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Oshi's (Ushi) Place iп the discussions аЬочt Kalamallah.
Kalam's (logos) historical background goes back to Plato and Aristot|e.
christians сопsidеr kalam iп the context of Jesus and see Him as the wоrd
of God, Непсе, they believe that Jesus is not сrеаtеd since Не is the word of

God. Unlike Christlans, Muslim Mu'tazilite Kalamists (Theologians)
advocated that the QчrЪп was сrеаtеd (makhluq), despite the fact that
they at the same time believed it to Ье Kalamallah. Sчппi Ka]amists
(Theologians) disаgгееiпg with the Mu'tazilites believed that the Qur'an
belng the wоrd of God was поt сrеаtеd. Fоr instance, Ibn КullЁЬ, alMuhtsibi, аl-КаlбпisТ, at-Ash'ar[, апd OshT of the Maturidi trепd аrе some of
those Sчппi Kalamists who believe that the Qчr'ап is not created. Oshi
ехрrеss his bellef iп this rеgаrd in his work а/-Дm6li through а poetlc
ехrеssiоп.
Кеуwоrds!

kаlёmаllаh, makhlhq, gayr makhlЙq, kаlбm lafui, kаlбm лаfs} Oshi.
"Копчgmа, sёz sёуlеmе" gibi апlаmlаrа gelen "kеlбm", аупl zamanda
baztlarlnca, Allah'tn уаrаhlmаmщ {gауr-i mahlhk) kadim Ьir srfatt оlаrаk
kabul gёrmtigtЁr. Bu anlamryla bu kачrаm, tek baglna Ьir sesi, Ьir sёzЦ
(kavl), Ьiг kelimeyi ifade etmekten ziyade, kеlimеlеrdеп meydana 9еlеп
апlаmll Ьir sёzЁ, sёz ЬЁtЁпl0ёr]пЁ, сЁmlеуi ifade etmektedir. igte bu
nedenledir ki КчrЪп'а, "Allahln kavli" deёil, "Allahln kelёmt" dепmigtiг.l
"Allahln kеlбmt"пdап bahsedildiýine gёге de, Тапп'пtп konugma yetkinliýine
sahip Ьir чаrhk olduýu vurgulanmaktadlr kl, i9te О'пuп bu kопugmа
yetkinliýi, "kelёm" stfatlnl olчgturmаktadtг.2
' Do9. Dr., Апkаrа 0. ltabiyat Гat<uttesi.
' Bkz. lЬп Manz0r, Lisdпu'l-ДrаЬ, Deru Lisani'bArab, Beyburt, 1970, III/290- 29l; eblsfatrбnl, RЁgrЬ,
_ Ebu'bKflsrm el.Htiseyn Ь. Мйаmmеd e/_Mliy'eddr, DaruibМadfe, Веуrчt, t.y, s. 439.
'El-Isfahýnt, el-Milfreйt, s. 439- 440.
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Kel6m sıfatına ilişkin tartışmalar erken dönemlerde başlamıştır. Bu

konu etrafında yoğunlaşıp gelişen tartışmaların, İslam bilimleri içinde önemli
bir yeri olan "kel6m"ın doğmasında ve söz konusu bilimin bu adı almasında
önemli bir yeri olmuştur. Esasen Tanrı kel6mına ilişkin tartışmaların
kaynağını, Eflatun ve Aristo'ya kadar bile götürmek mümkündür. Nitekim
adıgeçen bu ilahiyatçı filozoflar "logos"tan bahsederken, "kelam"dan
bahsetmiş olmaktadırlar. Ancak onların "logostan anladıkları, filozofik bir
anlamdır. Bu konu, bizim makalede ele alacağımız konu sınırlarını
aşacağından, burada sadece onların bu konudaki tarihsel önçeliklerini
işaretl.e yetiniyoruz.
Öyle görülüyor ki, İslam'ın erken döneminde bu konunun taıtışılmaya
açılmasının en önemli nedenlerinden biri, Hristiyanların, İsa'yı, "Allah'ın
ketimesi"3 olarak görmeleri olmuştur, Nitekim Hristiyanlar, "Allah kelömı"
olarak kabu] ettikleri İsa'nın, aynı zamanda yaratılmamış olduğuna da
inanmaktaydılar. "Aliah kel6mı" kabul edilen Kur'an'ın yaratılmamış
olduğunu kabu| etmenin, "Allah'ın kelimesi" olarak kabul edilen İsa'nın da
yaratılmamış olduğu düşüncesini doğuracağı endişesiyle, Mu'tezil?
kelamcılar, Kur'an'ın yaratılmış (mahlik) olduğu fikrini, özellikle Abbasi
halifesi Me'mun'un da desteğiyle İslam'ın resmi inancı haline getirdiler.4
Nitekim Kur'an'ın Allah'ın yaratılmamış kadim (öncesiz) bir ke|6mı olduğu
şeklindeki inancın, esasen yukarıda söz konusu edilen Hristiyanlık
inancından alındığı iddia edilmektedir.5
Müsiüman bilginlerin "kel6mullah" (Kur'6n)a dair bu erken dönem
tartışmaları içinde Yahudller ve Hristiyanlar gibi gayr-i müslim unsurların
inançlarının önemli bir payı olduğu yadsınamaz. Ancak, bununla birlikte bu
mesetenin, İslam'ın bizatihi kendi içinde, akli düşüncenin gelişmesine
para|el olarak tartışıIdığı da bir vakıadır. Nitekim İslam düşüncesinde
Kur'6n'ın yaratılmamış olduğu fikrini ilk dile getiren Ca'd b. Dirheh ile bu
düşünceyi daha da geliştiren öğrencisi Cehm b. Safv6n, bu konudaki kelimT
düşüncelerini,_ naklin yanında aklı da kullanarak ortaya koymaya
çalışmışlardır.6
Bunlardan sonra gelen V5sıl b. At6 ile Amr b. 'Ubeyd gibi Mu'tezi]e'nin
kurucu bilginleri ise, konuyu, daha da sistemli hale getirmişlerdir. Özellik|e,
Mu'tezile'nin ilk filozof kel5mcısı sayılan Allef i]e ondan sonra gelen
öğrencisi Nazzam gibi Mu'tezili ileri gelenleri ise, daha önceki kadim Yunan
filozoflarının "logos"la ilgili düşünceleri ile Hristiyanların "baba-oğul-kutsal

