90 buyurmuştur.”91 Değerlendirmesini yap-

maktadır.  

                                                           
87  Casiye, 13. 
88 Nisa, 59. 
89  Al-i İmran, 66. 
90 Zümer, 9. 

Müslüman toplumda yirmi yıla yakın süren 

mihne olaylarının ardından akıl, ilim ve kelam 

ilmi düşmanlığı başlamıştır. Kendisi de bir ke-

lamcı olan İmam-ı Gazali ile toplumdaki meşrui-

yetini kazanan tasavvufun yaygınlaşmasından 

sonra kelam karşıtlığı daha çok güçlenmiştir. Bu 

durum bizzat Kelam ilminin de dengesini boz-

muştur. Kelamcılar da hadisçiliğe özenmişler ve 

hadislerin dinde delil olmasının teolojik gerekçe-

lerini dahi gündeme getirmişlerdir.92 Kısaca ceha-

let kutsanmış ve kurumsallaşmıştır. Oysaki ceha-

let, ilmin zıddı bir kavramdır. Cahillerden olmak 

ve cahil kalmak Kur’an’da kınanmıştır. Yüce Al-

lah, “cahillerden olmaktan Allah’a sığınmayı”93 

emretmiştir.  

Mihne’den sonra başlayan süreçte Müslüman 

toplumların bir akıl tutulması aşamasına girdiği an-

laşılmaktadır. İlim elde etmek için harcanması ge-

reken çaba, imanı kurtarmaya yönelmiştir. Bilgiye 

dayalı imanın yerini başkasının imanını benimse-

meye dayalı inanç almıştır. Halbuki Kuran’ın 

önemsediği imanda istikamet94 önemlidir. Küfrün 

de bir iman çeşidi olduğu95 ve her grubun da kendi 

imanıyla mutlu olduğu96 gerçeği vurgulanmıştır.  

Mihne’den sonra siyaset, bir halk hareketi olan 

hadisçiliği desteklemiştir. Halka hükmeden hadisçi 

zihin, siyaseti de belirlemiştir. Topluma ışık tutması 

gereken ilim, halkın güdümüne girmiştir. Cahil ce-

sareti yaygınlaşmıştır. Cehaletin tahsili97 teşvik 

edilmiştir. Psikoloji alanında Nobel ödülü alan bir 

çalışma, cahilin âlimden daha çok kendine güven-

diğini ortaya koymuştur. “Dunning-Kruger Send-

romu” adı verilen bu teoriye göre:  

1- Cahil insanlar, ne ölçüde cahil oldukları-

nı fark edemezler. 

                                                                                        
91 İbn Asakir, Tebyinu Kezibi’l-Müfteri, 359. 
92 Eş’ari Kelam sisteminin kurucusu Ebu’l Hasan el-Eş’ari’nin kaleme aldığı 
el-İbane an Usul-i Diyane adlı eseri bu durumun önemli örneklerinden 
biridir. 
93 Bakara, 68, Krş., A’raf, 199; Hud, 46;  Kasas, 55. 
94 Hud, 112; Şura, 15. 
95 Hucurat, 11; Orijinal bir yorum için bkz., Yazır, Hak Dini, 2/1183. 
96 Rum, 32. 
97 Hüseyin Atay, Cehaletin Tahsili adlı bir kitap yazarak konuyu ele almış-
tır. bkz., Hüseyin Atay, Cehaletin Tahsili, Ankara 2004. 
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2- Cahil insanlar, niteliklerini abartma eği-

limindedir. 

3- Cahil insanlar, gerçekten alim insanların 

niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler.  

4- Eğer cahil insanların bilgileri belli bir 

eğitim ile artırılırsa, bu insanlar o zaman cehalet-

lerinin farkına varmaya başlarlar.98 

    SONUÇ 

Müslüman toplumlarda siyasetçi sınıfı ile halkın 

dayanışması sonucu bilimsel zihin yok edilmiştir. 

Batıyı geliştiren bilimdir. Batıya yetişip, onu 

geçmek için, ilmi de imanı kadar güçlü nesiller 

yetiştirmek zorunda olduğumuzu görmemiz ge-

rekir. Yanlış temeller üzerine kurulan dinî ve il-

mî geleneklerimizin Müslüman zihnini geliştir-

mesi mümkün değildir. Bu gelenekler ancak ge-

lişmemişliğimizi geliştirir. 

