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ÖZ 

İletişim sürecinde kelâm, dille ilgili bir kavramı ve ifadeyi çağrıştırır. Çünkü o, dilin öncelikli ve temel etmenlerinden 

birisidir. Bu nedenle kelâmın dilsel analizi yapılarak kendisini oluşturan öğelerin birbiriyle olan ilişkileri ve 

etkileşimlerinin ne düzeyde olduğunun ortaya konması gerekir. Kuşkusuz kelâmı oluşturan lafız, anlam, harf ve ses 

gibi öğeler birbirine bağlı ve etkileşim hâlindedir. Bu anlamda her bir öğenin değeri, diğer öğelerin varlığıyla anlam 

ve önem kazanır. Dolayısıyla kelâmı oluşturan öğeler arasında karşılıklı ilişki boyutu ne kadar iyi bilinirse, bu 

kavramın manası da o derece netleşir ve kolay anlaşılır. Nitekim İslâm dünyasında rasyonalist ve dilci yönüyle ön 

plana çıkan Mu’tezile, kelâmın içeriği hakkında yapılan tartışmalarda, daha çok onun kökeni ve var oluş biçimi 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekole göre olgusal alanda var olan kelâm, akledilebilir ve idrak edilebilir varlıkların yapı 

bakımından en açık olanıdır. Bu itibarla onun, bu alanda ortaya çıkışındaki fiili yönüne vurgu yapılmalıdır. Bu 

minvalde kelâmın hem olgusal hem de aşkın alanda farklılık göstermeyeceği anlayışıyla Mu’tezile, onun içeriğine 

dair ses ile harf arasındaki ilişki düzeyi noktasında üç farklı kuram geliştirmiştir. Açıkçası geliştirilen bu kuramlar, 

kelâm kavramının tanımı üzerindeki ihtilafa göre şekillenmektedir. Aynı zamanda bu kuramlar, doğal olarak ilahî 

kelâmın niteliği hakkındaki bakış açısını da belirlemektedir. Bu tebliğde, öne sürülen kuramların, hangi referanslar 

bağlamında ele alındığı karşılaştırmalı olarak açığa çıkarılmaya çalışılacaktır.           

Anahtar sözcükler: Kelâm, Mu’tezile okulu, harf teorisi, ses teorisi, dilsel yapı teorisi 

ABSTRACT 

In the communication process, kalam evokes a concept and expression related to language. Because it is one of the 

primary and fundamental factors of language. For this reason, it needs to be revealed the relation of the elements 

constituting to each other and the level of their interaction by making a linguistic analysis of the kalam. There is no 

doubt that things like words, meaning, letters and sound, which constitute word of the kalam, are connected to each 

other anda re in interaction. In this sense, the value of each item gains meaning and significance with the presence of 

other items. Hence, the more well-know the dimension of reciprocal relationship between the elements that make up 

the word, the more clear and easy to understand the meaning of this concept. As a matter of fact, Mu’tazilite, who 

rationally and diligently takes the forefront in the Islamic world, concentrates more on its root and existence form in 

discussions about the content of the word. The kalam that exist in the real world according to the flow is the most 

open in structure of the intelligent and understandable beings. In this respect, his actual direction in the emergence of 

this field should be emphasized. Mu’tazilite has developed three different theories of the level of relation between the 

sound and letter of his content, with the understanding that the word in this way will not differ from both the factual 

and the transcendental arena. Obviously these theories are shaped by the disagreement on the definition of the 

concept of the word. At the same time, these theories naturally determine the point of view of the nature of the divine 

kalam of the current. In this notification, it will be tried to be presented comparatively in which the mentioned 

theories are addressed in the context of references.   

Keywords: Kalam, school of the Mu’tazilite, theory of letter, theory of phoneme, theory of linguistic structure 

 

1. GİRİŞ 

Kelâm, temelde ben bilincine sahip kişiler arasında gerçekleşen bir eylem alanını 

oluşturmaktadır. Bu anlamda o, insanların gerek birbirleriyle gerekse Allah ile dolaylı 

iletişimine imkân vermek suretiyle tüm amaçlı ve şuurlu eylemler arasında merkezî bir 

konumda yer alır (Bor, 2011). Bu yönüyle onun, iletişim sürecinde dille ilgili bir kavramı ve 

ifadeyi çağrıştırdığı göz ardı edilmemelidir. Zira kelâm, dilin öncelikli ve temel etmenlerinden 

birisidir. Bu sebepten onun dilsel analizi yapılarak kendisini oluşturan zihinsel ve fiziksel 

öğelerin belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıkları ve etkileşimlerinin ne düzeyde olduğunun 
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ortaya konması gerekir. Kuşkusuz onu oluşturan bu öğelerin her biri, birbirine bağlı ve etkileşim 

hâlindedir. 

 Bu kapsamda kelâmın zihinsel yönünü yansıtan istek, emel, niyet, kasıt, düşünce, inanç 

ve irade gibi kavramlar, gerçekliğe referansta bulunan anlam alanını meydana getirir. Ancak 

doğrudan tecrübe edilemeyen ve soyut olan bu zihinsel içeriklerin, başkalarınca bilinmesi ve 

anlaşılması için sözel formata dönüştürülmesi gerekir. Bunun için de kelâmın fiziksel yönünü 

oluşturan ses, harf, sözcük ve cümle gibi dilsel ibare ve lafızlara ihtiyaç söz konusudur. Nitekim 

konuşan kimse, bu ibare ve lafızları kullanarak zihinsel yönelimlerini başkalarına iletir ve 

aktarır. Böylece kastedilen anlam, iletimin konusu olmakla somutlaşma, ayrışma, tanınma ve 

paylaşılma imkânına kavuşur (Bor, 2011). Bu sayede sözün hangi bağlamda ve neye referansla 

söylendiği açığa çıkmış olur. Öyleyse dilsel ibare ve lafızların anlamın açığa çıkarılmasında 

sadece aracı işlevi gördüğü iddiası, eksik bilgi içeren parçacı ve tek taraflı bir bakıştır. Hâlbuki 

bunun yerine ibare ve lafızların insanın zihinsel yetileri üzerinde sağladığı denetim ve analiz 

gücünün, anlamı açığa çıkarma işlevinden daha aslî ve öncelikli olduğu vurgusu öne 

çıkarılmalıdır. 

Asıl muhatap ve hedef kitle olarak insanı gören Allah, onunla iletişimini kelâm üzerinden 

kurmaktadır. Bu bağlamda O’na atfedilen niteliklerin yanı sıra insanları sorumlu tutmaya 

yönelik ilahî hükümlerin anlatılması, kelâmın yani dilin imkânları çerçevesinde insanlara 

sunulmuştur. Öyle ki insanların O’na karşı mazeretlerinin ortadan kalkması adına bilgi, irade ve 

kastını onların anlayabileceği bir dile aktararak herkes tarafından açıkça anlaşılmasına imkân 

tanınmaktadır. Daha açık bir söyleyişle bu iletişim türünde Allah, vahyini gönderdiği topluluğun 

kullanmış olduğu dilin sosyal-uzlaşımsal yapısını ve gramatik kurallarını esas almıştır. Bu da 

O’nun konuşmasının, muhatabı yönlendiren bir konuşma olması nedeniyle karşı tarafın idrak ve 

kavrayışına açık olduğunu gösterir. Açıkçası muhatabına görev ve sorumluluklarını öğreten 

açıklayıcı bir hitap olma özelliğine sahip olan bu konuşma da, gerek kullanılan dil gerekse 

içerdiği konu itibariyle mevcut durum temel alınarak şekillenmektedir.  

Düşünce sistemlerini esasında aklî çıkarım ve dilsel tahlillerle temellendirmeye çalışan 

Mu’tezile âlimleri, bilginin elde edilmesinde şâhidi yani olgusal alanı asıl kabul etmektedir. 

Onlara göre aşkın olan Allah, her ne kadar bu alanın dışında olsa da, tarihin belli bir kesitinde 

belirli muhatap ya da muhataplara onların konuştuğu dil vasıtasıyla yönelerek bilfiil 

müdahalede bulunması nedeniyle bu alanın içindedir (Peters, 1976). Dolayısıyla bu alandaki 

fiilleri üzerine akıl yürütme ve delillendirme ile O’nun hakkında konuşma ve bilgi sahibi olma 

imkânı elde edilir. Buna göre önce beşer kelâmının mahiyeti tespit edilir, sonra da elde edilen 

sonucun ilahî kelâm için de geçerli olduğuna hükmedilir. Böylelikle kelâmın kavramsal içeriği, 

hem Allah hem de insan için geçerli olacak şekilde oluşturulmuş olur. Aksi takdirde şayet beşer 

kelâmından başka bir kelâmla ilahî kelâm nitelenecek olunursa bu durum, bilinmeyeni ispat 

anlamına gelir. Böyle bir iddia ise, ‘‘Allah’ın beşere benzemeyen hareketi ve rengi vardır’’ 

demeye benzer. Oysa böyle bir şeyin olması mümkün olmadığına göre, ilahî kelâmın 

hakikatinin ne olduğu sorusuna elverilen imkânlar ölçüsünde somut karakterli dil üzerinden 

yanıtlar aranmalıdır (Abdülcebbâr, 1961). 

Bu doğrultuda kelâmın hem olgusal hem de aşkın alanda farklılık arz etmeyeceği 

kabulünden hareketle Mu’tezile Okulu içerisinde onun mahiyetine yönelik ses ile harf 

arasındaki ilişki boyutu ekseninde üç farklı kuram geliştirilmiştir. Geliştirilen bu kuramlar, 

kelâm kavramının tanımı üzerindeki ihtilafa göre biçimlenmektedir. Aynı zamanda bu kuramlar, 

ilahî kelâmın tabiatı hakkındaki söylem içeriğini de belirlemektedir. Bu tebliğde önde gelen 

Mu’tezilî teorisyenler tarafından dilbilimsel zemin üzerinden ortaya konan kuramların nasıl 

temellendirildiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu kuramların teolojik içeriklendirilmesinin 

hangi referanslar bağlamında ele alındığı bütünlük içerisinde değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

2. DİLBİLİMSEL AÇIDAN KELÂM KURAMLARI 

2.1. Harf Kuramı        
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Mu’tezile içerisinde kelâmın mahiyetine dair ilk bilgiyi, ekolün sekizinci tabakası 

arasında yer alan ve Basra Mu’tezilesinin Ebu’l-Huzeyl el-Allâf’tan (ö. 227/841) sonra en önde 

gelen âlimi kabul edilen (İbnü’l-Murtazâ, 1961) Ebû Ali el-Cübbâî (ö. 303/915) vermektedir. 