ı[Eİ,
b,
-E-r

s.ıJŞ
1oırıımıia,r

:sarı

ı(

€sııgEn i|k t
gıb t* blg

'bııwx
Ş;r
beı@r
ryf€Erğle
§rıa .tc{İrnd

ı

i
Elnar_'ıErm t
i hrrul Erğşrma
Alaiı

kc*6mrım

hıoan başta kaö
ilı lğrrı Aıbh'm oğ
Eııı nnsşyafi rln
Zılrı
ı,"d<a h.4
İtırın d,a iaÖİı
§lıaegı ileri sirıı
re.JğJ gDn
Enrmş
JlrElrl€
E" re-.
tş" öğrenciS Cefrn b.
Bu azda, ığrı

leı&na, özerik
onışııı ve gğişrniE t
ıT,üü *ine, l(ıı'a
S,.ı,:ni

uırnstaği
c vaür.B

ilefi sürılh
tıJaEkın ıı

ca!ilıĞ M, Ebu }
rffi.arnız, onu o|a
(gıayrı
rranffi,amşr
E 1aaimamş da

EltjEİr€ktedir.

(Jl6b ye
-

3 Esasen Kur'aıı'da da Allü'ın elçisi olaıak
kabul edilen İsa'ya "Allah'ın kelimçsi" denmekedir:
"Kuşkusız ki Meryem oğlu lsa, lllaf'n elçisi, Meryem'e otmış olduğu kclimesi ve kendisinden bir
ruhtur" $iisa4l7l). Ayncabka. Al -i imrdn 3/45;
o
Taberi, Mezhepler Tarihi, Leiden, t.y, UI/t 1l1- l l 18.
' Bkz. Mc Donald" D.B. The Developmeni of Muslim Theologie, Jurisprudence aııd Consilitioıgl Theory,
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_ London, l900, s, 146; Wensinck, AJ. The Muslim Creed,Cwrıbridge, 1932,s.72.
Daha geniş bilgi için bkz. İrfan Abdulhamid, işlam'da hitttdl Mezhepler ve Alrlid Esasları,(çv. Saim
Yeprem), Marifet Yayınlaıı, İstanbul, l98l, s. 238-243.
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ruh (еkЁпim-i se/6se) iпапqпlп bilincinde оlаrаk, kопчуч, islam'ln baklg
aglsl iglnde уоrчmlаmа pbasl igine girmiglеrdiг.7 Dolayrsryla, kelЁmullah
mеsеlеsiпlп is]am lgerlsinde tartlýtlmast, dt9 etkilerden de kaynaklanan,
апсqk, esasen llk dёпеm МtislЁmапlапп|п yasadrёr "Slfflп" ve,,llCemel
Vakasl|' glbl Ьir takrm dramatik slyasal оlауlаr neticesinde tartrgtlmaya
Ьа9lауап "ЬЁуЁk gtinah" ve "kaza-kader" glbi kelЁmi kопчlапп
tartбrlmaslna Ьепzеr-Ьlr gekllde, islamln kendi ig meselesi olmugturl. igte
Ьu nedenle "kelбmullah" kопчsчпчп tslam igiпdе Ьir oгjinalitesi de sёz
kопцsчdчr.8 Nltekim islam'ln Ьiriсik kaynaýl Кчг'ап'dа 9еýеп mЁtеgбЬihlеriп
bu kопчпчп tartlgtImaslna ёпауаk,оlduýч Ьi|iпеп Ьlr gеrgеktiг.
Allah kelЁmlnln yaratllmlg olduýunu sаччпапlаr, daha gok, Allah'ln
Zаtlпdап bagka kadim stfatlnln varhýlnt iпkбr еdепlеrdir. Вчпlаг, ёzellikle
Hz. tsa'nln ДitаПtп oýlu ve aynl zаmаЪdа О'пчп kadim Ьir kelýml olduýuna
lпапап Hrlstiyan lпjпсrпlп d0strjё0 yanhghýa,,dЦýmemek аdtпа, Allahln
Zattlndan bagka higЬir kadim slfattntn olmadЁlnt; ,dolaylsryla О'пчп
kelбmlnln da kadim olmaylp sопrаdап yaгatrlmlý,.(mahlfik) оldчёч
d0g0ncesini llеri sЁrmu5lеrdir.g Daha ёпсе de deЁindiýimiz gibi, КчrЪпlп
уаrаtllmlg olduýu gёrUgiiп0 ilk dile gеtirеп kiginln Ca'd Ь. Dirhеm olduýu
sёуlепmеklе birlIktelo, опчп Ьч husustaki dЁgЁпсеlеriпi daha da geligtlren
kigi, ёýrепсisi Cehm Ь. SаfuЁп olmugtur.11
Bu аrаdа, kеlЁmi kопч!агdаkl gёгЁglеri daha sопrа gekillenecek оlап
S0nni kеlбmа, ёzellikle de опчп akllq kоIчпч temsil eden МбtЁr?dlliýiп
olugum ve geligimine btyЁk ЬIr katklsr olan imаm Ebu Hanlfe'nin de, SЁппТ
iпапсlп aksine, КчrЪпtп yaratllmlý bir Allah kеlбmr olduýu gёrrigЁп0
benimsediý_i i]еri sЁr0]mЦý !ýa,delz, опчп, Ьч gёrtjgtе olmadlýrnr sёуlеуепlеr
de vardlr,rJ Nitekim kеlбцti gёr:iiglеriпi dile getirdiýi "el-ftkhu'l-Ekbef adlt
eserinde bizzat Ebu Напifе'пlп kendisi; "Bizlm Кчr'ап'l dile getirmemlz,
talaffuzumuz, опч okumamlz yaratllmlg (mahlik) olduýu halde, Кur'ап
yaratllmamrgtlr (9ауr-t mаhlik)чlа demek suretiyle, yaratllmlg о]ап kеlбm

ile yaratllmamlg оlап kеlбm аупmlпа gitmekte, durчmа aglklrk
getirmektedir. Вчrаdап da anlagllryor ki о, Ehl-i SЁппеt'iп ёпсЁ]еrl оlап ibn
K0llab ve аrkаdа5lаrlпlп yaratllmrg kеlЁm оlап ".kelёm-t lAfzl' ile