Kur’an’dan hareketle Müslüman geçmişimizi 

sorgulamak zorundayız.99 İmanın, aklı askıya al-

ması, Kur’an açısından benimsenebilecek bir du-

rum değildir, çünkü bu çelişkidir. Çelişiklik de 

Kur’an’a yabancıdır. Bireyin teolojik benliği an-

cak akıl ile kurulabilir.100 Akıl ile “nass” yani 

Kur’an arasında fark olması mümkün ama çelişki 

olması imkânsızdır. Çünkü “”hidayet-i âmme” de 

“hidayet-i hâsse” de Allah’ın ayetleridir. Doğrusu 

geleneğimiz, akıl ile nakil arasında teolojik bir 

gerilim oluşturmuştur. Kelam ilminin öncelikli 

görevi bu gerilimi ortadan kaldırmak, sonra da 

Kur’an’ın muhatabının niçin insan aklı olduğunu 

ortaya koymaktır. Doğrusu Kur’an bize, din ile 

bilimin karışımını değil, Kur’an’ın ilkelerini bi-

limle test etmemizi önermektedir. Çünkü Kur’an; 

kendine, bilime ve insan aklına güvenmektedir. 

Bu olgusal gerçekten hareketle Kelam, kültür ve 

gelenek merkezli bir din algısının yerine Kur’an 

merkezli bir din anlayışını yerleştirme sorumlu-

luğunu taşımaktadır.  

                                                           
98 Bütün Dünya, Başkent Üniversitesi Kültür Yayını, Sayı 2010/103, Anka-
ra, 2010, s. 44–46. 
99 Bakara, 170; Zümer, 42; Ankebut, 42.  
100 Enfal, 22; Yunus, 100. 

Bugün de Müslüman toplumların en önemli 

sıkıntıları siyaset, ilim ve din alanlarındadır. İlim 

ve din alanlarındaki açmazları aşmamız ancak 

Kelam ilminin yöntemlerini kullanmakla müm-

kündür. Entelektüel ve dindar aydınımızı yetiş-

tirmek zorundayız. Hz. Muhammed’in peygam-

berlerin sonuncusunu olduğunu benimseyen bir 

iman, mehdi ya da “mesih” bekleyebilir mi? Doğ-

rusu bizim sorunumuz halk sorunu değil, dindar 

aydın yetiştirememe sorunudur. Özlenen aydını 

yetiştirmek için şu üç alana; 

1- Düşünme yeteneğinin geliştirilmesi için 

felsefeye 

2- İnsanı tanımak için psikolojiye 

3- Dini bilmek ve dindar aydın olmak için 

Kelam ilmine öncelik tanımak gerekmektedir.  

İman rastlantıya bırakılabilecek bir şey de-

ğildir. Sıçrama olarak tanımladığımız yolla iman, 

ne kazanılabilir ne de olgunluğa ulaşabilir. Zaten 

sorun iman etmek değil, doğruya iman etmektir. 

Kamil imana ise ancak ilimle ulaşılabilir. 

Kelamcının görevi kendisiyle, peygamberle, 

Allah ile barışık ve bulunduğu toplumla uyumlu 

Müslüman birey tipinin yetişmesine ön ayak ol-

maktır. Özetle dünya hayatımızın da ahiret haya-

tımızın da güzel olmasına101 yardım etmektir. İs-

lam’ın dünya görüşünü akıl, olgu ve Kur’ani ilke-

ler doğrultusunda oluşturma sorumluluğu Kelam-

cıların omuzlarındadır. Kelam İlmi adını da 

Kur’an’dan almıştır.102 Kelamcı Kur’an ilkeleri ile 

uyumlu olmak zorundadır. Ancak İsfehani’nin de 

belirttiği gibi “Yarım Kelamcının şerrinden de 

Allah’a sığınırız.”103 demeyi unutmamak gerekir. 

Makalemi Hz. İbrahim’in şu duası ile bitirmek 

istiyorum: 

“Allahım! Bana, sonra gelecek nesiller içinde 

iyilikle anılmayı nasip eyle.”104 

                                                           
101 Bakara, 201; A’raf, 156; Nahl, 30 ve 122. 
102 En’am, 79; İsra, 73 ve 86; Kehf, 27; Şuara, 193; Yasin, 58; Müzemmil, 5. 
103 Ragıp İsfehani, Erdemli Yol, s. 189.  
104 Şuara, 84. 
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