Ona göre kelâm, konuşma, yazma ve ezberleme esnasında kendiliğinden açığa çıkan harflerden 

oluşan anlamlı bir yapıdır. Diğer bir ifadeyle kelâm, yazıldığında belli harflerle, okunduğunda 

ise harf ve seslerle meydana gelen yapının kendisinden ibarettir (Abdülcebbâr, 1965). Buna göre 

bir söze kelâm denilebilmesi için, kesinlikle anlam ifade eden ya da etmesi mümkün bir 

varlıktan çıkması gerekir. Sözgelimi; kuşların çıkardıkları ses, her ne kadar manzum, iki ya da 

daha fazla harften oluşmuşsa da, hakikatte kelâm olarak nitelendirilemez (Abdülcebbâr, 1961). 

Çünkü onların çıkardıkları ses, yaratılışlarında bulunan içgüdülerle sınırlıdır. Bunun dışında 

şuurlu bir varlık olarak anlamlı ve amaçlı bir şekilde ses çıkarmaları mümkün değildir. 

Dolayısıyla onlardan çıkan ses, değişim ve gelişim gösteremeyen bir araya gelmiş 

yankılanmalar hükmündedir.* 

Buradan hareketle Ebû Ali, kelâmın esas itibariyle müstakil harflerden oluştuğunu öne 

sürmektedir. Ona göre harfler, çıkış yerlerine göre birbirine bitişik olmayıp fasılalı meydana 

gelir ve belli bir tertip üzere yani belirli bir sıra içerisinde varlığa geldiğinde kelâmı oluşturur 

(Abdülcebbâr, 1961). Benzer şekilde başta dil ve belâgat olmak üzere devrinin üretken ve çok 

yönlü âlimlerinden olan Ebu’l-Kâsım ez-Zemahşerî de (ö. 538/1143), kelâmın belli bir tertip ve 

düzenlilik içinde ortaya konması gerektiğini savunur. Ona göre (1997) bir anlam ifade etmesi 

bakımından kelâmı oluşturan harfler arasında öncelik-sonralık sıralaması söz konusudur. Şayet 

bu sıralama keyfî ve gelişigüzel yapıldığında, kelâm anlamsızlaşır ve böylece anlamsızlık 

sorunu kendiliğinden doğmuş olur. Bu yüzden kelâmın belirli bir tertip üzere düzenlenmiş 

harflerden oluşması, onun açısından olmazsa olmaz bir durumdur. 

Şu halde kelâmın ortaya çıkışında zorunlu olan harfler, konuşma organları sayesinde 

mahreçlerde sesin meydana getirilmesiyle açığa çıkar (Abdülcebbâr, 1961). Aslında her insanda 

harfler kendiliğinden çıkmakta ve bu harflerin bilgisi de kendiliğinden zorunlu bir şekilde 

keşfedilmektedir. Bu anlamda harfler, adeta öğrenme ve bilme süreci olmaksızın özel bir yetiyle 

var olmakta ve insan bu harflerin farkına varmaktadır. Bu itibarla hiçbir ifade, herhangi bir 

harften daha açık ve akledilebilir değildir. Daha açık bir söyleyişle harfler, seslere nazaran daha 

açık ve akledilebilir bir yapıya sahiptir (Peters, 1976). Bu da seslerin gösteriliş biçimi olan 

harflerin, sesin varlığa geldiği en küçük öğe olduğunu gösterir. Kısacası seslerin formu olan 

harfler olmadan sesin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. 

Burada Ebû Ali’nin böyle bir iddiada bulunmasının altında yatan esas nedenin, sesin 

konuşma organlarının yapısına göre farklılaştığı düşüncesidir. Çünkü ona göre sesler, konuşma 

esnasında değişkenlik gösterebilmekte, fakat harf daima aynı kalmaktadır. Yani ağızdan çıkan 

sesin cinsi, ortaya çıktığı mahallin biçimine göre şekillenmesine rağmen harfler, mahreçlerin 

değişimiyle farklılaşmamakta, aksine sabitliğini korumaktadır. Bu bakımdan kelâm tek bir mana 

                                                           
* Ebû Ali’nin açıklamasını destekler mahiyette Zâhirî ekolün Endülüs’te yaşamış önde gelen âlimlerinden olan İbn 

Hazm da (ö. 456/1064), bir anlam ifade eden sesleri, insan iradesi sonucu bir anlama delalet eden sesler ve doğal 

olarak bir anlama delalet eden sesler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Birincisi, bir gaye güdülerek bilinçli bir şekilde 

insan iradesiyle çıkarılan seslerdir ki, kelâmı oluşturur. İkincisi ise, sabah vaktinin geldiğini haber veren horoz sesi 

veya karanlıkta bir şeyi gördüğü zaman havlayan köpek sesi gibi canlılarda yaratılıştan var olan yerleşik nitelikteki 

doğal seslerle, bir evin yıkılışı esnasında duyulan seste olduğu gibi sesin kaynağını gösteren özellikteki cansız 

nesneye ait seslerdir. Diğer bir deyişle kendisini çıkaranı gösterecek özellikteki her sestir. Buna göre hayvanların ya 

da eşyanın çıkardıkları seslerin bir anlam ifade etmesinin, onları işittiğimizde bizde oluşan yerleşik bir alışkanlık 

nedeniyle olmanın yanı sıra bu sesler, istek ve meramımızı anlatmak için kullandığımız ve milletlerin üzerinde 

uzlaştıkları dillerle kendi aramızda konuştuklarımızı anlatmamızdan çok farklıdır. Bu yüzden her ne kadar bunların 

her birinden çıkan ses, bir anlamı gösteren sesler olarak tek bir cinsin kapsamına giriyorsa da hayvanların çıkardıkları 

sesler, içgüdülerle sınırlıdır. Bu durumda söz konusu sesler içerik yönüyle değişim, dönüşüm ve gelişme müsait 

olmayan bir araya gelmiş yankılanmalar hükmündedir. Sözgelimi, papağan gibi bazı hayvanlar anlamlı söz söyleme 

konusunda insanlar tarafından ne kadar eğitilirlerse eğitilsinler onlar, kendilerine söylenenleri doğru bir şekilde 

söyleseler bile onların bu söyledikleri, doğru ve amaçlı bir söz olarak nitelendirilemez. Oysa insanların konuşmaları, 

bir gaye güdülerek bilinçli bir şekilde iradeyle çıkarılan seslerdir. Dolayısıyla insanların kendi aralarındaki 

konuşmaları, yazışarak haberleşmeleri, duygu ve düşüncelerini dil yoluyla birbirine aktarmaları, kelâmdan başka bir 

şey değildir (İbn Hazm, 1983).       
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olmakla birlikte ezberleme anında açığa çıktığı gibi, yazıda da varlığı göz ardı edilemez 

(Abdülcebbâr, 1961); (Abdülcebbâr, 1965). Dolayısıyla kendi başlarına var olan harfler, kelâmı 

oluşturmak için yan yana gelir ya da ayrılır. Yine başka sözlerde bu harfler bir araya gelir, 

eklenir veya çıkartılır. Bu ise, kelâmın oluşumu için zorunluluk içermektedir (Abdülcebbâr, 

1965). Nitekim Ebû Ali açısından harfler, sesler olmaksızın da var olabilir. Buradan hareketle o, 

sesin, kelâmın ortaya çıkışında zorunlu olmadığı sonucuna ulaşmaktadır. Bu da demektir ki, 

yazılı ve ezberlenmiş metinlere de kelâm ismi verilebilir. Buna göre dilsiz bir kimse bir kelime 

ya da cümle yazdığında, onun kelâmı yazısında mevcuttur. Daha doğrusu o kimse, dilsiz olduğu 

halde yazılı bir kelâm ile konuşandır (Abdülcebbâr, 1961). Her ne kadar yazı içerisinde ses 

olmasa da harflerden örülü bir yapıya sahip olduğu için kelâm olarak isimlendirilmektedir. 

Bu çerçevede Ebû Ali, sesin kelâmı oluşturmaya yeterli olmadığı yönündeki söylemini, 

temelde sesin sürekli olmadığı teziyle desteklemektedir. Ona göre kelâm sürekli olduğu için, 

aynıyla birçok mekânda var olması mümkündür. Gerçi kelâm, tek ve aynı metin olsa bile, 

işitilen sesle, ezberdeki ve yazılı metinle beraber bulunabilir. Dolayısıyla kelâm, başka 

mekânlarda var olması mümkün olan cisim gibidir. Öyleyse o, çoğu cisim gibi birçok mekânda 

aynıyla ve hakikat olarak meydana gelme imkânına sahiptir (Abdülcebbâr, 1961). Öbür yandan 

ses, sadece konuşma sırasında bulunduğu için, onun ezberde veya yazılı metinde açığa çıkması 

mümkün değildir. Bu da sesin devamlı surette var olmadığını gösterir. Şayet kelâmın sesten 

ibaret olduğu farz edildiğinde, onun sürekli olmadığını kabul etmek gerekecektir. Zîra uzun ve 

kesintisiz nefesle birlikte ses tellerinin titreşiminden çıkan sesin akışkanlığını ve uzamasını 

engelleyen boğazda, ağızda ve iki dudakta harflerin iliştiği yerler bulunmaktadır. Makta´ yani 

fonem adı verilen bu yerlerin değişimine göre de sesler farklılaşır ve süreklilik arz etmez (İbn 

Cinnî, 1985). Diğer bir ifadeyle sesin cinsi, ortaya çıktığı yerin biçimine göre farklılaşır. Ayrıca 

gırtlak yapısının yumuşaklığı ile sesin inceliği ya da gırtlak yapısının sertliği ile sesin kalınlığı 

değişebilir; ancak bu, harflerin çıkışına etki etmez. Ses yalnızca harf olarak telaffuz edildiğinde 

kendiliğinden var olabilir (Abdülcebbâr, 1961). Bu nedenle onun harf gibi farklı mekânlarda 

ortaya çıkması söz konusu değildir.  