Ь. Оmеr, ýе rhчl ДИidiъ NeseJiye, каtriге l32б, s. 240- 24l .
bkz. Watt Wt'/.. Predestiпatioi aпdfree Witl iп Йiф lslarr, Lопdоп, 1948, s,38- 40;
Wensinck, The Мusliп Creed, s. 70,
9лСспl9
bitgi igin bkz. Кбslmt, Сешаlеddiц Tdrihu'l-Cehпiye ve'l-Mu'tezile, Веупrt l98l, s.l9,
'" Gcrrig bilgi igin bkz. IЬп Teymiye, ЕЬч'ЬАЬЬ Takryyrrddln Ahmed b.Abdulhalim el-HarrЁrrl, еr_
Resdil ve'l-Mesdil, (пеу. Мчhаmmеd Regid), Кфiг9, l34б, ПV20. Ауrrса bkz. Ьп Nubýte, Serhu'l]

ВИ. TafuzaП, Sa'duddin Меs'чd

'Bitcr iф

'I]уап, s, 186.

ll Bkz. Knsrml, ag.e. s.

19.

'2 Bkz. ЕЬ0 Hilбl el- Askerl, el-Evdil, (пеу. Muhammed es-Seyyid ebVekil), Tanta, 1987, s. з69.
lСаiЫаr i9in ayrrca bkz. Abdullalr Ь. Аhпеd Ь. tlanbel, ЕЬ0 АЬdщгаhilап Abdullalr Ь. Дhm€d Ь. Harrbel
€ý-ýеуМrrr. Ktlablt'ý-Silwе, (пе9r. Muhammed Ь. ýatd Ь. Sбlim e1-Ifutrtinl), КуgД 1986,II/l84. Дупса
sсrrh ЬЦg, icinbke Nешбr, Ali ýarni,lYeg'etu'ЪFikri'lfebefiti't-hhц Kйire, 1988, У237- 238.
"Halibu'l-BЦdad?, Ebubekir Ahmed Ь. Ali, ТOrХhч Baýdad, (пе9r. М. Abdulkadir Ate), В€уrчt,

l98з, xly377.

la

ЕЬ0 Harrffe, ebF*hu'l-Elфer, (ДtiууulИrlýеrйi igindeК metni), Mrsrr, lЗ23, s. l80.
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Allah kel5mının yaratılmamış olduğu tezini esaslı bir şekilde
savunanlar, Mu'tezili bilginlerdendir. Onlar, kendilerinden önce gelen Ca'd
b. Dirhem ile öğrencisi Cehm b. Safu6n'ın, genelde sıfatlar, özelde ise kel6m
sıfatı ile ilgili öne sürükleri düşünceleri, biraz farklı ve kendilerlne özgü bir
şekilde daha da geliştirip bir sisteme kavuşturmuşlardır. Nitekim onlar,
"kel6m" dehil, bütün sıfatların öncesiz (kadim) ve yaratılmamış olduğu
tezini savunan Sünni inancın aksine, tek kadim varlığın yüce Allah olduğu
görüşünü savunmuşlardır.16 İslam düşünce ekol]erinden Hariciler ile

ve Şia'nın bir kısmı da onların bu
benimsemişlerdir.18
Başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere Abdulaziz

husustaki görüşlerini

Mürciel7

İ".ıe _}ir: _.!r
Tiırçt:3r€ : :eŞ.l,a'"a:iG.E ıe--- :|-,3|_E :
ililimtd! &.§:e:,_ _-ğ,:

(mana) ayrımınals çok daha

el-Mekki

gibi

Selefiyye'nin önde gelen bazı bilginleri ise, özellikle Abbasi halifesl Memun
döneminde devletin resmi mezhebi haline getirilen "Allah ke16mının
yaratılmış olduğu" şeklindeki Mu'tezili teze şiddetle karşı çıkmışlardır.
Mu'tezil? teze karşı çıkarak "Allah kel6mının yaratılmamış" olduğunu dile
getiren Ahmed b. Hanbel'in, ileri sürdüğü bu görüşünden dolayı çektiği
sıkıntılar kaynaklarda genişce yer alnnaktadır. Hatta Patton gibi, onu ve
yaşadığı sıkıntıları kitapİaştıranlar da o|muştur.ı9
Esasen, Kur'an'ın yaratılmış h6dis bir kel6m olduğu düşüncesine
katılmayanlar sadece Selefiyye / Ashabu'l-Hadls bilginleri değildir. Ehl-i
Sünnet'in, Selefiyye lle birlikte diğer kol|arını teşkil eden Eş'aıi ve Mötüridi
bilginler de Allah kel6mı olan Kur'an'ın yaratılmamış kadim bir kel6m olduğu
tezini savunmuşlardır. Hatta daha önce de değindiğlmiz gibi, her ne kadar
Ebu Hanife'nin ilk defa olarak Kur'an'ın yaratılmış olduğu görüşünü dile
getiren klşl olduğu ileri sürülmüşse de", onun d6, esasen, Kur'an'ın
yaratılmamış kadim bir kel6m olduğu görüşünde olduğu bizzat kendi
metninden açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim ona göre, "Kur'an Allah
kelamıdır. Mushaflarda yazılı, kalplerde mahfuz ve dillerde okunandır.
Peygamber'e indirilmiştir. Blzlm Kur'an'| okuyup (kıraat) yazmamız {kitabet)
yaratılmış olduğu halde, Allah kel6mı Kur'an yaratılmamıştır."21
ı5 İbn Ktılleb ve arkadaşlaıının bu konudaki görüşleri için bkz. Eş'arl, Ebu'l-Hasan

