Kelâm sözlükte “yaralamak, etkilemek” anlamındaki kelm kökünden türemiş bir isim olup “bir fikri tam olarak anlatan söz” demektir. Kelâm ilmi konusu,
amacı ve ekolleri dikkate alınarak farklı
şekillerde tanımlanabilir. Konusuna göre
yapılan tanımların bir kısmı Allah’tan başka nübüvveti, bir kısmı da âhireti tarifin
kapsamına almakla yetinmiş (et-Ta£rîfât,
“Kelâm” md.; Topaloğlu, s. 48), bir kısmı
imanın üç temel esasına da yer vermiştir. Buna göre kelâm “Allah’ın zâtından
ve sıfatlarından, nübüvvet konularından,
başlangıç ve sonuç itibariyle kâinatın hallerinden İslâm kanunu üzere bahseden bir
ilimdir” (Bilmen, s. 5). Kelâmın gayesine
göre yapılan tanımları arasında Ebû Nasr
el-Fârâbî ile Adudüddin el-Îcî’nin tarifleri
kabul görmüştür. Fârâbî’nin tanımı şöyledir: “Kelâm sanatı, din kurucusunun açıkça belirttiği belli düşünce ve davranışları
teyit edip bunlara aykırı olan her şeyin
yanlışlığını sözle gösterme gücü kazandıran bir tartışma yeteneğidir” (İ¼½âßü’l£ulûm, s. 71). Fârâbî, bu tanımında kelâm
alanına sadece inançları değil davranışlara
ilişkin temel dinî ilkeleri de dahil etmiş ve
kelâmın genel çerçevede dini korumayı
amaçlayan bir disiplin olduğuna dikkat
çekmiştir. Adudüddin el-Îcî’nin tarifi de
bir yönüyle Fârâbî’nin tarifiyle paralellik
gösterir: “Kelâm, kesin deliller getirmek
ve ileri sürülecek karşı fikirleri çürütmek
suretiyle dinî inançları kanıtlama gücü
kazandıran bir ilimdir” (el-Mevâšıf, s. 11).
Gerek konusu gerekse amacı öne çıkarılarak yapılan tanımlarda kelâm, belli
bir ekolü değil bütün kelâm ekollerini içine
alan bir disiplin olarak kabul edildiği hal-

Kelâmcıların mütekaddimîn dönemi Eş‘ariyye’de Gazzâlî, Mâtürîdiyye’de
Ebü’l-Muîn en-Nesefî ile sona erer. Bu
dönemin önemli kelâmcıları arasında Bâkıllânî, İbn Fûrek, Ebû Bekir elBeyhak¢, Cüveynî, Hakîm es-Semerkandî,
Ebû Seleme es-Semerkandî ve Ebü’lYüsr el-Pezdevî yer alır. Mütekaddimîn
kelâmının en belirgin özelliği, klasik mantık ve felsefeden uzak durarak son tahlilde özü Kur’an’da bulunan bir akılcılıkla
İslâmî ilkeleri temellendirmesi, İslâmî
mantık ve usul ilmini geliştirmesidir.
Bu sebeple dönemin kelâmı felsefî bir
metafizik olmaktan çok bir usûlü’d-dîn
ilmidir. Bu çerçevede naklî ve aklî delillerden oluşan özgün bir istidlâl yöntemi
benimsenmiş, temsîlî kıyas, kıyâsü’l-gåib
ale’ş-şâhid (duyu ötesini duyulur âlemle
karşılaştırma) , sebr ve taksîm (ihtimalleri tartışma usulü), in‘ikâsü’l-edille
(delilin geçersizliğiyle konunun da geçersiz kabul edilişi) gibi istidlâl vasıtaları

özetlenebilir: Ulûhiyyet konusunda zâtsıfat ilişkisi yerine Allah’ın varlığı temel
problem olarak görülüp bilimsel verilerle
teyit edilen gaye ve nizam deliline önem
verildi. Mekanizm fikrinin temelsizliği
üzerinde durulup materyalist evrimin
bilimsel yöntemlerle kanıtlanamadığına
dikkat çekilerek evolüsyonizm, XX. yüzyıl tecrübesine atıf yapılarak insanların
dinden vazgeçemedikleri belirtilmek
suretiyle pozitivizm, anormal ve hasta
tipler üzerinde yapılan araştırmalara dayandığına işaret edilerek Freudizm eleştirildi. Kader inancının insanın fiil işleme
irade ve gücünden yoksun bulunduğu
anlamına gelmediğine vurgu yapıldı.
Nübüvvet, hissî mûcizeler yerine peygamberlerin getirdikleri hidayete ilişkin
bilgilerle temellendirildi ve bu bilgilere
ulaşmak sadece peygamberlere ait bir
kabiliyet olarak görüldü. İnancın bilimselleştirilmesi gerektiği tezinden hareket
eden bazı kelâmcılar ise melek ve cin gibi
gaybî varlıkları duyularla algılanan mikrop
ve bedevî insan olarak yorumladı. Klasik
dönemde tartışma konusu olmayan dinbilim ilişkisiyle kadının toplumsal ve bireysel statüsü gibi yeni konular kelâmın
kapsamına alınarak İslâm’ın bilimle çatışmadığı, kadını hukukî güvenceye kavuşturduğu, ona psikolojik ve fizyolojik yaratılışına uygun yaklaşımlarda bulunduğu
açıklandı. Yeni dönemde, gayb âlemini
ve gaybî bilgileri dışlayan bir akılcılık ve
bilimcilik felsefesi olan moderniteye boyun eğmeme ve modernitenin hâkim
olduğu dünyada vahyi de içine alan bir
akılcılık geliştirme gayreti kelâmın önemli
konularından birini oluşturdu (Özervarlı, s.
22-26, 53-89).