Ebû Ali’nin bu yaklaşımı, ister istemez harflerin cevher, seslerin ise araz/ilinek olduğu 

fikrini çağrıştırmaktadır. Yani ses, konuşma esnasında harfin ortaya çıkışı için aracı işlevini 

yürütmektedir. Kuşkusuz konuşma organları vasıtasıyla çıkarılan her bir harfin karşılığında bir 

ses yer almaktadır. Fakat bu durum, yazılı ya da ezberlenmiş metinde geçerli değildir. Şöyle ki, 

yazı dilinde her bir harfin karşılığında fizyolojik olarak bir ses görülememektedir.† Oysa yazılan 

ve ezberlenen şeylere, sesli olmasalar bile kelâm denilmektedir. Keza dilsiz kimse de zihninden 

geçenleri yazıya döktüğünde yani iletişimini yazı yoluyla sağladığında, kelâm yazıyla birlikte 

vardır ve böylece o kimse, yazıyla birlikte konuşan kabul edilmektedir. Burada dilsizin 

düşüncelerini yazıya döküşünün sesli olmadığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla her ne kadar 

sözlerin yazıya dökülüşü sesli olmasa bile kelâm harflerle birlikte mevcuttur (Abdülcebbâr, 

1961). 

Aynı zamanda bu yaklaşım, Ebû Ali’nin ilahî kelâm anlayışına da yansımıştır. Ona göre 

Allah’ın kitabını okuyan bir kimseden işitilen şey, hakikatte O’nun kelâmıdır. Nitekim O’nun 

kelâmını ezberleyen ya da yazan kimsenin, bu ezberlediği ve yazdığı şeyler de O’nun kelâmıdır. 

O halde Allah’ın kelâmı sesle ile mesmu, hıfz ile mahfûz, yazı ile mektûb olarak bulunur ve 

bunların hepsi aynı şeydir (Abdülcebbâr, 1961). 

Açıkçası onun bu iddiası, ilk bakışta anlamsız gelebilecek olan, aynı şeyin aynı anda 

birden fazla mahalde bulunabileceği şeklindeki bir düşüncenin kabul edilmesini 

gerektirmektedir. Öyle olmakla beraber Ebû Ali, bu durumun mümkün olduğu kanısındadır ve 

ona göre kelâm birden çok mekânda bir başka şeyle bulunabilir (Abdülcebbâr, 1961). Ancak 

onun açısından burada başka şeylerin birbirini dışlamaması şarttır. Bu bağlamda o, kelâmı 

cisimlerle karşılaştırmaktadır. Ona göre cisimler kendinden başka bir şeyle, şayet bu şeyler 

                                                           
† Türk dilbilimcilerinden Süer Eker de, bir dilde konuşma seslerinin tamamının her zaman alfabede 

gösterilemeyebileceğini belirtmektedir. Ona göre sözgelimi, konuşma dilindeki açık ‘‘e’’ ve kapalı ‘‘e’’, art 

damak ‘‘k’’sı (q) ve ön damak ‘‘k’’sı (k) vb. yazıda aynı harfle gösterilmemiştir (Eker, 2011). 

300



Mu’tezile Okulunun Kuramlar Çerçevesinde Kelâmı Yorumlaması 

      

 

birbirini dışlamıyorsa, farklı mekânlarda bulunabilir. Bu minvalde kelâmın da birlikte 

bulunduğu ses, yazı ve hafıza birbirini dışlamadığı ve birbiriyle çelişmediği için onun bunlarla 

aynı anda farklı mekânlarda bulunması mümkündür (Abdülcebbâr, 1961). 

Benzer şekilde Ebu’l-Huzeyl de, kelâmın bekâ özelliğine sahip olduğu inancından ötürü 

birden fazla mekânda bulunabileceğini iddia etmektedir. Onun nazarında ilahî kelâmın tezahürü 

olan Kur’ân, üç farklı mekânda bulunur: Muhafaza edildiği mekân, yazıldığı mekân, okunduğu 

ve işitildiği mekân. Kur’ân’ın hakikatte nakledilmemesi, hareket etmemesi ya da yok olmaması 

suretiyle Allah’ın kelâmı birçok mekânda bulunabilir. Fakat o, bu mekânlarda yazılmış, 

okunmuş ve hıfz edilmiş olarak bulunmaktadır. Eğer Kur’ân yazısı birden silindiği vakit, yok 

edilmeksizin Kur’ân oradan kaybolur veya oraya nakledilmeksizin orada bulunur. Hıfz ve 

tilavet konusundaki görüş de bu tertibe göredir. Allah, Kur’ân’ın mahfûz, okunur veya işitilir 

olduğu mekânları yok edince, o da yok ve iptal olur (Eş’ârî, 2005). Buna göre bir okuyucu onu 

okuduğunda o, okuyucunun okumasıyla meydana gelir. Bunun gibi bir yazıcı onu yazdığında o, 

yazıcının yazmasıyla ortaya çıkar. Yine bir hâfız onu ezberlediğinde o, hâfızın ezberlemesiyle 

belirir (Nasrî, 1951). 

Ebû Ali’nin savunduğu bir diğer argüman da, kelâmın oluşabilmesi için bir bünyeye sahip 

olması gerektiği anlayışıdır. Bu anlayışa göre kelâm, kendisini meydana getiren yapıya sahip 

şeylerde ya da kişilerde aynı biçimde var olmaktadır. Nitekim açığa çıktığı mahallerde 

kendisine yönelik kudretin varlığı söz konusudur. Sözgelimi, herhangi bir kimsenin öndeki orta 

dişi düştüğünde, konuşması olumsuz yönde etkilenir. Benzer tarzda dilinde pelteklik ve 

kekemelik gibi kusurlar bulunduğunda bazı harfler eksik, hatta anlaşılmaz bir hâl alır. Bu da 

kelâmın meydana gelmesi için bir bünyeye sahip olması gerektiğini ortaya koyar (Abdülcebbâr, 

1961). Doğrusu onun bu tespiti, somut düzlemde anlaşılabilir ve teyit edilebilir cinstendir. Zîra 

dişlerin noksan ve çarpık oluşu ya da hiç olmaması, alt çenenin gereğinden fazla geride olması, 

burun kemiğinin eğri, çatlak ve burun mukozasında et parçasının olması, dilin dil yatağı ya da 

boşluğuna oranla aşırı büyük ya da küçük bir yapıda olması, dil bağının öne çok uzanmış 

olması, dil kasları ve sinirlerindeki bozukluklar, dil ucunun olağandışı kütlüğü ve dil yaraları 

hem harf telaffuzunu olumsuz yönde etkileyebilir hem de konuşma bozukluğuna neden olabilir. 

Ayrıca damağın aşırı derecede yüksek ya da düz olması, yumuşak damak diye isimlendirilen 

kısmın gereken yumuşaklıktan yoksun veya felçli olması, küçük dilin yarık ya da olağandışı 

küçük, dumura uğramış yahut ortadan bir yana fazlaca kaymış olması sesin kusurlu ve bozuk 

çıkmasına neden olabilir (Köroğlu ve Güleç, 2006) 

Öte yandan Ebû Ali’ye göre harfler, her ne kadar mahal ve bünyeye sahip olsa da, iki 

harften birinin diğerinin var olduğu yerde bulunması mümkün değildir. Bu sebepten hiçbir 

bünyesi olmayan herhangi bir şeyde sesin ve kelâmın meydana gelmesinin imkânsızlığı temelde 

daha uygundur. Kuşkusuz harfler, ardı ardına gelmek suretiyle uzayıp giden kesintisiz sesten 

farklı olarak kelâm hâline gelir. Bunun nedeni de kelâmın, harfleri açığa çıkaran özel bir 

mahrece ve bünyeye mahsus bir olgu olmasıdır. Dolayısıyla bünye olmadığında kelâmın varlığı 

ortadan kalkar (Abdülcebbâr, 1961). Ancak Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1025), Ebû Ali’nin 

aksine yazılı kelâmın işitilen kelâm gibi bir bünyeye ihtiyaç duymadığını öne sürer. Ona göre 

(1961) kelâm, sesle birlikte bulunduğunda özel bir hüküm kazanır ki, bu hüküm kendisi 

dışındaki bir şeyle var olduğunda kendisinde bulunmaz. Ancak bu iki durumdan birinde kelâm 

algılanır. Sözgelimi, boşlukta hiçbir şey yok iken ses çıkmaz. Bunun için bir yere temas olacak 

ki, ses çıkabilsin. Benzer durum, lavabodan çıkan seslerin sertliğe ihtiyaç duymasında da 

geçerlidir. Çünkü böyle bir sesin yumuşak cisimlerde varlığı muhaldir; aksine ortaya 

çıkabilmesi için sert bir cisme ihtiyaç vardır. Bu da sesin tabiatında bulunan özel hükmün, yazılı 

kelâmda yani metinde gerçekleşmesinin söz konusu olamayacağının açık bir kanıtıdır. 

2.2. Ses Kuramı                  

Mu’tezile okulu içerisinde ses ile harf arasındaki ilişki düzeyi bağlamında ortaya konan 

bir diğer yaklaşım da ses teorisidir. Her ne kadar bu kuramı savunanlar arasında Ebû Ca’fer 

Muhammed b. Abdillah el-İskâfî (ö. 240/854) ve Ebu’l-Kâsım Ca’fer b. Muhammed el-İskâfî 

(ö. 236/851) gibi isimler (Abdülcebbâr, 1961) yer alsa da aslında bu teorinin fikir babası ve 
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öncüsü Ebû Ali’nin oğlu Ebû Hâşim el-Cübbâîdir (ö. 321/933).Onun tarafından formüle edilmiş 

bu teori, özellikle Allah’ın konuşması hesaba katılarak ‘‘تكلم:tekellüm’’ vezninde yani dolaylı 

konuşma (Peters, 1976, s. 344) çerçevesinde temellendirilmektedir.‡ Bu teoride kelâmın her 

şeyden önce işitme duyusuyla idrak edilen bir dizge olduğu yaklaşımından hareketle ses ile 

kelâm bir araya getirilmek istenmektedir.  

Nitekim Ebû Hâşim’e göre, iki veya daha fazla harfler bir anlam ifade edecek şekilde 

belli bir tertibe göre oluşturulduğunda, artık kelâm hâline gelir. Ancak bu harfler, bölünmüş 

seslerin varlığıyla ortaya çıkar (Abdülcebbâr, 1961). Bu da, harflerin meydana gelmesiyle sesin 

zaten var olacağı anlamına gelir. Zîra bölünmüş sesler harflerden farklı olmuş olsaydı, 

aralarındaki ilişki ortadan kalkacağı için birbirlerinden ayrılmaları söz konusu olurdu 

(Abdülcebbâr, 1988). Diğer bir ifadeyle kelâm olmaksızın sesin ya da ses olmaksızın kelâmın 

varlığı düşünülebilirdi. Oysa bölünmüş sesler olmaksızın kelâmı düşünmek mümkün değildir 

(Abdülcebbâr, 1965). Dolayısıyla kelâm, sesin olmadığı durumlar olarak ne bir yazı ne de bir 

ezberdir. Bilakis o, yalnızca kesik ses birimlerinden ibarettir (Abdülcebbâr, 1961). 