Ali b.
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Muammer, Keldmullah Tartışmaları ve "el-Hayde", Ar§ırma yayınları, Ankara, 2005.
Eş'aıi, Ma]ülfltu'l İsldmiyyin, Vl66.
'8
19
Ahmed b, Hanbel'in yaşadığı "mihne" ite ilgili geniş bilgi için bkz, Patton, Walter Melville, Ahınad
Hanbal ond The Mihııa, Leiden, l987.
2o
Bkz. Ebo Hıl6l el-Askeri, el-Evdil, ş,369.
'| Ebü Hanife, el-Fıkhu'l-Ekbeı s, 180.
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Mal«itötu'l-İslıimiyyin ve İhtildfıı'l Musallfn, (neşr. Helmut Ritter), Wiesbaden, 1980,I!/584- 586.
Bkz. Eş'ari, Mal«itötu'1-1stıimilıyin,|/l55- t66, Şehristdnl, Ebu'l-Feth Muhemmed b. Abdulkerim, e/Milel ve'n-Nihal, (neşr. Müammed Seyyid Kilfuil), Mısır, 196l,|/44,
ı7
Mürcie içinde Allah Kelamının yaıatılmış olduğu düşüncesinin en ateşli savunucusu Bişr b. Gıy6s el Merisl'dir. Mu'tezili düşünceyi benimseyip onu ülkesinin resmi bir mezhebi yapan Abbasi halifesi
Me'mun'un huzıırunda Merlsi, dönemin Seleft ileri gelenlerinden olup Kur'aıı'ın yaratılmamış olduğu
tezini şavunan AMulaziz el-Mekkl ile bu hususu genişce tartışmış vç bu tarihi tartışm4 bila}ıere,
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ёуlе gёrЁlЁуоr kl, Kufan lle ilgili dile getirdiýi bu dfiýйпсеlеriпdеп
hareketle о, Ьаgkаlаппса, "КчrЪп yaratllmtgtlr" demekIe itham edllmig;
hatta kбflr olmakla,:.bile sugIanmlgtlr.22 ýЁпktt baglnl Ahmed Ь. НапЬеl'iп
pktiýl Ashabu'|-Hadls'e gбrе, dеёll sadece Пmапа" {kеlёmч пеЁi);
hаrflеrdеп, seslerden, kitabet че klraatten оlч9ап "lafui kеlёm' bile
yaratrlmamlgtlr.23,,i9te Ьч anlaylgtan bakrldlýlnda, Ebu Hanlfe'ye уёпеlik
lthamln пеdепl agtkga bellldlr. ýOпkЁ ЕЬч Hanlfe, dil ile sёуlепеп,
mчshаflаrdа yazlh оlап, еzЬеrlепiр оkчпап Кчr'ап1, ."kelam1 /afzi"' kabul
etmekte ve igte Ьчпчп yaratllmlg olduýuna inanmakta lken; Ьчпа mukabil о
(Ebu Hanife), muhtemelen "mапа" olarak gёrdЁýfi ve mahiyetinl bizim
bilemediýimiz Allah kеlЁrпл оIап Кч/ап1 ise, yaratllmamrg kadim kеlбm
оlаrаk gёrmеktеdir. SЁппi mЁctehid lmаmlаrdап imam Malik2a ile tmam
ýaflt de Allah kеlбmlпlп kadim, ezelt че yaratllmamrg olduýu
gбгЁ9Oпdеdiгtеr.25

Ehl-i Sfiппеt'iп kеlбmчl|аhа dаlг "Кчr'ап yarattlmamtgttr' gek|indeki
gёrЁ5lеriпi gеllgtlrегеk опч slstematik hale gеtirепlеr, daha Gok, Ehl-i
SЁппеt1п ёпс0 kеlбmсllап saylan iЬп KЁllab lle аrkаdаglап Ebu']-Abbas elKalýnlsi ve Harls el-Muhýsibi gibi isimlеr olmugtur.26
iЬпl КЁllЁЬ ve arkadaglarI, temelde, Allah kеlёml оlап КчrЪп'lп
yaratllmamtg оldчýчпч kabul etmekle birlikte, уiпе de Ьчпlаr, Ashabu'lHadis'in kelЁmullaha dаlг daha ёпсе deýlndiýlmiz gёrtiglеriпdеп fаrkll
gёЁ9lеr llегi s0rmЁ9Iеrdir. Nltekim Ьчпlаrа, 96rе Allah kelбml kadlmdir,
ezelidir. "KelЁmullahi Allahln Zatl ile kaim Ьiг slfattlr. Allah, kеlЁml lle
kadimdir, Oпсеsizdir. Ashabu'l-Hadis'in gёr0giiпЁп aksine, Allah kelбmr,
hаrflеr че ses deýildir. Allah kelýml, ЬёlЁпеmеz, раrgаlапаmаz; hеrhапgi Ьir
deýlsikllk gбstermez. "Resm" denilen gekil lse, ЬirЬiriпdеп fаrkh оlап
hаrflеrdlr ki, bu gekil, Allah kеlёml оlап Кчr'ап'tп klrahdlr, Allah КеlЁml
(Кчr'ап, Tevrat, iпсll vs.)1nr lfade еdеп iЬаrеlеr, gegitlillk ve deýigiklik
gёstеrdiýi halde, еsаýеп Allah Кеlаm1, gegitlllik ve deýiglkllk gёstеrmеz.
Allah Кеlаmt'пtп Аrарgа (аrаЬiууел) оlаrаk isimlendirilrnesinin пеdепi, Allah
Кеlаmlпt ifade eden, опч dlllепdirеп iЬаrеlеriп fоrmеl gёrЁпttisU оlап
klraatlntn, оkчпч5чпчп Агарgа olmaslndan dolayrdrr. Netlce itibarlyle
lпsапlаrlп КчrЪп'dап okuduklarr ý€у, AIlah Кеltml'пlп Ьir ifadesl, dile
gеUrllmеsl olup, bu kеlбm, Allah'ln Zatl'nda kalm olan Ьir "rпапа"d|r.27
Ehl-i SOппеt'iп ёпсЁ kelamolarl olan iЬп KOllab, Kalanls? ve
Muhas?bl'den yaklaglk Ьlr аstr ýопrа 9еlеп Еg'аri ile МбtЁridi, учkагldа adl
u Bk. AbduШah

В

Ь.

