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İSLAM AKAİD SİSTEMİNDE GELİŞMELER 

VE 
EBU MANSUR-İ MATÜRİDİ 

PROF. YDSUF ZİYA YÖRÜKAN 

Peygamber devrindenberi Ebu Mansur-i Matüridi nin ve Ebu Hasan J;!.şarinin yetişdikleri 
üçdncü yüzyıl sonuna kadar sürüp gelen., sünnet ve cemaat eblinin akldelerine bir mezhep adı 
verilmez, bütünü içine alan bir tabide <ıSelef Akidesi» veya <(Kuran Yolm denilirdi. Peygamberin 

sahabeleri ve onlara tabi olanlar, müslümanlığı peygamber zamanında bulduldan gibi devam 
ettirmişler ve müslümanlıktan olmayan şeyleri müslümanlığa katmak, müslümanlıktan olanları 

dışarda brrakmak korkusu ile aldid konularında tamşmadan ve derinleşmeden kaÇllliiUşlar., Kuran 

ayetlerincielci beyanlarla peygamberin sünneti ve cemaatin yolu ile .yetinn:ıişlerdi. <(Ehli Sünnet 
vel Cemaatt.> tabiri!lin ifade ettiğim'ına da budur._İlk faklhler ve hadis bilginleri, bu yolun yo 
culan olduklan için sonraları buna <iFukaha ve Mulıaddisin yolm ve peygamberin eserlerine sa
nldJkları için de <ıEseriyeı> denildi. Ebu Hanife_, kendinden önce çıkan çeşidi sapkınlıklara karşı 
bu yolu savundu. Ancak balıisiere tarUşma ve savunma kanşuğı için bn yola, fıkh ı-ekber sistemini 
ifade etmek üzere bu arada ({Hln'!fililo:J) tabiri kullanıldı. Hanefllik, gerçi meşhur olduğu üzre 

itikad sahasından ziyade ibadetlerde ve muamelelerde güdülen bir sistemdir. Ancak Ebu _Hanife 
ayni zamanda sclef akldelerini :isaslı surette savunmuş ve sünnetyolunu kuvvedendirmiştir. Ebu 
.Mansur-i Matüricli, bu yolun usulünü sistemleştirmiş ve yaymış olduğu için sonralan Hanefilere 
akaidde Matüridf denilmiştir. Bu tabir~- sünnet ve cemaat ehlinin yolu manasma tekabül eder. 

lviatüridmin yetiştiği üçüncü yüz yılda (Hicri 3 üncü yüzyılın sonu, 4 üncü yüzyılın başı) 
akılcılar ile nascılall arasını birleştinneğe çalışan bir de Ebu Hasan Eşari gelmiştir. Arneli lıü
kümlerde Şafii olanların ve Malikilerden bir kısmının birleştiği itikadda mezhep bu zaun adına 
nisbetle Zeş'arllik diye anılmıştır. Yine bu sıralarda İmam Ebu Hanifenin yolunu tutmuş olan 
İmam Tahavi yetişmiş ve kendi adına nisb~t edilen akaid sistemini ortaya koymuştur. zahirilik 
ile Hanbelilik: de bu devirde görülür. Anıelde ve itikadda İmam Ahmed b. Hanbelin peşinden giden 
HanbeiDer selef yolunu tuttuklarını iddia ettikleri halde onlar da dinde tarnşmalara kanşmışlar 
ve ancak aklın rolünükülliYeninkar ile taassup yoluna sapmışlardır. Küfede doğmuş ve Bağdatta 
yetişmiş olan Davud Isfahanl (Hicrl 202-M876 nin arnelde ve itikadda güttüğü zahiri mezhebine 
uyanlar ise taassubda Hanbelilerden ller igitmişlerdir. Bunlar, sünnet ve cemaat ehli içinde derece 
derece mÜSamahacı_, mutavassıt ve mutaassıp sınıflan temsil ederler. 

Ahmed b. Hanbelin yolunu güdenlerden bir çoğunluk bugüıı Hicazda Vahhabilerdir. Bun
lar. Hanhelidirler, selef yolunu güttüklerini iddia ederler, Tahayİ akiidine ve Davud-u Zahiri 
yoluna önem verirler. Tahavi mezhebi bir aralık Şimali Afrikada genişlemişti. Bugün garp Trablus 
çevresiİ:ıde yaşayan Sünusi akftidi Tahaviden alınmıştır. Zahirilik ise Garbi Afrikada ve EndülÜSte 
hayli tarartar bulmuştu j meşhur İbni Hazım bu mezhebin ateşli taraftandıt. Bunlar sonraları 
aıneli hükümlerde Malikiye ve Muvahlıidin devletinden soma da itikadda Eşariliğe bağlanınışlardır. 