Buradan hareketle Ebû Hâşim, kelâm ile ses arasındaki ilişkiyi, bir sebep-sonuç ilişkisi 

olarak görmektedir. Ona göre kelâm ile sesi bir arada meydana getiren şey, i’timâd yani sonuca 

götüren delil ve dayanaktır. Bu açıdan sesle birlikte kelâmın ortaya çıkışı, i’timâd ile ilintilidir. 

Fakat i’timâd, sesle birlikte bulunduğunda zorunlu olarak her ikisini de gerektirir denilemez. 

Gerçi ses ve kelâmın ikisinden biri olmaksızın diğerinin varlığı imkânsız olsa da, i’timâd her 

zaman sesi doğurmayabilir. Hatta i’timâd, sesle birlikte kelâmın varlığına engel olamaz 

(Abdülcebbâr, 1961. Daha net bir deyişle i’timâd, kelâmın ortaya çıkışında sesin nedenidir ama 

kelâmın zorunlu sebebi değildir. Aynı şekilde Kâdî Abdülcebbâr da (1961), konuşma esnasında 

sesin nedeni olarak i’timâdı görmesine karşın, ilahî kelâmın olgusal düzlemde vuku bulmasında 

aynı şartın istenmesinin önüne geçmek amacıyla sesin meydana gelmesinde engel bir durum söz 

konusu olduğunda, kelâmın da meydana gelemeyeceğini belirtir.        

Kelâmın sesbilgisi özelliğine bu şekilde vurgu yapan Ebû Hâşim, onun sürekli olmadığını 

ve bu nedenle birden çok mahalde bulunamayacağını ileri sürer. Çünkü ona göre ses cinsinden 

ibaret olan kelâm, sesin sahibine aittir. Diğer bir ifadeyle konuşan kimsenin söylediği söz, 

başkasının sözünün tekrarı olmayıp, sadece kendi fiilidir. Bu da kelâmın yalnızca sesin olduğu 

yerde var olabileceğini gösterir. Nitekim ses, konuşma süresince kişinin edimi olarak orada 

bulunur. Bunun dışında konuşma sona erdiğinde, sesin yok olup gitme yani süreklilik taşımama 

özelliğinden ötürü orada kelâmın varlığından söz edilemez. Dolayısıyla yazı, gerçek anlamda 

kelâm olmayıp onun emaresidir. Bunun gibi hıfz/ezberleme da, kelâm olmayıp salt onun 

keyfiyetini ve düzenini bilmektir (Abdülcebbâr, 1961). Bu kapsamda Ebû Hâşim, yazıda 

kelâmın var olmadığını ispatlamak için bazı deliller getirmektedir. Bunlardan ilki, kelâmın 

sesten başka bir şey olmadığı kabulüdür. Bu kabule göre kişi, belli bir tertip ve düzen içinde 

fasılalı sesleri ortaya koyduğunda kelâmın meydana gelmemesi ya da bu sesler olmadan 

kelâmın varlığı mümkün değildir (Abdülcebbâr, 1961). 

İkinci delil, kelâmın işitme duyusuyla idrak edilebilir bir yapıya sahip olduğu kabulüne 

dayanır. Buna göre şayet kelâm sesin dışında aynıyla yazma ve ezberleme hâllerinde mevcut 

                                                           
‡ Farklı ontik yapıya sahip olduğu gerçeğinden hareketle Allah, konuşmasını insanlarda olduğu gibi yüz yüze gelerek 

konuşma yani diyalog tarzında değil, aksine üçüncü şahısların algılarına tamamen kapalı bir biçimde gerçekleştirir. 

Aracı vasıtasıyla gerçekleşen bu konuşmada Allah, aktif ve istediği zaman irtibata geçebilirken, peygamber olan 

insan ise pasif ve dinleyen konumunda olduğu için istediği gibi iletişime geçememektedir. Neticede kendilerine vahiy 

gelen peygamberlerin herhangi bir şekilde müdahale edememesi ve ilahî iradenin tasarrufu altında gerçekleşmesi, bu 

konuşmayı bir hitap olarak algılanması gerektiği görüşünü desteklemektedir. Bu kapsamda Abdülcebbâr da konuşan, 

ifade eden, söz söyleyen anlamlarını ihtiva eden ‘‘مكلم:mükellim’’ ile ‘‘متكلم:mütekellim’’ sözcükleri arasındaki anlam 

farkına dikkat çekmektedir. Ona göre mükellim, karşısında duran birine ya da birilerine söz söyleyen anlamına 

gelirken; mütekellim, yalnızca seslenen ve hitap eden anlamını ifade etmektedir. Daha açık bir söyleyişle mütekellim, 

sadece konuşan, mükellim ise belli birine doğrudan konuşan demektir. Dolayısıyla mütekellim, biriyle dolaylı yani 

vasıta aracılıyla konuşabilen, mükellim ise doğrudan konuşan kimsedir. Bu durumda Allah için mükellim lafzı 

kullanılırsa, konuşma fiiline doğrudan girişen kişinin Allah olduğu izlenimi verir. Hâlbuki mütekellim denildiğinde, 

kendisi doğrudan konuşmayan, konuşma fiilini bir nesnede yaratan anlamına gelir. Nitekim Allah, konuşma fiilini bir 

mahalde yaratarak gerçekleştirmektedir. Kısacası konuşma, Allah’ta bir sıfat değil, bir fiildir (Peters, 1976).      
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olsaydı, o takdirde işitme duyusuyla tüm bu hâllerde algılanması gerekirdi. Yani o, hem yazılı 

hem de ezberde mevcut iken bile işitme duyusuyla idrak edilmesi gerekirdi. Hâlbuki bunun 

muhal olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kelâm, sesten başka bir şey değildir (Abdülcebbâr, 

1961). Bu noktada Ebû Ali, oğlu tarafından öne sürülen bu delile iki açıdan itiraz etmekte ve 

karşı çıkmaktadır. Birincisi, ona göre burada idrak edilen şeyin sadece ses olduğu algısı 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa sesin dışında yazı ve ezber gibi hâllerde, algı dünyasına 

açık alanlardır. Bu itiraza Ebû Hâşim şu şekilde karşılık verir: Kişi görme bakımından renkleri 

nasıl birbirinden ayırt ediyorsa, müdrik de sesleri birbirinden ayırdığı gibi harfleri de birbirinden 

ayırır. Bu durum, kelâmın da ses gibi idrak edildiğini ortaya koyar. Ebû Ali’nin ikinci itirazı ise, 

kelâmın işitilmesinin sadece sese bağlı kılınarak yazılı ya da ezber hâllerinde bu durumun var 

olamayacağı sonucuna ulaşılmak istenmesidir. Ona göre böyle yapmakla, kelâmın alanı 

daraltılmakta ve salt sese indirgenmektedir. Bu yöndeki bir itiraza da Ebû Hâşim’in yanıtı 

şudur: Bir şeyin idrak edilmesi, o şeyin olduğu hâl üzere idrak edilmesi demektir. Bu anlamda 

ses, ses olduğu için idrak edilmektedir. Dolayısıyla buraya yeni bir şart ilave edilmez 

(Abdülcebbâr, 1961).  

Üçüncü delile gelince, sebep ile müsebbep arasında zorunlu bir ilişki mevcuttur. Nitekim 

Ebû Hâşim’e göre sebep, müsebbebi gerektirir. Ancak niyetin, tercihin ya da bilginin müsebbep 

üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Şayet olsaydı, o zaman sebep olmaktan çıkardı. Buna göre kişi 

konuştuğunda yani sebep meydana geldiğinde, kelâm ortaya çıkar. Ortaya çıkan kelâm ise 

müsebbeptir ve bu, her zaman böyledir. Eğer konuşan kişinin kelâmının kendi kelâmı olduğunu 

söylemezsek, bu durumda sebep müsebbebi doğurmamış olur. İşte bu yüzden bir kimse, mesela 

Fâtiha sûresinin ilk iki âyetini okuduğunda bu âyetler, o kimsenin kendi kelâmıdır 

(Abdülcebbâr, 1961). 

Dördüncü delile göre, aynı sebep daima aynı sonucu doğurur ve kişinin amacı ve 

seçiminin bunda bir etkisi yoktur. Sözgelimi, kişi Arapça’daki ‘‘ر:ra’’ harfini yazmaya 

niyetlendiğinde yazdığı yazıda, bu harfin yerine ‘‘ز:ze’’ harfi de çıkabilir. Burada kastedilen, 

kişinin amaçladığının aksine bir şeyin ortaya çıkması değildir. Kişinin yazdığı yazıdaki harflerin 

birbirine benzemesidir. Açıkçası tüm harflerin sebebi aynıdır yani yazıdır. Fakat kişinin bu iki 

harfi yazmaya niyetlenmesi arasında hiçbir fark yoktur. Zîra bu iki harf, yazıda birbirine 

benzemektedir. Bunun temel dayanağı ise,  yazıda karışıklığın çıkabilmesine rağmen konuşma 

esnasında böyle bir durumun söz konusu olmamasıdır. Bu da kelâmın yazı olmadığını ve onun 

sadece emaresi olduğunu gösterir (Abdülcebbâr, 1961). 

Beşinci delil ise, ‘‘tek bir sebep, tek bir müsebbebi doğurur’’ şeklindeki ilkeyi esas alır. 