Ahmed Ь. НапЫ, КirdЁл Ъ-ýиrие, Ц/184.

Йir dШtlпсеlегi veзilesiyle dile getirilen iddia ve ithamlara yonelik
agНamalarla ilgili genig bilgi i9in blKz. }lafibu'l-Bagdadl, Ttirihu Baýdad, ХrЛВ77,3gs, iý"s$r,
ЕЬ0 Harrlfe'nin' konuya

Neg'eM'

l-Fibi'l-Felseft li' l- Ishп, ll238,

И. Bkz. Bbozehra, Мчhаmmсф
MdliЪKahire 1952, s, l58.
" ý"fil, ЕЬ0 Abdillat Мйшmеd Ь. lфЬ el-ftkhu'l-Ekber ll llпi {JsillГd-Diп, (пс9r. А.А.Yаsiф, у.у.
2fiЮ, s. 55.
л_
I27 cеlrii ьilб i9in bkz. Еl'u1, маииt, И9Е, Й84,
Ьп КЦllф ve аrkаdаglаrrпlп kelimullфa dair фrtl;lтi igin bkz. E{afl, MaИldtu1-Islamilytп,Ill584585, б04.
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geçenlerin kel6mullaha dair "kelam-ı nefsİ' ve "kelam-ı lafzİ' şeklindeki
ayırımlarını kabul ederek, onu, daha da geliştirmişlerdir. Nltekim Kur'an'ın
yİratılmamış olduğunu kabul eden Eş'ari'nin28 söz konusu bu ayrıma ilİşkin
görüşleri pek belirgin olmamakla birlİkte, bu mezhebİn önde gelen kel9m
Ullginlerlnaen Cüveyni, gerçek ilahi kel6mın "enfüs|", yani özel bir kelöm
Çnİdİsu'n nefs) olduğunu söyİemektedir.2g Eşari'nin öğrencisi ve Cüveyni'nin
ise hocası olan Bakıll6ni de bu görüşte olacak ki, ona göre harfler ve sesler
bizatihi Allah kel6mı olmayıp, ancak onlar, Allah kelamına delğlet eden
şeylerdir.30

Ehl-i Sünnet'in ikinci büyük kelamcı önderi olan imam M6türidi de

Allah kelamını, O'nun Zatında mevcut blr "mana"dan ibaret saymaktadır kl,
bu "mana", ona göre, "kelam-ı nefsl'dir. Bu nedenJe asıl kel6m olan
"mana"yı ifade eden harfler ve sesler, söz konusu "kel6m"a d6hil olmayıp,
bunlardan oluşan kel6m, hddisdir; gerçek Allah kelamı değildir. Bunlara
"Allah kel6mı" denmesi mecazdır.31

Oşi'nin Kelimutlah'a Bakışı

Tam adı, Siracuddln Ebu'|-Hasan Ali b. Osrnan Muhammed et- Temiml,
el-Fergani, el ÜşT otup, adının sonundaki lakabından da anlaşılacağı üzere
Oşludur. Bugün Kırgızistan topraklarında bulunan Oş şehri, Fergana
vadisinde yer almaktadır. Maveraünnehir'e bağlı Fergana ve Oş bölgesi,
Emevi halifesl Velid b. Abdülmelik döneminin komutanlarından Keteybe b,
Müslim el-B6hili (96/i 15) tarafından 9517 L4 yılında fethedilmiştir.32
Oş bölgesinin Müslümanlarca fethinden yaklaşık 4O0 yıl kadar sonra
doğduğu anlaşılan Siracııddin Ali b. Osman'ın, 569/1173 veya 57511180'de
vefat ettlği bildirilmektedir.33
HanefT-M6turidi mezhebinde olan OşT'nin, en çok kabul gören ve
yüzyıllarca İslam dünyasının çeşitli medreselerlnde okutulup-ezberletilen
eseri, kelam ilmine dair yazdığı, kısa, özlü ve kapsayıcı eseri olan "Kasidetu
Bed'il-Em6li' (et-Kasfdetu't-t-6miyye) adlı yapıtıdır. Üzerine pek çok şerhlerin
yazıldığı3a bu eserin, dünyanın çeşitli kütüphanelerinde pek çok yazması
:

Eııııııııı,ıırıan,§ Cş
ib:, e 14ıçlçpa
Ct'.ınr,- ,hıl6: .
il],ft .ıiti
§5-.

u€ 3nğ

ı'ıEfr
ıFzhi!r,ı-,

3ıJ.

i(hl[f, süz trı

fuk-|

"

Eş'u.i, Ebu'l-Hasarı Ali
l971, ş.5l.

Cüveyni İmdmu'l-Harameyn Ebu'l-Ma6ii, Lunau'l-Edille, (neşr. F.H.Mümud), Beyruq 1987, s. 103.
30
Dew6ni, Celdleddin, ltdid-i Adudiyye, (çev, §. Ahmed Hilmi), Trabzon, l3l l, s. 45l.
29

3ı

Ma$rldi, Ebu Mansfu, ıKiıdbu'ı-Tevhid, (neşr. Fethullatı Huleyf), Beyrut 1402, s. 57- 59.
'2 Barthold, W, "Fergana" md, İslam AnsiHopedisi, c, IV, s, 559.
'3 Kehhele, Ömer Rıza Mu'cemu'l-Mı2ellifin,Beyru|t.y. YIVI48, Katip Çelebi, Ke{u'z-Zunün,
3a

l97ı,Iyı350.