tsıam 1\Ieminde şünnet ve cem~at mezhebi <ıEşilie» adı altın~ dyv~ll! ~tıllekt;eqir. EŞiire tabiri~ 
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Matüridi ve Eşarl sistemlerini içine alır ; Mutezile ve Cebriyye., Şia ve Hariciyye gibi seleften 
aynlan mezhebiere karşı bir bütün ifade eder. Eşariyye tabiri ise Ebu Hasen Eş'arinin ve taraf
tarlannın yolunu gösterir ve bu takdirde Matüridi mukabilinde kullarulır. Her ikisi selef yolunun 
gelişmiş ve genişlemiş birer görünüşüdür. Esaslarda, mensus hükümlerde birleşirler, fer'i, içtilıadt 
meselelerde birbirinden ayrılırlar. Metodda her ikisi Ebu Hanifenin yolunu güder. Şu kadar ki 
Ebu Hasen Eşari_, arnelde Şafii olduğu iÇin bazı hususlarda ona ceblıe aldığı halde Matüridi her 
bakımdan onun peşinden gider. Seleften çok kimseler bu yola daha Ebu Hanife devrinde cebhe 
almışlar ve ak:lidde münakaşa ve derinleşme usulünü kabu1 ettiği için onu muahcze etmişlerdi. 
İbni Sirin (Hicrl no- Miladi 728) Mekhfıl (Hicri n2- Miladi 730) Malik b. Enes (Hicri 179 -
M. 795) bunlardandır. İmamın talebesinden Davut Tfıi (H. ı6o M. 777), Hablb Acemi ve bazı 
hususlarda Abdullah b. Mubarek (H. r8r M. 797) Evzai (H. 157 M. 774) Süfyan-ı Sevr! (H.r6ı 
M. 778) keldmcılığı hoş görmiyenlerdendi. Hak:ikatte Ebu Hanife de kelilm usulünü beğenmezdi. 
Bir gün Ebu Hanifenin meclisine_, Kuran malıluktur veya değildir meselesi üzerinde münakaş 
eden iki şahıs getirdiler .. İmam_, bunlarin arkasında namaz k:ılınmaz, hükmünü verdi. Ebu Yusuf 
(H. rS2) K ınan malıluk değildir, kanaa~ru savunan şahıs bakkındald bu hükmün sebebini sorunca 
ona .. dinde münazaa bid'attir, cevabliU verdi. Valea, imarnın selef yoluna bağlılığını, ancak zaruret 
sevkiyle bahse ve cedele mecbur kaldığını gösterir ; nitekim Amr b. Ubeyd'in bu münakaşalara 
düşkünl~Oünü hoş görmemiş ve kelamcılık yolunu açtığı için eseflenmiş ve onu ayıpJamıştı. 

İmaının çıraklan da ondan sonra selef yoluna devam etmişlerdir. Bunların çoğu Horasan 
ve Türkistandan gelmişlerdi. Olgunluk hamUlelerile yurtlanna döndükleri zaman Belhli Mukatil 
b. Hayyan ve Isam b. Yusuf Fıkh-ı Ekberi, yine Belbli Nusyı: b. Yahya ve Ebu Muti 'Fıkh-ı Eb
satıı-ı Curcanlı Musa b. Süleyman ve Semerkantlı Ebu Mukatil, Elffiim vel Muteallim'i Horasan 
ve Maveraünnehir taraflarına götürdüler. Ensari diye meşhur olan Ebu Yusuf ile Yusuf b. Haljd 
ve Muhammed b. Mu1mtil imarnın vasıyederini yaydılar. Ebu Yusuftın etrafa tayin ettiği kaclılar 
da bu alddeleri savunuyorlarclı. Bu suretle Buhara_, Belli ve Semerkant çevresinde bütünü ile selef 
aitidesini savunan büyük bir fukaha zümresi vücude geldi. Semerkantlı İbni Hakim <{Sevad-ı 
A'zamı> adlı eserinde1 Horasan ve Maveraünnehir imamlarının dörtyüzden fazla olduklannı ve 
yukarda adlan geçenlerden başka büyük bilginlerden Buharalı Ebu Hafs, Horasanlı Ebu Sü1eyman 
ve zahid.lerden H8.temü'l-esam, Şefik-i Belhi ve Hakim fe nerkandi gibi zatlarm Ebu Hanife yo
luna tamamile sadık kaldıklarını kaydetmektedir ki bu isimler bize Hanefiliğin Türkler arasında 
ve Horasanda intişanmn sebeblerini ve Maturidinin yetişmesi arnillerini verir. 