Bu da kudretle makdur arasındaki ilişkiye benzer. Nasıl ki birden çok kudretin tek bir makduru 

doğurması câiz değilse, aynı şekilde birden çok sebebin tek bir müsebbebi doğurması doğru 

değildir. Öyleyse tek bir kudret tek bir makduru meydana getirdiği gibi, tek bir sebep de tek bir 

müsebbebi meydana getirir. Sözgelimi, Arapça’da yukarıdan aşağıya doğru yarı kavisli biçimde 

 ra’’ harfi, pek çok noktadan meydana gelmekte ve bu noktaların her biri aynı harfi:ر‘‘

oluşturmak üzere bir araya gelmektedir. Nitekim bu noktaların her biri aynı harfi 

oluşturduğundan ‘‘ر:ra’’ harfi olmak, onların her birinin taşıdığı bir özelliktir. Oysa konuşurken 

telaffuz edilen bu harf, tek bir şeydir. Buna göre yazı dilinde pek çok noktadan meydana gelen 

bu harfin hangi noktaları, konuşma dilindeki ‘‘ر:ra’’ harfini oluşturur? Şayet yazılan bu harfin 

ilk kısmının telaffuz esnasında çıkarılan ‘‘ر:ra’’ harfini meydana getirdiği dile getirilirse, o 

takdirde kişi ilk noktayı gördüğünde harfi okuması mümkün olmalıdır ve böylece harfi 

oluşturan diğer noktalara ihtiyaç duymamalıdır. Yok, eğer yazının son kısmını oluşturduğu 

söylenirse, yine aynı durum ortaya çıkar. Bu kez de yazının ilk kısmını oluşturan noktalara 

gerek kalmaması gerekir. Dolayısıyla bu noktaların her birinin, konuşma dilindeki ‘‘ر:ra’’ 

harfini meydana getirdiği iddia edilemez. Çünkü bu, yukarıdaki ilkenin yanlışlanmasını 

gerektirir (Abdülcebbâr, 1961). Bu bakımdan o harfi açığa çıkaran noktaların her biri, kendi 

başına bir sebeptir. Diğer taraftan konuşma esnasında telaffuz edilen harf, tek bir şeydir. Şu 

halde bu noktaların tamamının gerçek harfi oluşturduğu vurgulandığında, tek bir müsebbebi 

birden çok sebebin meydana getirdiği savunulmuş olur. Doğrusu yazı dilindeki harf ile konuşma 
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dilindeki harf arasındaki bu uyumsuzluk, yazı ile kelâmın birbirinden farklı olduğuna delalet 

eder (Peters, 1976). 

Yeri gelmişken burada şu tespiti yapmak gerekirse, Ebû Hâşim’in öne sürdüğü üçüncü, 

dördüncü ve beşinci deliller, içerik itibariyle birbirinin tekrarı ve devamı niteliğindedir. Farklı 

varyasyonlarda ifade edilen bu sözde deliller, mugalata, safsata ve laf cambazlığından öte bir 

şey değildir. Şurası bir gerçektir ki kişi, bilme ve öğrenme sürecinin ardından konuşma dilindeki 

harfleri rahatlıkla yazıya dökebilir ve bunda da bir güçlük yaşamaz. Bu anlamda Arap 

alfabesindeki harflerin nasıl yazıldığı doğru bir şekilde öğrenildiğinde, kişinin kastı ve tercihi 

doğrultusunda zihninden geçen harf ya da harfler yazıda karşılık bulur. Bu durum, tüm dil ailesi 

ve alfabeleri için geçerlidir. Konuşma gibi yazı da bir zaman süreci içinde varlığa geldiği için 

burada aslolan, harflerin yazılışının doğru bilinmesidir. Bunun dışında kimi dillerdeki harflerin 

yazılışının birbirine benzemesi ve buna bağlı olarak karışıklığa neden olabilme ihtimali 

üzerinden delil inşa edilmesi, realiteden ve inandırıcılıktan uzak beyhude bir girişimdir. 

Yine Ebû Hâşim’in ileri sürdüğü altıncı delil de, kelâm sesle birlikte olduğunda hangi hâl 

üzere iken anlam ifade ediyorsa, aynı şekilde yazıyla beraber bulunduğunda da o hâl üzere 

olması gerektiği kabulüdür. Ona göre kelâm, sesle birlikteyken belli bir düzen ve sıra içerisinde 

meydana geldiğinde bir anlam ifade eder. Nitekim ‘‘بسماهلل:bismillah’’ lafzında, ‘‘mim’’ harfi 

‘‘sin’’ harfinde sonra, ‘‘sin’’ harfi de ‘‘be’’ harfinin hemen ardından gelerek anlamlı bir sözcük 

oluşturur. Oysa yazı dilinde bu lafız ters yazıldığında bile okuyan nezdinde, tıpkı belli bir sıra 

takip edilerek düzenli yazıldığında ifade ettiği anlamın benzerini ifade eder (Abdülcebbâr, 

1961). Anlaşılan o ki Ebû Hâşim, diğer delillerde olduğu gibi burada da vakıaya aykırı gerçek 

dışı beyanda bulunmaktadır. Zîra Arapça’da lafızlar sağdan sola doğru yazıldığı gerçeğinden 

hareketle mesela, ‘‘زيد:zeyd’’ ismindeki harfler yer değiştirilerek ‘‘يزد:yezde’’ veya ‘‘ديز:deyz’’ 

şeklinde yazıldığında anlamsızlaşabileceği gibi, ters yazıldığında yani soldan sağa doğru 

yazıldığında da mevcut anlamını korumayacağı ve anlamsızlaşacağı aşikârdır. Dolayısıyla bir 

sözcük, konuşmada olduğu gibi yazıda da kastedilen anlamı ifade edebilmesi için peşi sıra dizili 

ve düzenli bir biçimde yazılması gerekir. 

Öbür taraftan Eş’âriyye okulunun mütekaddimûn dönemi önemli âlimlerinden Kâdî Ebû 

Bekr Bâkıllânî de (ö. 403/1013), nesnel gerçekliği olan yazının konuşmanın bir emaresi 

olmasının, aslında onun kelâmın yerine ikame edilmesi gerektiği anlamını içerdiğini belirtir. Bu 

hususta o, ‘‘İşte kitabımız, size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı 

kaydediyorduk’’ (Câsiye, 45/29) âyetini delil getirir. Ona göre (Bâkıllânî, 1986) nasıl ki 

kelâmda, konuşmanın delalet ettiği anlam delillendirilebiliyorsa, keza yazının anlamı da 

delillendirilebileceği için yazı, kelâmın yerine geçmektedir.  Bu yönüyle yazı; toplumsal uzlaşı, 

ıstılahî oluş ve harflerin azalması ya da artması şeklinde farklı görünümlerde ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda İncil’deki ve Tevrat’daki yazıların birbirine benzememesi, her dilin 

kendine özgü yazı tarzının oluşundan dolayıdır. Buna göre hem kelâmda hem de satırlarda yer 

alan harflerin yazılış tarzında sözcük ve anlamı bizatihi mevcuttur. Yazıda var olan anlam ise, 

kendi yazı tarzının öğretildiği kişilerin anlamasına açıktır. 

Ancak Ebû Hâşim’e göre kelâm ile yazının aynı olmayışı, beşerî kelâm ile ilahî kelâm 

arasında bir ayırım yapmayı gerektirmez. Zîra bir şeyin cinsi ve o cinse ya da sıfatlarına 

dayanan hükümler yani onu ilgilendiren hükümler, faillerin değişimiyle farklılık kazanmaz. Şu 

halde eğer Allah’ın kelâmı bâkî ise, beşer kelâmı da aynı cinsten olduğu için bâkî olması 

gerekir. Fakat delillerle ispatlandığı üzere beşerî kelâmın bekâsı imkânsız olduğuna göre, bu 

imkânsızlığın Allah kelâmı hakkında da geçerli olması gerekir. Bu nedenle yazılan şeye kelâm 

ismi verilmediği için, ilahî kelâmın Levh-i Mahfuz’da bulunuşu hakikî değil mecazîdir. Diğer 

bir söylemle orada bulunan, ilahî kelâmın aynı olmayıp ona delalet eden emarelerdir 

(Abdülcebbâr, 1961). 

Yazıda kelâmın bulunmadığı kabulünden hareketle Ebû Hâşim’in savunduğu diğer bir 

delil ise, kelimeyi oluşturan harflerin her birinin var olmak için bir bünyeye gereksinim 

duymasıdır. Bu noktada her bir harf konuşma esnasında diğerinden farklı olarak belirli bir 

mahrece yani çıkış yerine sahiptir. Şayet yazı, kelâm olsaydı o zaman yazıdaki harflerin tıpkı 

konuşmadaki harfler gibi var olmak için farklı mahrece sahip olmaları gerekirdi. Hâlbuki durum 
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bunun tersine olup her bir harfin ihtiyaç duyduğu sebep esasında tektir ve aynıdır (Abdülcebbâr, 

1961). Açıkçası burada verilmek istenen ‘‘her bir harfin farklı bünyeye sahip olduğu’’ algısı, 

ilmî verilerden uzak ve kabul edilebilir değildir. Her şeyden önce bünye, harflerin mahreçlerini 

de içine alan bir yapıya sahip değildir. Aksine o, sadece ağız, dil, damak, gırtlak gibi konuşma 

organlarını içerir. Buna göre mahreçleri birbirinden uzak ya da birbirine yakın olan harflerin, 

vücuda gelmek için bu konuşma organlarına ihtiyaçları söz konusudur. Bu da her bir harfin aynı 

konuşma organlarına ihtiyaç duyduğunu gösterir. Diğer bir deyişle konuşma sırasında her bir 

harf, açığa çıkmak için aynı bünyeye ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan mahreç, harflerin çıkış 

yerleri demektir. Nitekim kimi harflerin çıkış yeri aynı bölge olmasına rağmen kiminde de farklı 

yerler olabiliyor. Bu durum, harflerin telaffuzu esnasında kendini açığa çıkarmaktadır. 

Nesnel dünyada kelâmın seslerden ibaret olduğunu öne süren Ebû Hâşim, aşkın alanda da 

ilahî kelâmı aynı kategori içerisinde değerlendirmektedir.  Ona göre Allah, kelâmını bir 

mahalde, ister bu mahal O’nun Hz. Mûsâ ile olan konuşmasında olduğu gibi herhangi bir varlık 

olsun, isterse Cebrâîl meleğinin dili olsun, işitilecek ve manası anlaşılacak şekilde yaratır 

(Abdülcebbâr, 1965); (Abdülcebbâr, 1988). Kısacası O, konuşmasını ses olarak bir varlıkta 

yaratmak suretiyle gerçekleştirir. Fakat ontik yapı gereği Allah, sebepler ve aletler aracılığıyla 

herhangi bir fiil de bulunmaz. Her ne kadar insanlar kelâmı meydana getirirken alete ihtiyaç 

duysa da, kelâm Allah tarafından yaratıldığında tıpkı bir alete gereksinim duyulmadığı gibi, 

sebep olmaksızın da meydana gelebilir (Abdülcebbâr, 1961). 

Burada bir fiil olan ses, araz olduğu için Allah’ın zatında düşünülmesi muhaldir. Ancak 

Allah, kendinden bir parça olmayan bu sesi bir başkasında yaratmak suretiyle kelâmını ortaya 

koyar. Aksi takdirde ses, Allah’tan bir parça olarak görüldüğünde bu durum, birkaç yönden 

sakınca doğurur. Birincisi, ilahî kelâmın iletişim ve hitap niteliğini ortadan kaldırır. İkincisi, 

muhdes ve yaratılmış olan, kadîm varlığın zatında mevcut olmuş olur (Aslan, 2010). Üçüncüsü 

ise, Allah’ın ezelde muhatap olmaksızın kendi kendine konuşan bir varlığa dönüştürülmüş olur. 