İstanbu]

Yapılan şerhlerle itgili bkz. KAiip Çelebi, Keşfu'r-Zunfın, İstanbul 197t, II/l350, Bıokelmann, GlL
[.eiden, E.J. Bril l9$,a552; Özervarlı, Said, "elEm6li", DİA, c. XI, s. 73; Mert, Muhit, "Oşlu Din
Alimi Ali b. Osman ve Bed'ül-Em6ti AdIı Eseri Bağlamında İtikadi Gört§leri" G.Ü.Ç,İ.F.D. 2aa5l1- 2.
c. IV, s.78.
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теология факультетинин илимий журналы
Ьч]чпrпаktаdlr.З5 Оg?'пiп Ьчпdап bagka, hadis ve flklh аlапlаrlуlа ilgili
eserleri de bulunmaktadlr. зб
Оýi'пiп, Allah kеlЁml оlап КчгЪпЪ уёпеllk dЁg0псеlеriпi, kendi еsеri
оlчр ýesitli isimlerle anllan, ancak mЁеllifiпсе "el-Emбli'diye adlandlrl]an
mапzчm.еsегi ile опа yapllan gегhlеrdеп tesbit etmeye phgacaýlz.
MЁelllf, sбz konusu Ьч еsегiпdе, islam akaidinin temel kопчlаrtпl veciz
Ьir gekilde iglemeye galrgmrgtlr. Еsеrlпе, tevhid kопчsuпч igleyen Ьir beyitle
Ьаglауап О9?, devam eden beyitlerde Yi]ce Allah'tan, slfatlanndan
Ьаhsеdегkеп, О'пчп kеlЁm slfattna da deЁinmekte ve Ьir beyitle gёуlе
demektedir:
"Кчr'ап sопrаdап уаrэttlmlg {mаhltk) deýildir. Rabb'in kelбml sёz
cinsinden olmaktan mЁnezzehtif (Ve mЁ'l-Кur'ёпч mаhlhkап tаёlб
Кеlё mч'r- Rabbi' а п ci пsi |l - mа kё l i ).37
Allahln kеlбml оlап КчrЪп'а dаiг Ьч veciz ifadesiyle Ogi, esasen bu
konudaki tаrtбmаlаrа уёпеlik бпеmli ipuglarr чеrmеktеdir. Вir kеrе O9i,
КчrЪпlп sопrаdап yaratrlmlg (mahlhk) Ьir kеlбrп olmadlýrnt sёуlеmеklе,
опuп уаrаtllmlg Ьir kеlЁm olduýunu ilеri sЁrеп Mu'tezili dЁ9ЁпсеуеЗ8 agkga
kаrgl grkmlg olmaktadlr. Аупl zamanda beytin ikinci mlsratnda dile getlrdiёi,
"Rabbin kelбml sёz cinsinden olmaktan mЁпеzzеhtiг" ifadesiyle de о, Allah
kеlбmlпl harf ve ses]erden iЬаrеt Ьir sбze iпdirgеуеп ve harfler ve seslerden
оlч9ап bu sёzijп уаrаtllmаmб (gауr -i mahlhk) olduýunu ёпе sЁrеп bazt
НапЬеlilеriп sёz konusu gёrЁýlегiпiп уапhýhýlпа da zlmпеп ччrgч yapmlý
оlmаktаdlr.з9
Ogi, "Кчr'ап mahl0k dеёildir" dеrkеп, опчп Ьчrаdа sёz konusu ettiýi
"КчrЪп", Allahln ke!6mrdlr. Allah kelбml оlап Ьч "Кчr'ап", еsаsеп sопrаdап
yaratllmlg оlап hаrflеriп ve sеslеriп dile getirdiýi Аllаhlп Zatlyla kaim ve
kadim оlап Ьlг kеlбmdrr. Sопrаdап уаrаttlmб olan hаrflегiп ve seslerin dile
gеtirdlф оkчпап (mаkri) Ьч ОКчr'ап", Allahln Zatryla kaim оlап kadlm Ьir
Оmапа"dr, Вч "mапа"уа
"kelam-t пеfsi" de dепir ki, asll yaratllmamtg оlап
(КчrЪп)
kelЁm
igte Ьчdчr.40 Sёz konusu "mапа"уl (kеiаmч леfsi,) lfade
eden hаrflеr ve sesler ise, bazt НапЬеlilеriп dOgЁпdЁёЁпOп aksine,
yaratllml5ttr. Nitekim bu, mriellifin beytinin ikinci mlsrаslпdап a9kga
anlaylmaktadlr.
Esasen Ьчгаdаki sогчп, "КurЪп" dепiпсе пеуiп anlaýrldlЁldlr. ýЁпkЁ
Кчr'ап, mutlab gепеl Ьir kачrаmdtr. Ваzеп опuпlа, Кчr'ап okuyantn
"klraat"l kasdedildiýl gibi, bazen de ses ve hаrflеrdеп olugan Mushaf
3'

Bkz. Вrоkвlmmц Еrsrcr SчgрlеmепtЬацd, laiden, E.J. Brill |937,W64.
ЕsеrlегiуIо ilgili bilgi igin bkz. Ozbeý Dчrmч;, "eL09l vc 'Kasldctu'l-Emili", S.0,I.F.D. yrl: 1994,
sayt:5, s. 26Ь211,
'1 Bkz. Rilzl, Мчhаmmеd Ь. ЕЬOЬНr, ýerhu Bed'il-Emdlfl (пеgr. Ebt Аmr et-Huseyni Ь. Оmеr Ь.
36

AШillat), Daгu'bK0ttlbi'1-1lmiyyc, В"уrut, t.y. s. l70; Atbyu'bKfrrt, Nчгеddiп

Ali

Ь. Sultarr
Мчhаmmеd еl-Негечt, $erhu'bfuudli (Dav'il'l-Medltфrhu Bed'i'l-F,tпdli/, lstanbul 1985, s. 29.
38
Bkz. Е5'агt, Ebu'bНasarr Дi Ь. lsmail, МаИИtч'|-lsИmiryй, (negr. Неlmчt rittеr), WiеsЬаdёц 1980,
39

Iv582.

Дiууч'l-Каrl, $erhu'l-Ettйli, s, 29.