Sistem, Irak_, Suriye ve .Mısırda hükümet tazyilti olmadığı günlerde_. yine ayni vechile ya
şamakta bulunuyordu. Eşar:i hareketi bu altiiieli Mutezile usulü ile müdafaadan ibaret kaldı. Ni
zamülmülk devrinde Eşariliğin hükümet ricali tarafından tutulması ve Nizamiyye medresesinde 
tedrisa'Çln bu cebheden yürütülmesi, Irak_, İran ve Suriyede mezhebin inkişafına sebep oldu. 
Nizarniye medresesinde yetişen büyük ıll~er Şafii olduklan için Eşaxilik tabir olarak daha zi
yade umumi bir mezheb adını aldı. K el am kitapları müelliflerinin ve Kuran müfessirlerinin çoğu 
bunlardandır. Matüridilerden ve Eşarilerden sorira İtizal hareketi azalmış, kader ve cebr yolcu
ları fırka halinde kalmamış_, irca ve vaid mezhebieri tarihten silinmiştir. Sünnet ve cemaat ehli 
bu esasları, ayni zamanda müteşabih ve müşkil ayet1erin lafzi ve z:ibiri tevilini iridal ve temkin ile 
benimsemişler_. selef alddesile itizal hareketini birleştirici bir yol tutmuşlardı. Bu yüzden de Ta
haviler_, esas alddelerde MaturidiJerle birleşmiş; fıkıh ve hadis .ehli ve müşebbihe mezhebine 
yaklaşmış olan Zahiriler tutunamamış, onlar da tarihe karışmışlardır. Bu duruma göre Matüri
dlliği incelemeğe girerken, onun kuruluşunu haz:ırlayan amiller nelerdir, bu devrin keHlın tarihinde 
ne gibi inkişaflar oldu, akılcılar ile nascllar ne durumda idiler ve akılçılar kelfun sahasına :p.eler 
getirdiler ? Bunları birer birer mütalaa etmemiz gerekir. 

1 İstanbul? İbrahim maçbaaşı. Şahife 3~· 
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BİR KARŞlLAŞTlRMA : NASCILIK VE AKlLClLIK 

Ebu Hanife_, akıl ile nakli birleştirmiş., ifrat ile tefrit arası bir yol tutmuş ve bu suretle za
manına kadar çıkan ileri geri alddeleri telif etmiş olduğu için onun yolunu tutanlar Ebu Hanifeden 
sonra şiddetini artoran cereya:nlara ve bilhru:sı felsefe ile karışmış fiklı'lere karşı sünnet ehlin:in 
yolunu savunmuş ve onu bugüne kadar devanıedecek olan bir sistem haline sokmuşlardır. Bu 
yolun bir tarafında Selef yoluna dayanan nascıların esasları, bir tarafmda da Mutezilenin yolunu 
genişleten akılcılann esaslar~ vardır. 

Nascılar ; nakle_, Kuramn ve hadisin z3.lıiri metinlerine kıymet _veren_, akla ve tevile yer ver
meyen kimselerdir. Bunlar iman konusile ilgili meseleler de derinleşmeyi reddederler_, bu yüzden 
itikad meselelerinde kelfun, dinde cedel yasaktır_, bu gibi meselelerde bunlaragöre delil, Kuran_, 
hadis ve icma'dır. 

Kuran_, tevatür ile sabit olan vabiy eseridir. Binaenaleyh birinci kaynaktır. Hadis, silılıatı · 
rivayeten ve dirayeten sabit olursa yine kati delildir. İcma' ise peygamber sünnetini ı-e yolunu 
şahsilik kanşmadan devam ettiren yegfuıe yol olmak bakımından kaynaktır, şahsilik kanşan fi
kirlerrey ve içtibat sahasına girerler. Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde .. Ali veyaAbdullah b. Mes'ud,
Muaz b. Cebel veya Aişe ve Fatıma gibi müslümanlık ruhuna vukuflan peygamber tarafından 
teyid edilmiş olanlarİn içtihatları birer kaynak mahiyetindedir. Din esaslanna nüfuzu amme ta
rafından kabu1 edilmiş büyüklerin içtihatlan ise ancak Kuran ve hadis kaynaklanna dayandığı 

takdirde ınuteber olur. Hüküm mensus olm1ıdıkça muteber olamaz. Kuranda sarahat olan yerde 
hadise ve mevrid-i nas'da içtihada gidilemez, bu yüzden Allahın z§.tı ve sıfatlan Kuranda nasıl 
v:irid olmuş ise öylecd kabu1 edilir ve müteşabih ayetler karşısında sükU.t edilir. Yine bu yüzden 
kader meselesine dalmak yasak, ahiret ve kıyamet ahvalini müzakere bid'attir, bu meselelerde 
Kuran ayetlerile yetinilir ve hiçbiri tevil edilmez ; çünkü bunlan tevil diğer ayetleri tevile yol 
açar, bunun sonu ise batıni1iğe kadar gider. Tevil etmeyip ayetleri zah:irde olduğu gibi lU.gat ına
nalarile manalandırmak ise Allabı cism_ap.i bir şekilde düşünmek olur, keza Allahın sıfatlanru 
hakiki şeyler diye almak,. taaddüd:..ü kurlema inancına yol açar, sıfatlan kabul etmemek A11alıı 
bomboş birşey gibi telakki ve kel1im gibi sıfatlan sonradan Allaha nisbet etmek demek olur ; bu 
halde bu konularda düşünmemek ve insan vicdanından huzuru kalduan bu düşünceleri kaldırıp 