Bu da, bir anlamda insanın Allah karşısındaki sorumluluğunu anlamsız ve değersiz kılma gibi 

göz ardı edilemeyecek önemli soruna zemin oluşturur. Dolayısıyla anlam yüklü seslerden 

mürekkep olan Kur’ân, Allah’ın sıfatı değil fiilidir. Çünkü o, tabii olarak işitilme ve algılanma 

niteliğine sahiptir (Abdülcebbâr, 1965). 

Bu çerçevede Ebû Hâşim’e göre bir okuyucunun onu okuması ya da bir hâfızın onu 

ezberlemesi durumunda, Kur’ân farklı mekânlarda bulunmuş olmayacaktır. Bu açıdan onu 

okuyanın okuması, o kimsenin kendi fiilidir. Yine hâfızın Kur’ân’ı ezberlemesi de, onun kendi 

fiilidir. Kısacası herkesin kelâmı, asla bir başkasının kelâmı değildir. Şayet aynı olduğu 

düşünüldüğünde, Allah’ın da lügat ehlinin konuştuğu dille konuşacağı ifade edilmiş olur. Bu da 

O’nun aslında bir kelâma sahip olmadığı anlamına gelir. Benzer durum, insanlar içinde 

geçerlidir. Yani her bir kimsenin kendine ait bir kelâmı olmadığı söylendiğinde, hakikatte 

onların da hiçbir kelâmı olmadığı sonucu çıkar (Abdülcebbâr, 1961). 

Bu hususta, Ebû Hâşim’e şöyle bir eleştiri yöneltilmektedir: Kur’ân’ın okunmasında tek 

tek kelimeleri ya da cümleleri değil, kelâmın tümü göz önüne alınmalıdır. Başka bir deyişle 

Araplar, Kur’ân’da geçen kelime ve cümlelerin hepsini ayrı ayrı kullanmış olabilir. Fakat onu 

oluşturan kelime ya da cümlelerin tümünü, onda geçtiği hâliyle kullanmadıkları için burada bir 

hikâye söz konusu değildir; sadece okuyan kişi tarafından okuma fiili gerçekleştirilmektedir. 

Okuma esnasında kelâmın tamamı tek bir kişiden çıkmıyorsa da, tüm Araplardan sadır olma 

ihtimali vardır. Bu anlamda bir kimse Kur’ân’daki bir kelimeyi, başkası da diğer bir kelimeyi 

söyler ve bunların hepsi bir araya gelince Kur’ânı oluşturan kelimeler ortaya çıkar. Böylelikle 

farklı kimselerin okumalarıyla Kur’ân tamamlanmış olur (Abdülcebbâr, 1961). 

2.3. Dilsel Yapı Kuramı 

Mu’tezile okulu içerisinde kelâmı ses ve harflerden oluşan bir dizge olarak gören âlim, 

son dönem Basra Mu’tezilesinden Kâdî Abdülcebbâr’dır. O, kelâmı, olgusal düzlemde ortaya 

çıkışındaki fiili yön bakımından ele almakta ve onun bu düzlemde meydana gelmekle insanlar 

tarafından algılanarak hakikatine vakıf olunabilen bir yapıya sahip olduğunu belirtir. Ona göre 

(1961) kelâm, kavranabilir şeylerin en açığı olduğu için insan zihninin bu yapıyı 
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anlamamasından söz edilemez. Zîra kelâmın gerçekleşmesi, aklın ve idrakin birebir katkıda 

bulunduğu bir fiil şeklidir. Bu nedenle kelâm, algısal düzeyde var olmakla kendiliğinden 

yapısını insan zihnine açmaktadır. 

Aslında Abdülcebbâr, burada kelâmın sadece olgusal düzlemde var oluşunu öne 

çıkarırken temelde şu argümana dayanmaktadır: Herhangi bir kişinin sıfatından söz edilecekse, 

önce o kişinin kendisinin bilinip tanınması gerekir. Daha sonra bu kişiye ait hangi sıfatların var 

olduğu bilgisi önem kazanır. Nitekim Allah’ın zatı bilinemeyeceğine göre, O’nun sıfatlarının 

varlığından bahsetmek, bilinmeyen bir şeyin varlığını iddia ve ispat etmek demektir. Doğrusu 

bilinmeyen bir şeyin varlığını iddia ve ispat etmeye çalışmak, her türlü bilinmezliğe ve muhali 

ispata götürür. Bu açıdan doğrudan Allah’a ait olanı bilmenin bir yolu bulunmamaktadır. Ancak 

O’nun hakkında konuşmanın tek yolu, dış dünyadan hareket etmektir (Abdülcebbâr, 1961); 

(Abdülcebbâr, 1988). 

Buna göre Allah’ın kelâmı ya beşer kelâmına benzer ya da benzemez ve ondan farklıdır. 

Eğer O’nun kelâmı beşer kelâmından farklı olduğu düşünüldüğünde, o takdirde bu kelâmın 

bilinen bir şey olmadığı zihinlerde hemen belirir. Ancak kelâm, bizim bilip tanıdığımız türden 

olduğu için bu anlamda başka bir kelâmdan söz etmek mümkün değildir. Yine şayet bilinenden 

başka bir kelâm ispat edilmeye çalışılırsa, bu kez Allah’a bir renk ve onun gibi arızî nitelikler 

atfedilmiş olur. Hâlbuki bunun imkânsızlığı açıkça ortadadır (Abdülcebbâr, 1988). Buradan da 

açığa çıkan şudur ki, O’nun kelâmı ile beşer kelâmının arası ayrı tutulmamalı ve bu hususta 

şâhid ile gâib ayrımına gidilmemelidir. Bunun yerine, bir şeyin cinsi ve o cinsin sıfatlarını 

ilgilendiren hükümler faillerin değişimiyle farklılık göstermeyeceği düşüncesi hatırdan 

çıkarılmamalı ve sürekli göz önünde bulundurulmalıdır (Abdülcebbâr, 1961). 

Bu bağlamda kelâmın zamansal olarak meydana gelişini, tarihsel var oluşuyla 

ilişkilendiren Abdülcebbâr (1961), dilcilerin kelâmı, anlamlı ve anlamsız söz olarak ikiye 

ayırmalarının, yalnızca uzlaşım ile geçerlilik kazanacağını vurgular. Ona göre anlamsız söz, 

toplumsal uzlaşı yoluyla bir anlama delalet etmek üzere konulmayandır; anlamlı söz ise, uzlaşı 

üzere bir anlam için konulandır. Kelâm ancak bu şekilde doğru bir anlama sahip olabilir. Ne var 

ki, üzerinde gerçekleştirilen uzlaşı, sözün kelâm oluşunda temel belirleyici unsur değildir. Bu 

durum, tıpkı sözün kelâm oluşunda sesin belirleyici olmaması gibidir. Nitekim Arapların, sözü 

bir anlama delalet etmek üzere koymalarıyla anlamlı söz ortaya çıkmakta ve sözün anlamı bu 

şekilde doğru olmaktadır. Burada sözün anlamının doğru anlaşılmasını sağlayan uzlaşının, 

kelâmın içeriğinde zorunlu olarak bulunmaması, herhangi bir anlamı olmaksızın zamansal 

olarak kelâmın ortaya çıkmasının mümkün olması sebebiyledir. Dolayısıyla konuşulan dille 

kurulan ilişki, söz söyleme biçiminde gerçekleşir. 

Buradan hareketle Abdülcebbâr, kelâmın mahiyetine dair yaklaşımını, öncelikle bu 

konuda öne sürülen farklı tanımları ele alarak işe koyulur. Ona göre (1961) kelâm, sadece ses 

olarak tanımlamaz. Çünkü ses, delalet etme bakımından kelâmdan daha geniş bir kavram olup, 

kapı gıcırtısı gibi harf niteliği olmaksızın var olabilen bir genelliğe sahiptir. Ayrıca kelâm, belli 

mahreçlere sahip mutlak harf olarak da tanımlanamaz. Zîra o, bütüne oranla anlam kazanan bir 

dizge olarak aynı zamanda kesintili sesbirimlerinden de meydana gelmektedir. Bununla birlikte 

kelâm, hava akımıyla teması sonucu kesintili hâle gelen belli hareketler olarak da tanımlanamaz. 

Çünkü işitme yoluyla algılanan harfler arasında zıtlıklar vardır. Bu zıtlıklar, bir harfi diğerinden 

ayırma işlevi görür. Kuşkusuz zıtlık, hareket için düşünülemeyeceğine göre kelâm da hareket 

olarak tanımlanamaz.  

Yine Abdülcebbâr’a göre (1961) kelâm, salt mana olarak da tanımlanamaz. Zîra mana, 

peşi sıra düzenli bir biçimde dizilen harfler aracılığıyla açığa çıkar. Bu nedenle kelâmın zihinde 

bir mana olarak tanımlanması, bu kavramı anlaşılmaz ve bilinemez kılar. Bunun yerine onun, 

dil içinde ortaya çıktığı yönüne vurgu yapılmalıdır. İşte o zaman kelâmın dile getirilmekle 

anlaşılır bir şey olduğu açığa çıkar. Nitekim bir şeyin bilgisine zorunlu ya da kesbî açıdan 

ulaşma imkânı yoksa o bilgi geçerli değildir. Akledilip algılanamayan ve ilmî verilerle 

ispatlanamayan bilgiyi, delilendirmeye çalışmak doğru değildir. Bunun yanı sıra ispatlanamayan 

bilgileri, inanç hâline getirmek de yanlıştır. Bir iddianın geçerli olabilmesi için, delil getiren 

kişinin savunduğu düşüncesinin bilgisine ulaştıracak yolun ispatına başvurması gerekir. Eğer 
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ilmî açıdan iddianın geçersizliği kanıtlanıyorsa, bu durumda o iddiadan hemen vazgeçilmeli ve 

reddedilmelidir. Buna göre kelâmın varlığa gelmesi için yapılması gereken, önce manalar ispat 

edilmeli ve sonra bu manalar dışsallaştırılmalı yani lafız ve ibarelere dönüştürülmelidir. Burada 

lafız ve ibareler, manaların ispatına aracı kılınmamalıdır. Zîra bilinmeyen bir şeyin, konuşan 

tarafından lafız ve ibarelere dökülmesi asla mümkün değildir. 