Ф Аliууч'l-КЩ
$erhu'l-Ealdl1, s. 29; Tuhfetu'l-Иk 'atd Dач'i'l-МйlI" ýаzап
}vtatbaafu'l-Vehbiyyq Mlsrr, 1269, s. 30.
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kasdedilir ki, gerek hагflеr gerekse sahlfelerden olugan "Mushaf'ln
yaгatllmtg olduýu оrtаdаdlr. Dolayrslyla Ьчrаdа sёzЁ edilen ve yaratllmamlg
(gауг-i mahlik) olduёu kabul edilen "Кur'ап"dап kaslt, оkчпап (mаkrt),
yani okumak (klrааf) surеtiуlе апlаmt dile gеlеп "rпапа"dlr. Nitekim "kel1mt пеfsf' de dепеп Ьч "rпапа'", Allah'ln Zatt ile kaim, kadim, уапi ёпсеslz,
yarattlmamtý Ьiг stfatldtr. Bu slfat, О'пчп "yarattlmamlg kelбml" demek о]ап
asll "Кчr'апЪ delalet eder ki, Оgi'пiп "Кur'ап уагаfilmlg deýildir" dегkеп
kasdettiýi "Кчr'ап" igte Ьчdчr.
Bahis konusu edilen Ьu "Кчr'ап", harf ve sеslеriп veya krraatin
olugturduýu deýil, опlапп dile getirdiýi "mала"уt ifade eden gеrgеk Allah
kеlбmldrг ki, yarattlmamrg (9ауr-i mahlOk) olduýu kabul edilen Кчr'ап, igte
Ьч anlamdaki Allah kelёmr olan Кчr'ап'dlr.4l Niteklm "Кчr'ап" sёzc0ýti, hаrf
ve seslerin ifade ettiýi "mefhum"a delalet ettiýi gibi, sёz konusu sёzcЁk,
aynl zamanda gеrеk ktrааt gerekse hаrf ve sеs].еrе de delalet ettiýinden
dolayrdrr ki, genelde dоýrчdап "Кur'ап yaratllmlg dеýildir" denmezde, "Allah
kеlбml yaratllmamlgtlr" уа da "Allah kelбml Кur'ап yaratllmamt5tlr" ifadesi
kul!anlltr.a2

ВЁtЁп МЁsli]mапlаr, Allah'ln "Mfitekellim' olduýu hususundi esasen
ittlfak hаliпdеdiгlеr. Вчпчпlа birlikte опlаr, "MЁtekellim' lafztntn anlamt

tjzerinde ihtilafa dtjýmЁýlеrdir. Ehl-i S0nnet kelamctlarlna gёrе Allah kelЁml,
О'пчп zatlyla kaim bir "mana" olup, ses ve harfler, О'пuп bu kеlбmlпа dЁhil
dеýildir. Ehl-i SЁnnetln Ьiг ЬёlЁmЁпЁ оlugtчrап НапЬеlilеr ile Ehl-i St]ппеt
dtgInda gёrчlеп Mu'tezlle'ye gёrе ise, Дllаh, hаrflеr ve sеslеrlе
"MЁtekellimdir." Ancak Мц'tеzilе ve НапЬеlilеr, hаrf ve sеslегi Allah kelёml
kabul etmekle birlikte, hагf ve seslerden оlчgап "kеlбm'lп уаrаtllmtg olupolmadrýl hususunda farklr gёrti5lеr ilеri sйrmЁglеrdir. Nitekim НапЬеlТlеrdеп
bize чlа9ап Ьilgilеrе gёrе опlаr, harf ve sesleri de Allahlln Zatr ile kaim,
kadim, уапi ёncesiz ve yarattlmamtg kabul ederken; Ьuпа kargtltk Mu'tezile
ise опlап, Allah'ln Zatt dtglnda kaim olan sопrаdап yaratllmlg (hбdis) оlаrаk
kаЬчl etmektedirler. КеrгЁmiуе'уе gёrе ise ses ve hаrflеr, А]lаhlп Zatr ile
kaim, h6dis, yani sопrаdап yaratllmrgtry'3 ki, sonradan otanin (hЁdis), kadim
оIап Allah'ln Zatl ile kaim olmastntn imkбnsrzllýt оrtаdаdtr,
Вчrаdа Mu'tezile, Оmапа" da dепilеп "kelaml neF,i'ile hаrflеr, sеslеr
vs.den оlч9ап "kеlбm-i lafzi" ауrlmlпа gitmеmi5tiг. Bu пеdепlе Ehl-i
S0nnet'in "Кuг'ап" dediýi 5еу, Mu'tezile'ye gёге, hаrflеr ve sеslеrdеп olugan
Ьir kelёmdtr. Dolaytstyla buna gёrе, Ьir baktma опlаr da еsаsеrf AlIah'tn
kеlбm slfattnl kabul etmig оlmаktаdtrlаr. Апсаk Mi/tezile'nin anladrýr kelбm,
Allahln Zatlyla ezelde kaim ve kadim оlап Ьir "mапа" olmaytp, hаrflеr ve
seslerden mЁrеkkер Ьir kelam olduýu igiп, igte bu yЁzden опlаr, kendi
anladlklan bu kеlбmrп yarattlmtg Ьir kеlбm olduýu d0gйпсеsidirlеr. ýrinkti
опlаrа gёrе, "Еfеr mаgriklеrdеп Ьiгl sепdеп еmёп dilеrsе, Дllаhlп kеlёmпt
а!
О2
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теология факультетинин илимий журналы
lýittp diпlеуiпсеуе kadar опа еmЭп vеrdаауеtiпdе gegen "Дllаh kеlёm|',
l5itilip duyulan laflz ve seslerden iЬаrеttir ve sбz konusu bu kеlбm ise
mahlOktur.a5