~ vahye mazhar olan p~ygamber1n tebliğlerile yetinmek yolti selaınettir. Bu yol fikir hürriyetine 
sed çekmek ve acizden doğan bir inhisarcılık mahiyetinde anlaşılmamalıclır, çünkü bizzat Kuran 
tefekkürü emretmekte ve ancak tefekkürün eserler ve hilkat'm hayriLve ibret verici nizarnı üze
rinde yapılmasını istemektd:lir. Zira lıakayıkı yalnız Allah bilir, ·insanlar ise Allahın bildirdiğ 
kadanm bilirler ve o kadar ile mükelleftirler. Bunun için de Allahın- Z1itı hakkmda ve sıfatlarimn 
mahiyeti ve nevileri üzerinde tefekkürle. memur değildirler. Peygamberin <<Z3.t-ı ilahide tefekkür 
etmeyiniz, eserlerini tefekk-ür ediniz~> hadisi Hz. Aişenin <ıKuran ayetlerinde cedel yapanlardan 
sala.nımz» ve İbni Ab basın «Müteşabilıe iman edilir fakat onunla_amel olunmazı1 sözleri nascı
lann başlıca prensipleridir. Bu sebeble bu"nıar, nas baricine çıkmaz, cedel yoluna gitmez ; Allahın 
z§.t ve sıfatlarını, nübüvvet, beşer hürriyeti ve mesuliyeti ve iiliiret meselelerini Kuran ayetlerinde 
i.f:'de edildiği gibi kabul ederler. Bunlara göre Kuranda Allahın varlığı delili herkesin anlıyacağı 
bir yeterliktedir. Eserden müessire intikalden ibaret olan bu delil, yerine göre hudiis veya hikmet 
delili adını alır. Her iki şekil Kuran-ı Kerimde ayrı ayetlerde zikredilmiştir ; çevresinde bulunan 
eşyanın durmadan gelir gider olduğunu gören bir insan eğer yaratıJışında bozukluk yoksa jaldığı 
terbiye de hissi sCJ.imini bozmamış iSe zaruri olarak bunlann bir y2ratıC1Sı olduğuna intikal eder. 
Buna eserden müessire intikal, hudlls delili denir. Bu delilin Kuran-ı Kerimdeki ifadesi : 
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Göklerin ve yerinyaratılm1smd.3., gece ile gücı1üzü'l değişm;:sinde_, akıl sahibieri için deliller var~ 
dır.» ayetidir. 

Delil-i hikmet : 

gökte burçlan ve burçlarda çerağı ve ışık veren ayı yaratan zat mübarek olsun>) ayetidir. Her iki 
delilin bir arada zikredildiği ayetler de vardır. <<Bkz. Bakara 35). 

Allahın birliği delili de, zihni müdahalelerden korunmuş, saf insanların ilk vehledc derhal 
doğruluğuna kani olacağı bir sadeiikredir. Bunu· Kuranı Kerim ; . 

. (ıEğer yerde gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı yer de gök de alt üst olurduı> ayeti ile ifade etmek~ 

tedir. Bu delile bilahare burhan-ı temanu' adı verilmiştir. Selef tarafından bu deliller tam manasile 
kanaat verici bulunmuş ve bunlardan gıiyri deliliere hatta bunların mukaddimelefinin ve mfi.la
zimesinin isbatma gidilmemiştir, işte nascılık yolu budur. 

Ancak sele:(, bu nassİ metodlar ve bunların sağladığı altideler üzerinde tutunamadı, pren
sipler birt~ istihaleler geçirdi .. Allalıtan başka müessir yoktur_, insanın gücü ve kesbi vardır ; 
hiçbirşey diğerinin illeti olamaz, her eserin bir müessiri vardır ; bayr ve şer Allahtandtr, şer Al
laha nisbet edilemez ; Allah istediğini lıidayete, dilediğini dalalete sevkeder, insanlar mükellef 
ve mesuidurlar; Allaha cisrnanl sıfatlar izafe dilenıez, bu sıfatlar mecazldir ; Allahın sıfat-ı ha
kiltiyesi vardır, bu sıfatlar zatırun ayru da değil, gayn da ; Allahın kelamı vardır, bu kelfun nefsi 
(mana) mahiyettedir ; Allalı ahirette görülür, dünya gözile değil ; mucizeler haktır .. sünnenillahda 
tebeddül olmaz ; Miraç haktır, Peygamber yatağından ayr~ştır ... gibi iddialar ve aksi iddi-

- alarta derece derece değişiklikler yüz gösterdi ve selef camiası ayn ayn şubelere bölüdnü. 