Gelinen bu noktada Abdülcebbâr, kelâmın ne salt ses ya da harften ne de manadan ibaret 

olamayacağını, aksine bu unsurların makul bir dizge oluşturacak şekilde düzenlenişi olduğunu 

ortaya koyma gayretindedir. Ona göre (1961) nasıl ki tanım, tanımlanan şey için gerekli olanları 

içermesi ve kendisiyle ilgisi olmayanları dışarıda bırakması gerekiyorsa, kelâm da içerdikleri ve 

içermedikleri açısından sınır çizmelidir. Bu durumda kelâm, bir anlam ifade edecek şekilde iki 

ya da daha fazla harfle meydana gelen özel bir dizge olarak tanımlanmalıdır. Nitekim kelâmın 

ortaya çıkışında zorunlu unsurlardan ilki, harflerin özel bir düzenle var olmasıdır. Açıkçası her 

insanda, harfler kendiliğinden zuhur etmekte ve ona dair bilgi de zarurî olarak keşfedilmektedir. 

Adeta harfler, öğrenme ve bilme süreci olmaksızın özel bir yetiyle var olmakta ve insan bu 

harfleri sezmektedir. Dolayısıyla hiçbir ifade, harflerden daha açık anlaşılır değildir. Diğer 

taraftan ses, sadece konuşma olarak isimlendirilir. Oysa harf, insanların konuşma organlarında 

ortaya çıkması nedeniyle isimlerin özü ve cevheri hükmündedir. Bu da, aynı zamanda yazı 

dilinin konuşma diline uygunluğunu gösterir (Peters, 1976).  

Bu minvalde Abdülcebbâr’a göre (1961), kelâmın bir anlam ifade edebilmesi için, onu 

oluşturan harflerin belli bir tertip ve düzene göre meydana getirilmesi gerekir. Yoksa kelime 

içerisindeki harflerin tertip ve düzeninin bozulması durumunda, birini diğerine tercih ettirecek 

sebep kendiliğinden ortadan kalkar. Şayet kelâm, kadîm kabul edilecek olunursa, o takdirde 

kelâm tek bir hâlde olmuş olur ve böyle bir kelâm ise, bu şekilde tertip ve düzene sahip olamaz. 

Bu yüzden kadîm oluş, kelâmın oluşumunu mümkün kılan bir dizgeye sahip olmasının önünde 

engel olmakla beraber onu akledilebilir ve anlamlı bir yapı olmaktan çıkarır. 

Görüldüğü üzere kelâmın bir anlam ifade edişi ile yaratılmış oluşu arasında paralel ilişki 

olduğu vurgusu yapmak üzere Abdülcebbâr, özel bir düzenle dizili harflerin varlığı ve bunların 

peşi sıra gelmiş olma zorunluluğunu ön plana çıkarır. Çünkü ona göre (1961) harfler, birbirine 

benzeyen cinsler hükmündedir. Bu anlamda ilahî kelâmın beşer kelâmından farklı olduğunu 

söylemek, o kelâmın dizili ve düzenli harfler olmaması anlamına gelir. Nitekim dış dünyada 

kelâmın belli bir tarzda peşi sıra dizili bir biçimde var olan harflerden oluştuğu açığa çıktığına 

göre, ilahî kelâmı bundan farklı görmek, mantıkî açıdan çelişki ve tutarsızlık içerir. Öyleyse 

insanlar tarafından akledilebilir ve kavranabilir özelliğe sahip olan kelâmın bir anlam ifade 

etmesi bakımından Arapça’da bir kelimenin ilk harfi harekeli olmalı; sonra gelen diğer harf ya 

da harfler de, peşi sıra gelen anlamlı bir sıralanışla meydana gelmelidir. Böylece lafızlar 

arasındaki fark ve tercih mümkün olabilsin. Mesela, ‘‘ألحمد هلل:Elhamdülillah’’ denildiğinde lam 

harfi hemzeyi, ha harfi lam harfini, mim ve dal harfleri de lam ve ha harflerini izlemeli ki, 

 demh’’ kelimeleri birbirine karışmasın. İşte böyle bir:دمح‘‘ medh’’ ve:مدح‘‘ hamd’’ ve:حمد‘‘

kelâmın ancak muhdes olarak nitelendirilmesi doğru olur (Abdülcebbâr, 1988). 

Öbür taraftan Abdülcebbâr, kelâmın ortaya çıkışında sese duyulan ihtiyaca vurgu yaparak 

delillendirmekte ve sesi, kelâmın işareti olarak görmektedir. Ona göre (1961)kendi başına bir 

değer ifade etmeyen harfler ancak bir sistem içinde anlam kazanmaktadır. Her ne kadar kelâm 

ile anlam arasındaki ilişki zorunlu yani kuralsız olsa da, -kişi, kendi iradesiyle nesnelere isim 

verse de- harflerin bir dizge içinde anlam kazanması, bir sistemin gerekliliğini kendiliğinden 

ortaya çıkarır. Zîra kelâm, ses ve anlam arasındaki ilişkinin belirlenmesi, dilin kullanılarak 

iletişimin sağlanması, bu unsurların her birinin varlığıyla mümkündür.  

Tam da bu noktada kelâmın çeşitli unsurlar ve ilişkiler bütünü olduğunu ihsas eden 

Abdülcebbar, bunların her birinin kanıtlanabilme imkânına göre zorunluluk şartı aramaktadır. 

Ona göre (1961) kesintili seslerden soyutlanmış olarak akledilen kelâmın var olmasının 

imkânsızlığı ve kelâmdan soyutlanmış olarak kesintili seslerin meydana gelmesi 

delillendirilebilir. Şayet kelâm ve seslerden biri olmaksızın diğeri var olsaydı, kimi durumlarda 

bu, her ikisi hakkında da mümkün olduğu hâlde, sözü edilen farklılık her ikisinde de zorunlu 

olurdu. Fakat ses ve kelâm arasındaki farklılığın bilinmesine imkân yoktur. Buna göre iki farklı 
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şeyin ortaya çıkışında, biri olmadan diğeri olabilir. Ne var ki bu iki şey, bir başka şeyi 

oluşturacaksa o şeyin var olabilmesi için ikisi de bulunmalıdır. 

Yine Abdülcebbâr’a göre (1961), eğer iki şey arasında taalluk/ilişki mevcutsa her ikisinin 

de birlikte var olması zorunludur. Eğer iki şey arasındaki ilişki, sebebin müsebbeple olan ilişkisi 

olsaydı, bazı durumlarda diğeri olmaksızın birinin olmasının geçerliliği ihtilaflı olurdu. Lakin 

cevher ve oluşta olduğu gibi, birinin diğerini kapsaması da mümkün değildir. Çünkü kelâmdan 

her cinsin yokluğu ile birlikte kesintili seslerin varlığı geçerlidir. Oluşta her cinsin yokluğu ile 

birlikte cevherin var olmasının geçerliliği de böyledir. Bu iki şey arasındaki ilişkinin, kâdirin 

fiile yahut âlimin muhkem fiile veyahut ilmin ve iradenin emre ilişkisi gibi olması câiz değildir. 

Kuşkusuz bu, kimi durumlarda diğeri yok iken ötekinin var olmasını mümkün kılar. Açıkçası bu 

ifadeleriyle Abdülcebbâr, kelâmın mutlak olarak ses anlamına gelmediği kanısındadır. Onun 

nazarında ses, kelâmın var oluşunda neden değil, aracı konumundadır. Nitekim azmin bir 

yönüyle irade ve hareket, başka bir yönüyle de oluş olması gibi, kelâmın ortaya çıkmasında da 

ses aynı konumdadır. Daha net bir deyişle kelâmın var oluşunda sesin dışında başka unsurlar da 

bulunmaktadır. Aynı şekilde İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure (ö. 1913), sesin dil yetisi 

yani kelâm için yeterli olmadığını savunur. Ona göre (2001) ses, yalnızca düşüncenin aracıdır 

ve tek başına varlıktan yoksundur. Bu nedenle işitme duyusuyla ilgili bir birim olan ses, 

kavramla kaynaşarak fizyolojik ve zihinsel bir birim oluşturur. Buna bağlı olarak dil yetisinin 

hem bireysel hem de toplumsal yönü vardır ve bunlardan biri olmadan diğeri düşünülemez. 

Dolayısıyla ses, lafız ve onun somut biçimi olan yazı ve kavramla beraber bireylerce 

kullanılabilmesi için toplumun benimsediği uzlaşımlar, dil yetisinin kucakladığı olgular 

arasındadır. 

Anlaşılan o ki, kelâmın oluşumunda sesi zorunlu unsur olarak görmeyen Abdülcebbâr, 

tanımında özel bir nizamla düzenlenmiş harfleri esas almaktadır. Ona göre (1961) ses, kelâmın 

ortaya çıkmasında zorunlu olmaksızın bulunması gereken bir şeydir. Bu minvalde o, kelâmın 

tanımına ‘‘kesintili sesler’’ ifadesini eklemeyerek, harflerin belli bir tertip üzere bir dizge içinde 

bir araya getirildiğinde zaten seslerin kendiliğinden var olacağı sonucuna ulaşılmasını 

amaçlamaktadır. Zîra düzenlenmiş harfler, ancak seslerle birlikte var olabilir. Burada onun, sese 

bu kadar önem vermesine rağmen neden tanıma sesi dâhil etmediği sorusu sorulabilir. Bunun 

altında yatan nedenin, Allah’ın kelâmının ortaya çıkışında sesi zorunlu kılmama çabası olduğu 

karşımıza çıkar. Çünkü ona göre Allah, ses olmaksızın konuşabilir. Nitekim O, önce Kur’ân’ı 

Levh-i Mahfûz’da yaratmış, sonra mübarek bir gecede dünya semasına bir defada indirmiş ve 

daha sonra vahiy meleği Cebrâîl’e onu peyderpey indirmesini emretmiştir (Abdülcebbar, 1961).  

Bu kapsamda Abdülcebbâr, ses ile kelâm arasındaki ilişki ekseninde sesin, konuşma 

organlarına göre farklılık göstermesini tartışma konusu yapmaktadır. Ona göre (1961) harfler 

olmaksızın seslerin değişmesi mümkündür. Buna bağlı olarak sesin cinsi, meydana geldiği yerin 

biçimine göre şekillenir. Sözgelimi, gırtlak yapısının yumuşaklığı ile sesin inceliği ve yine 

gırtlak yapısının kalınlığı ile sesin kalınlığı değişebilir. Ancak bu, harflerin çıkışına etki etmez. 

Zîra harflerin müstakil olarak varlıkları söz konusudur. Bu bakımdan değişen harfler değil, 

seslerdir. Ses, harf olarak telaffuz edildiğinde ortaya çıkar. Bu anlamda harfler kelâmı 

oluşturmak üzere bir araya gelir, eklenir veya çıkartılır. Kuşkusuz bu, kelâmın meydana gelmesi 

için gerekli bir durumdur. 