Вчrаdап da anlagrlryor ki, gеrеk Mu'tezlle gerekse Eh]-i SЁппеt, laflz

ve sеslеrdеп оlч5ап "kеlЁmч lаfuТпlп mahlЙk, уапi sопrаdап yaratllmlg

hёdis Ьir kеlбm olduýu Ёzегlпdе esasen m0ttefiktir]er. Durчm Ьёуlе оlчпса
опlапп Ьчгаdа ayгtgtlklarr husus esasen gudur: Mu'tezile, "lafzi kelЁm'1,
учkапdа sёz konusu edilen ayete de dауапаrаk, gеrgеk Allah kеlбml
sауаrkеп; Ьuпа kaгgtltk Ehl-i Stinnet, "lafzi kеlЁm" - "nefsT,kelЁm" ауlrlmlпа
giderek, hеr iki kеlбmlп da чаr olduýunu kabul etmigtir. Oyle gёпiltiуоr ki,
еýеr kesin Ьir delil ile опlаrа gёrе "kelбm-l nefsi"nin Varlrýr sёbit оImчg
olsaydl, опчп kdemini, уапi "kеlбm-l пеfsi"пiп уагаtllmаmr5 оlduýuпu,
опlаr da (Mu'tezlle) kabul еdегlеrdi.аб
Вч arada Ehl-i Srjnnet iginde уеr аlап НапЬеl? Ьir gruЬчп, 9u veya bu
anlamtyla КчгЪпlп yaratllmlg olduýunu dlle gеtirепlеri tekfir еdеrеk опlаrt
kЁfrе dtigmek|e itham etmeleri ise, а7 iпапg ёz9ЁrlЁýЁпе ауkrt olduýu gibi,
аупl zamanda bu, hеrhапgi Ьiг konuda faгkll dЁgtince tjrеtmепiп ёпt]п0
kapatan hоggёrЁs0z Ьir sбylemdir. Genelde опlапп bu sёуlеmiпе mеsпеd
teýkil eden "Кu/ап mahlffktur, diуеп kёfir оlчr" geklinde rivayet оlчпап
hаЬеriп gergekliýi sabit olmadlýl gibi, esasen bu hаЬеr, ЭhЭd Ьir hаЬеrdir.а8
Dolaylsryla gergekliýl herkesEe sabit оlmауап bu ttir ahad hаЬеrlеrе
dауапаrаk lпsапlап farkll уоrum ve tеfsirlеriпdеп dolayr tekfir etmek dоýrч
deýildir. ýtiпkЁ tеkfiгiп slyasal, sosyal че ekonomik uzantllan оlап
уарtlrlmlаrl чаrdlг ve еsаsеп tekfir sёуlеmi Ьir M0sltjmana yakrgtk аlmауап
Ьlr sёуlеmdir.
Sonug olarak уаrаh]mаmlý kеlбm anlamlndaki Allah kеlбml оlап
"КчrЪп", harf ve lбflzlапп delalet ettiёi Ьir 'tmапа", Ьir "mеfhum"dчr.
Yаrаtllmrg оlап hагf ve sеslеriп dlle getirdiýi уагаtrlmаmtg оlап bu kеlЁmа,
"kеlбmч пеfsi" de dепiг. Ehl-i SЁппеt'е, Ьu аrаdа Ogi'ye gёrе, asll kеlбm
igte bu "enfijsf' kеlбmdlr. Nitekim ЁпlЁ 5аirlеrdеп Ahtal, "Кеlбm, kalpte
olandlr; dll ise, опчп delil ve tеrсЁmапldlr" dеrkеп, i5te bu "nefsi kеlёm"tп
gergek kеlбm olduýuna igаrеt etmektedir. Nitekim Агарlаr da vicdandaki
mапауа delalet eden iЬаrеуе "kеlбm" adlnt чеrirlеr. Вчпа gёге ses ve
hаrflегdеп olugan hissi kelбma "kеlЭm" denmesi ise mесаzdtг.аg Dolaylslyla
gеrgеk kеlбm, "mапа" оlап iфeki kelбmdrr.
Gergekte Allah kеlЁml dediýimiz "Кчfап" da, esasen, Allahln zatlyla
kaim, kadim bir "mапа"dlr ve yaratllmamlg (gауr-i mahl1k) olduýu kabul
edilen ke]6m da igte Ьч "mапа"dtr. Нагf ve sеslеrdеп оlч9ап kеlбm ise,
а Tevbc,9/6.
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iı-Anivır rnxüırrsi iı-ııi oşneisi
beşer cinsinden sadır olan kel6mdır ki, Oşi'nin, beytinin ikinci kısmında da
dediği gibi, "Rabbın kel6mı, beşer sözü cinsinden münezzehtir." Çünkü Allah
kei6mı gerçekte ne Arapça ne de başkaca herhangi bir dildir. Arapça,
Süryanice, İbranice ve Kıpti dilı, gerçek Allah kel6mı olan "mana"yı ifade
eden bir takım dillerdir. Nitekim Allah'ın Zatıyla kaim ve kadim olması
dolayısıyla bir ve aynı olan, değişmeyen, bölünme kabul etmeyen Allah
kel6mı, İbranlce ile dile getirilip onunla ifade olunduğunda buna "Tevrat";
Süryanice ile ifade olunduğunda "İncil"; Arapça ile dile getirildiğinde ise ona
"Kur'an" adı verilir. 50
Gerçekte hepsi de bir ve aynı olan Allah kel6mının, değişik zamanlarda
değlşik dillerle dile getirilmesi söz konusudur. Bu nedenle Ibranice,
Süryanice ve Arapça gibi diller, bizatihi Allah kel6mı olmayıp, söz konusu
"mana'yı lnsanlar için anlaşılır kılmak için ilahi ke15mı ifade e<len dil]erdir.
Dolayısıyla Allah kelömı olan "rnana", ya da diğer bir ifadeyle "kelam-ı
nefsi", yaratılmamış olduğu halde, ses ve harflerden oluşan söz konusu bu
dillerin yaratılmış olduğu açıktır. Yaratılmamış olarak kabul edilen kelam ise,
insan sözü cinsinden olmayan Allah kelimıdır.
Özetle, Oşi'nin Allah kelAmına dair söylediği beyti çerçevesinde dile
getirilen hususların, daha önce kel6mullaha dair genel tartışmalar içinde
verdiğimiz, İnn Xull6n ve arkadaş]arından itibaren başlayıp Ehl-i Sünnet'in
iki önemli kolu olan Eş'arilik ve Mötüridilik ekolü içinde sistemli hale getirilen

kel6mullah anlayışının aynı olduğu açıkça görülmektedir. Oşİ'nin
ke15mullaha dair beyti ise, kel6mullahla ilgili Ehl-i Sünnet'in, özellikle de

onun Hanefi-M6türTdi çizgisinin benimsediği görüşlerin en kısa ve en veciz
şekildeki bir ifadesidir.
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