Muhtelif milletler müslümanlığa girmişti, bunlar arasında eski kültürlerin tesiri al't!nda 
fihen tatmin edilmek isteyenler_ vardı, taraf taraf siyasi veya mezhebi ihtilaller çıkıyor, bir taraftan 
da ilim ve fikir hareketi artıyordu. Münakaşaiar, karşılıklı fedakarlıklan doğuruyor, anlaşmak 

ihtiyacı beliriyordu_, akideler yumuşadı. Bu hale rağmen kaskatı duranlar oluyordu_, ilirnde ve dinde 
mukteda sayılanlar da birbirine düştü ; Kadı Şerik_, amel imanda dahil değildir, dediği için İmam 
Ebu Yusufun şahitliğini kabul etmedi, ehl-i hadisten bazıJan, ehli kıble tekfir olunmaz_, esasını 
vaz ettikleri ha1de Ebu Hanifeyi, Allalı dilerse günahkarı affeder, dediği için irca' dalaletine nisbet 
ettiler. Muhammed Hanifenin oğlu Hasan ve Ebu Hanifenin hocası Hamm§.d gibi Mürcieden 
olanların ise şahitlikleri kabul edilmez oldu. Bunların şiftrı Kuranın lafızlanna ·sarılmak· bütün 
meziyetleri ezbereilik ve na_lcilcilikti. Beri taraftan yine seleften olan Ebu Yusuf gibileri fakili 
olmıyan ezberellerin fetvalarına itibar olunmaz, dediler. Ebu Hanifenin hadislerin sılılıatı hakkında 
koyduğu tahdidi usul .. işte bu gibi nakilcilerin taassublannı önlemek içindi. Bununla beraber bu 
alddelerin mümessillleri olan nascılar çok sebatlı ve imanlı oldular. Bunlann AlıNiSiler devrinde 
uğradıkları zulümler tahammül edilmez dereceyi bulmuştu. Tarih, bunlann muzaffer olduklarını 
gösterir. Fakat bu zafer:le:ı m!i~n.iyctin inkişaf ettiğine ve müslümanlığın geniŞlerliğine dair 

tarihin verdiğimalumat pek de şeref verici değildir. 

Akılcılar : Akla birinci derecede kıymet veren, akıl ile bağdaşmıyan nakli tevil eden ve nakle 
ikinci derecede yer veren ki±nselerdir. 

Selef yo1unun yolcuları birbirine düşmüş ve alddeleri istihaleler geçirmiş olduğu gibi bun
lar da derece derec! birbirinden -p.z:aklaşmış ve kanşık durum1 düşmüşlerdir. Zaman ilerleyip 
mulıit genişleyince hayat şartlan milletierin ve l<ültürlerin kaynaşmas!Dl ve fikir aynhklannı 

------ ------~~-
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arttırdı. Bu yüzden akliy;xilik genişledi ve aralannda çeşitli guruplar türedi. Genel olarak bunlar.ıı 
selef yolunu ve on1ann birçok esaslarını tanınıazlar.ıı bunlara göre Allalıı bulan ve eşyanın hakikat
larını anlıyan akıldır. Bu sebeble herkesin Allalu aklı ile bulması·ve dinin lüzumuna varması va
cibdir. Haramı, helali bilerek, eşyanın hüsün ve kubhunu idrak eden de aloldır. Akıl ile dini e
saslar arasında anlaşmazlık olması aklın yaratılmasındaki hikmete uymaz ve Allah hiçbir zaman 
hikmet ve maslahata ayları bir tekiifte bulunamaz_, aksi takdirde Allahın tenakuza düşmesi lazım 
gelir ki bunu ne akıl ne din kabul edemez. Nakil (Kuran ve hadis) ancak akla uyduğuzaman delil 
olur, uymazsa tevil olunur, bu bakımdan bunlar tevil~iler adım alırlar, bunlara göre rey ve içtihat 
mudak surette muteberdir. Zira bizzat peygamberin birçok hükümleri içtihad.i:dir. Peygamber 
bazan kendi içtihadından dönmüş ~e haklı bulduğu yerde ashabının içtihaclım tercih etmiş ve 
onlan içtihada teşvik etmiştir. Bu sebeble de yeni içtihatlarla ahlclm-ı sfibıka neshedilir ; nitekim 
Hazreti Ömer.ıı Kuranın sarahatma karşı müellefei kulübun ganimet hissesini vermemiş ve hak
sızlık yapan bir erin elini, hakkında nas olduğu halde, savaşta Hizım olUr sebebile kestirmemişti. 