Diğer taraftan Abdülcebbar, ‘‘ses olmaksızın kelâmın var olabileceği’’ şeklindeki bir 

yaklaşımın yanlış olacağı düşüncesindedir. Bu noktada o (1961), böyle bir yaklaşımın 

yanlışlığını ortaya koymak için şu şekilde bir temellendirmede bulunur: İnsanda kelâmın var 

olabilmesi için, her şeyden önce dilin kullanım bilgisine ihtiyaç vardır. Bu durum, bebekler için 

mümkün değildir. Çünkü bebekler her ne kadar kelâm olmaksızın ses çıkarabiliyorlarsa da, 

onların dili kullanma bilgi ve becerisi henüz gelişmemiştir. Bu yüzden onların çıkardıkları sesin 

kelâm olacağı anlamına gelmez. Ancak onlar, söz konusu bilgi ve beceriye ulaştıkları anda 

konuşabilirler.’’ 

Sesin konumunu bu şekilde ortaya koyan Abdülcebbâr, Ebû Hâşim gibi yazılı ve 

ezberdeki metinlerin durumunu konuşma sırasında açığa çıkan sesin durumundan farklı 

görmektedir. Ona göre (1961), bu metinlerde ses bulunmadığı için kelâm olarak 
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isimlendirilemez. Zîra yazılı metin, harflerinin işaretlerini gösterdiği için kelâmın hakikati 

değildir. Bu bakımdan o, sadece kelâmın kurulu olduğu harflerle sınırlıdır. Bu sınırlılık, çeşitli 

dillerde farklılık gösterir. Nitekim insanların yazı üzerindeki uzlaşmaları çok çeşitlidir. Gerçi 

yazılı metinde harfler aynı olmasına rağmen bu harflerin yazıdaki gösteriliş biçimleri muhtelif 

dillerde değişebilmektedir. Harflerin bu gösteriliş biçimindeki uzlaşma ise, ancak o dilde 

okumayı mümkün kılar. Aksi takdirde konuşanın muradının ve kastının mutlaka yazıyla 

bilinmesi gerekmez. Bunun dışında jest ve mimikler, hatta yürüyüş ve adımlarla da 

bilinebilmektedir. Ayrıca ezberdeki metin, konuşma imkânı olduğunda sesi çıkartmaya imkân 

bulması açısından kelâmın keyfiyeti bilgisi verir. Bu yüzden bu metin de kelâm olarak 

isimlendirilemez. Çünkü ezber, konuşma organları sağlıklı ve yerinde olduğunda kelâmın nasıl 

bir tertip ve düzenle dizilip söylenebileceği bilgisidir. Bu bilgiye sahip olunduğunda, o şeyi 

okuma ya da söyleme imkânı elde edilmiş olur. 

Buna karşın Eş’âri kelâm okulunun mütekaddimûn dönemi önde gelen âlimlerinden 

Ebu’l-Meâlî Cüveynî (ö. 478/1085), kelâmın özel bir nizamla bir araya getirilmiş harfler ve 

kesintili seslerden ibaret görülmesini, eksik ve yetersiz bilgi olarak nitelendirir. Ona göre (2010) 

kelâmın bu şekilde tanımlanması yanlıştır. Zîra böyle bir tanım, sınırlı sayı birimlerini içerir. 

Oysa bazen tek bir harf bile, anlam ifade eden bir kelâma dönüşebilir. Mesela, korunmak 

anlamına gelen ‘‘وقى:vekâ’’ ile işlemek ve süslemek anlamına gelen ‘‘ شىو :veşâ’’ sülasî/üçlü 

veznindeki mazi fiillerin emir kipi olan ‘‘ق:kı’’ ve ‘‘ش:şi’’ lafızları, birden fazla harf ve sesten 

oluşmamasına rağmen birer kelâmdır. Burada ‘‘vakıf hâlindeki söz konusu emirlerin sonuna 

‘hâ-i sekte’ yani sesin kesilmesi hâlinde nefesi rahatlatmak için eklenen ‘hâ’nın bitişmesiyle 

 ,şih’ şeklinde söylenir ve böylece iki harfli bir kelime oluşur’’ denmesi:شه‘ kıh’ ve:قه‘

kendilerine yöneltilen itirazdan kurtarmaz. Zîra tek bir harf olmasına karşın ‘‘ق:kı’’ ve ‘‘ش:şi’’ 

lafızları, konuşma esnasında ve cümleye bitiştirildiğinde anlamlı bir sözdür. Bunun dışında 

Abdülcebbâr’ın, tanımda ‘‘anlam ifade etme’’ şartını koşmasının da bir manası yoktur. Çünkü 

bir anlam ifade etmeyen kelimeler söyleyen kimse için, ‘‘o, konuştu, fakat bir şey ifade etmedi’’ 

yani ‘‘anlamsız konuştu’’ denir. 

Yine Cüveynî’ye göre (2010), Abdülcebbâr’ın ‘‘harfler, seslerin bizzat kendileridir’’ 

şeklindeki açıklaması, anlamsız ve gereksiz tekrardan öte bir şey değildir. Bu nedenle anlam 

ifade etmeyen tekrarlardan kaçınılmalıdır. Böyle yaparak o, şunu demiş olur: ‘‘Kelâm seslerdir 

ve birbirini takip eden seslerdir.’’ Şayet harfleri hazfetmesi/çıkarması durumunda, ona 

söylenecek söz şudur: ‘‘Kesintili sesler, ortak kullanımları hakkında delil olmadıkça tek 

başlarına bir anlam ifade etmezler.’’ Yok, eğer kendisi bunu kabul edip bu kadarıyla yetinecek 

olursa, neticede insanlar arasında ortak kullanılan seslere göre oluşan nakaratın kelâm olduğunu 

kabul etmek zorunda kalır. Nitekim tanımlar, malumatın hepsini kapsamaz ve bu anlamda bir 

kısmının sebebi bilinirken, diğer bir kısmının sebebi bilinemez. Aynı şekilde bir kısmı 

tanımlanabilir, bir kısmı ise tanımlanamaz. 

3. SONUÇ 

İnanç konuları dâhil düşünce sistemlerini genellikle rasyonel ve dilbilimsel zemin 

üzerinden kanıtlama arayışına giren Mu’tezile, olgusal alanı asıl kabul etmekte ve aşkın alanı, 

bu alana bağlı olarak şekillendirmekte ve anlam sahasını belirlemektedir. Bu bağlamda önce 

beşer kelâmının mahiyeti tespit edilerek elde edilen sonucun ilahî kelâm için de geçerli 

olduğuna hükmedilmektedir. Nitekim ekol açısından Allah, her ne kadar ontolojik olarak 

olgusal alanın dışında olsa da, tarihin belirli kesitlerinde bilfiil müdahalede bulunmakta ve hedef 

kitle olarak gördüğü insanla iletişimini konuşma yoluyla gerçekleştirmektedir. Buna bağlı 

olarak da konuşmasını, insanın anlayabileceği bir formata dönüştürmek suretiyle kendi irade ve 

kastını, dil aracılığıyla açığa çıkarmaktadır. Bu dil ise, iki varlık yani Allah ile insan arasındaki 

ortak işaret sisteminin kendisidir. Dolayısıyla O’nun konuşması, muhatabı yönlendiren bir 

konuşma olduğundan lafız ve anlam açısından karşı tarafın idrak ve kavrayışına açıktır. Diğer 

bir ifadeyle O, konuşmasını anlaşılır kılmak için emir, nehiy ve haber içeren sözleriyle karşı 

tarafın anlayabileceği bir dil kullanmıştır. 
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Buradan hareketle Mu’tezilî teorisyenler, kelâmın öznede bir sıfat ve mana olarak değil, 

konuşma ve yazı dilinde birbiri ardına sıralanan lafızların süreç içermesi bakımından bir fiil 

olarak görülmesi gerektiği düşüncesindedirler. Bu nedenle onlar, onun dil üzerinden tartışmasını 

yaparlar. Çünkü onlara göre (Abdülcebbâr, 1961) dil, belli bir kurallar dizisine sahip düzenli bir 

sistem olup, harfler ve sesler de bu kurallar dizisi içinde anlam kazanır. Ancak onların, ses ile 

harf arasındaki ilişki boyutu ekseninde geliştirdikleri kuramlar değerlendirildiğinde, bu 

kuramların bir sistem dâhilinde bütünlükçü bir bakış içermediği görülmektedir. Aksine bu 

kuramlarda, daha çok birini diğerine önceleyen ve aralarındaki bağı koparan bir yaklaşım 

sergilenmektedir. Oysa bunun yerine, kelâmı oluşturan diğer unsurlarla beraber bu iki unsurun 

karşılıklı bağlılıkları ve etkileşimlerinin ne düzeyde olduğu ortaya konmalıdır. 

Esasında kelâmı oluşturan unsurlar birbiriyle dayanışma ve etkileşim hâlindedir. Buna 

paralel olarak her bir unsurun değeri, diğer unsurların varlığıyla ortaya konur ve anlam kazanır. 

Açıkçası çoğu kez harfle karıştırılan ses, duyma organları tarafından algılanan fiziksel 

niceliklerdir. Harf ise, sesleri gösteren yazıdaki işaret ve sembollerdir. Bu işaret ve semboller, o 

harfin diğer harften şekil yönünden farklı oluşunu gösterir. Bu durum ise, sadece yazı içerisinde 

anlaşılabilir. Öyle olmakla beraber kimi alfabelerde, bir harf birçok sesi belirtebilir ya da aynı 

sesler için değişik harfler kullanılabilir. Böyle olması durumunda özellikle söyleyişteki sesleri 

göstermek üzere çeviri yazı alfabesinden yararlanılır. Öyle ki seslerin tüm özelliklerinin temsil 

edildiği yazı biçimleri için fonetik çeviri yazı dizgesi bile kullanılmaktadır (Süer, 2011). 

Böylelikle birbirinden farklı seslerin, yazı dilinde harflerle temsil edildiği ve gösterildiği 

sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla seslerin gösteriliş biçimi olan harfler olmadan sesin 

varlığından söz edilmesi mümkün değildir. Daha doğrusu aralarında ne bir dışlayıcılık ne de bir 

çelişki söz konusudur. Neticede aralarında karşılıklı bir içerme bağıntısı olan bu iki unsur, 

kelâmı oluşturan diğer unsurlarla birlikte bir araya geldiğinde değer kazanır ve gerçekliğe 

referansta bulunur. Aynı zamanda bilinme ve paylaşılma imkânına kavuşur. 
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