Akılcılar, dini esasiann her birini tahlil ve tenkid caiz ve bu yolla halda izhar v3.cibdir, derler. 
Binaenaleyh Kelfun ilmi ve dinde felsefe birinci derecede farzdır. Allaha tecsimi ve teşbihi sı

fatlar nisbet edilemez, zira onun sıfatları z3tından ibarettir. Z3t-ı İlahi hakkında yapılan tavsifler 
itibari şeylerdir. Binaenaleylı kadim, ezell gibi sıfadarla tavsif edilemez, bunlar insanların verdik
leri isimlerdir. O, z3.tı ile bilir, yapar ve söyler fakat bilmek, yapmak ve söylemek h3.distir, bu 
yüzden Allah kelônu ve Kw:aİı, (mahluk) sonradan yaratılmıştır, Allah ise her türlü değişmeden 
beddir. Dünyada görülmediği gibi ahirette de görülniez, çünkü haddi sının ve yeri yoktur ki göz 
onu, sonsuz varlığı ihata edebilsin. Allahın her"iş~e insanların yararına olan şeyleri yapması, vadini, 
valdini yerinegetirmesi vfi.cibdir. Bin<ienaleyh O, günahkilra ceza, hayrr işliyene. mükafat vermeye 
mecburdur. Bu yüzden de günahları affedemez. İn1~anlann kafir veya müslim olmaları gibi iyi 
veya kötü (hayır ve şer) işler Allaha isnad edilemez, zira Allaba şerir denilemez, bu işlerin h:llılQ 
insanlardır ve insanlar mutlak bir iradeye miliktirler. İnsanın bu işleri işlemeye yeter gücü kendi~ 
lerinde evvelden mevcuttur. Sorumluluğun sebebi budur. Sevab ve ceza görmek ise bullun sonu
cudur ve bunlan yerine getirmek Allaha viicibdir, yoksa adaleti Yerine getirmemiş olurdu. Günah-ı 
kebire işlemek insanı dinden çıkarır, Cehennem azabını icabettirir. Cennet ve Cehennem halen 
mevcut değildir~ çünkü bunlara şimdilik lüzuı.n yoktur ve lüzum olunca Allahın bunları yaratması 
ona güç gelmez. Bunlar, vücuda geldikten sonra ise bir müddet devameder, sonra ikisi de ffuıi 
olurlar, yoksa bunlar Allah ile beraber ebedi olarak .:.Allahın varlığına ortak olacak değillerdir. 

Şc!riat gelmeseydi insanlann akıllan ile iyiyi, kötüyü anlamaian on1ara yine vı'i.cib olurdu. Esasen 
dinin lüzumuna Allahın varlığına peygamberin ve Kuranın hak olduğuna hükmeden ve bunlan 
bulan akıldır, yoksa şeriatıseriatile dini~ dinile bulmak musadere alel. matlup olur. Bu sebebiedir ki 
i~anlar cmribilmaruf ve nehy anilm.ünker ile mükelleı.-9:irler ve bu insanlar için aklen v<lcibdir. 
Allahın .peygamber göndermesi ve şeriat vaz'etmesi bir lutfi mahsustur ve aklın bulduklarım 

tejidden ibarettir. Nitekim Kuranda <cHeHik olan, akü delile dayanarak lıel§k olSun; yaşayan 
akli kanaatile ve beyyinelerile yaşasım buyurulmuştur. ~unlara göre şu içinde bulunduğumuz 
illernde yürürlükte olan kanunlar görmediğimiz alemde de diridir ; binaenaleyh bir insan ölünce 
hiç birşey hlssetmez olur, bunu görüyoruz. Görmediğimiz bir alem olan kabirde de hal böyledir 
ölü kabirde zevk ve elem duyamaz, şu halde kabir azabı aktdesi yoktur, keza nebatların ve camit

ler~n Allaha ibadet ettiklerini görmüyoruz, şu halde. böyle bir akide de ola..maz. Bunlar bu esastan 
hareketle sılr üfürülmesi, Sırat köprüsü, lvUzan ve Miraç gibi olmuş ve olacak hadiseleri irıkar 
ederler. Mucize vardır fakat bu Allaha mahsustur ve Kuranda gösterilmiştirJ bunlardan başka

lan· ve evliyaya nisbet edilen leerametler olamaz zira Allabın kanuniarına aykırıdır. Akliyeciler de 
Allahın varlığım ısbat için .hudfis delilini kullanırlar, ancak delilin mukaddimeleri, ilietle malul 

masındaki müliizimeye, hidisann.tenahlsine ve teselsülün b3.t:ı..l olması esasianna dayanırl::r. Bu bab
daki Kuran ·ayetle"ri tefekkürü· emrettiği tefekk.ür ise. mukaddimelerin '"ertibinden ib~et·olduğu 
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cilıede Kuran bu yolu funir bulunmaktadır. Tefekkür ve marifet esas olduğu içindir ki Allahın 
müteşabih olan sıfadan karşısında Kuran ayetlerini tevil zaruridir. Eğer müteşabih ay etierin 
manası anlaşılınıyacak ise Kuranda yeri olmamak lazım gelirdi. Halbuki Kuran Peygambere in
sanlara hitabetsin ve insanlar Allahın kel8.mını anlasınlar diye indirilmiştir. 

Akılcılann bu esaslarla temayüz eden başlıca mümessilleri Mutezile adile anılır. İtizal yol
culan, muhtelif meselelerde birbir~e aykın kanaatler taşıdıklan halde beş esas (Usul-ü Hanıse) 
da birleşirler. Bunlara göre : MÜSlümanlık, vahdaniyet temeli üzerine kurulmuştur ; bütün alti
deler bu temele dayanır. hakiki valıdet ise Allahı her d ürlü sıfatıardan tenzih ile 
olur ; buna tevhid-aslı denir. Bu mebde Allahın her türlü kemali zatında toplayan bir 
varlık .. mudak bir adalet sahibi olmasını funirdir_. bu ise adalet inancına aykırı düşen fiilieri Allaha 
isnattan sakınmak ile olur_, buna adl- aslı denir. Bu adalet aslına binaeil insanlar kendi fiilierinin 
salıibi ve yapıcısı olmalıdır ki va' d ve vaid emirleri ve beşerin mükellefiyet ve mesuliyeti tahakkuk 
edebilsin, buna da Allahın va' d ve vaiclini yerine getirmesi (vücub alellah) asası ·denir ki bu mü
kellefiyetin uhrevi gaye~idir. Fakat mükellefiyetın bir de dünyevi gayesi vardırki bu, nizam ve sala
h-ı alem esasıdtr. Bu esasın tahakkuketmesi için insanlar iyiliği emir ve kötülüğü nelıiy etmekle 
memur olınalıdır, bu da emr bilmaruf ve nehy anilmünker, esasıdır. MÜkellefiyet şartlarmı haiz 
olmayanlannmesul olmamalan ve ceza ve mükafattan istisna edilmesi l§.zıı:ndır, bu da iki menzile 
arasında menzile esasıdtt. Bu asıllardan birincisi Allalım hakiki sıfatları vardrr, diyenlere karşıdır, 
Hristiyanlar da, Allahın üÇ uknumu vardır, derlerdi, peygamber bu akide ile mücadele etmiş, 

iken biz Allaha birçok sıfatlar nisbet edebilir miyiz, hele Alla.ı:ıın: sıfatları cismani:dir diyenler 
uknumculardan daha ziyade kadimi kabul etmektedirler. Bu akide Kurandaki müteşabih sıfat

ıarın mevcudiyetinden ve tevilinden doğmuştur. İkinci asıl ise Allahı tazim ve Allabın bir zat-ı 
ekmel olduğu fikrinden doğmuştur, Allah şer ve fesadı sevmez ve insanlara faydalı olmay~ şey
leri yaratmaz. Fenalık, yapanların kendindedir, Allalıdan değil. Üçüncü asıl İlahi nizarn ve sa1abın 
ve ezeli inayetin tahakkuk:u fikrinden doğar. Bu nizamın korunması için iyilerin mükafat, kötülerin 
ceza görmesi ve Allahın va' dini ve vaidini yerine getirmesi gerektiği neticesine varır. Beşeri mü
kellefiyetin dayanağı ve dinin hikmet-i vücudu budur. İnsan hür olmazsa sorumlu olamaz. Bu 
esas ayni zamanda cebircilere karşı bir müdafaadır. Dördüncü asıl_, üçüneünün neticesidir, dünya
daki nizarn ve salalı ile insanların mükellef olduğu fikrinden doğar. Ahlak prensiplerinin fiili 
tatbikatını mecburi kılmak neticesine varır. Beşinci asıl ise Allah_, mürnin olanlarm her türlü gü
nahlarını affeder ve onları muhakkak Cennete koyar davasını güdenlerle, günah işiiyenler dinden 
çıkarlar ve bunların yeri Cehennemdir davasını ~denlerin arasını bulmak ve mükellefiyet çağına 
g~yenlerin haksız yere cezalandırılması veya mükafatlandırılması keyfiyetinin Allaha yaraş

mıyacağı ve Allaha yaraşrnıyan· fiilierin Allaha isnad edilmesinin uygun olmıyacağı düşüncesinden 
dağmalcra ve telifcilik gayesi gütmektedir. 

Mutezilenin bu esaslarda akli usulü tutması, aklın tefdckür vetitesine aykın teklifierin Al
lahtan gelmiyeceği ve dinde tabiat kanunianna karşı bir şeyin bulunn:ıası ilahl: hikmete uygun 
olınıyacağı esasına dayanır. Her şeyde bir hikmet ve her işde bir maslahat vardır, tabiat kanunları 
bir suretle ihlal edilemez, ve Allah vaz ettiği nizanıdan adil ve insaftan ayrılamaz. Mucize, tabiat 
kanunları dahilindeki üstünlülderdir, il.detin fevkinde ve ilahi nizanı dışında hiçbir hurllfeye dinde 
yer yoktur, zira Allah her türlü kusurdan münezzehtir, Kuranı Kerimde akıl ile aniaşılmayan 
her şey alol ile bağdaştınlacak şekilde tevil olunur. Kuran ve hadis bazan halkın seviyesine on

larm anlıyacağı şekilde hitabeder, fakat ilim hakkı arar ve bunları akıl ile tevfik eder. 

Akılcılann ve nascılann düşüncelerini bu kısa karşılaştırma gösteriyor ki, her iki zümre A11ahı 
tazim gayesini güder, birisi nas ve şeriat mebdeinden hareket etnlekte, diğeri alal ve hikmet meb
deinden hareket etmektedir. Birinciler Allahın kudret ve selahiyetini, ikinciler Allahın kemal ve 
adaletihi. yükseltmektedirler. Bu bakınıdan Mutezile kendilerine \IEbli adil ve tevlıid>> Selef de <<Ebl-i 

1 ..,., 
i 

1 

-ı 
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Kuran ve hadiS (Eseriye}> adını verirler. Tevhid, Allahın sıfarlan z§.tında müiıdem.içtir_, i§.tı.ndan 

başka kadim yoktur~ her bakımdan o birdir esasını .. adil ise d~yevi ve uhrevi nizamı, insanların 

iradesi mutlaktır ve beşer mesuliyeti ve mükellefiyeti esaslarını içine alır. Bu iki yolun yolculan 
arasında bir takım farklar daha vardır : Selef akldeleri bizzat yaşar ve tatbik eder_, çünkü çoğunluğu 
amel imanda dahildir, inancındadtr. Akliyeciler, alddeleri müdafaa ederler, iradelerini işletınezler. 
Gerçi bunların içinde pek çok abid ve za.b.id adamlar ve arneli imandan sayanlar vardır_, ancak 

bunlar akıl ile vicdan biileşince zühd ve takvanın daha kuvvetli olacağına karidirler, sistem arneli 
ikinci derecede bırakmaktadır. Selefin akliyecilerç başlıca itirazları_, yollarının dini gevşettiği, 
akliyecilerin nascılara itirazı ise yollarını müslümanlığın genişlemesine ve medeniyerin ilerlemesine 
mani olduğu yolundadır. Evvelkilere göre ilim, şahsi ihtiyaçlan ve dünya faydalarını temin için 

dir. Diğerlerine göre ilim bakayıka vukufiçindir. Bu sebebdenselef, felsefe, ve mantıgı akaid konu
laona kanştırmak-ran çekinirler, alakılar ise, akaid konulan zaten felsefidir, mantıksız bu iş yü
rümez, derler. Bu yüzden kelam ve mütekellimin tabirlerinin ifade ettiği manayı devrelere göre 
mütalaa etmek ıazım&r ; Ebu Hanife devrine kadar gelen kelfun ; akliyeci yolu olmakla beraber 
mantık ve felsefe tesirinden 3.z:ldedir. İbni Güliab devrine kadar kelam, felsefe ve mantık tesirlerile 
kanşmışrır ve bu M ur ezile elindedir. İbni Güliab devrinden Matüridiye kadar olan kelfun ise 
Selef akldelerini de içine almaya başlar ve bu , Eşarl ile kemalini bulur. Ma türidi ve Eşariden 
sonra ise keliim, felsefe ve mantlk. prensiplerile birlcşir, keliim felsefesi adını alır, ve sonra güdülen 
usule göre bu, felsefe kelfunı ve İslam felsefesi hg]jni alır. 

K man yolu ve Selef mezhebi denilin ce, bunu belli ve sımrlı bir sistem şeklinde almamalıdır. 

ÇUnkü ehli hadisin, Hanefi, Hanbell, Tahavi ve Zahiri yollan ayrıdır, akliyed yolu veya kel3.m
cılar denilincede müstakil bir sistem sayılmamalıdır. Bu yolda Matüridiler, Eşariler, Mutezile 
hatta Cebriye ve Mürcie beraberdirler, birçok esaslar Ca biı birindc:n ayrı olduklan halde. 

ABBAS OGULLARI DEVRİISDE FİKİR HAREKETLERİ 

Hasan Basriden beri tartışma konusu olan Allahın Z:ltı ve sıfatiarı, beşerin irade ve mesuli
yeti, va' d, ve vaid_, ilmin kaynaklan ve aklın kifayeti gibi balıisierin felsefi şeyler olduğunda şüphe 

yoktur.Ancak bunlar~ kuran ayetlerinin tefsirinden ve temel alddelerin tahlilinden doğmuş ve is

lami roünakaşa , dini menuar sınırını aşmamışu Irak, Suriye ve Mısır ülkelerinde Nastuôler, 
Har_ranilerve İskenderiyeliler arasında çok eskiden beri ele alınmış ve işlenmiş olan felsefi mev
zular sahneye çıkmamışlardı.Bir aralık Ümeyye oğullarından Halit ve AH evlatlarından Cafer-i 

Sadık yabancı dillerden bazı eserler tercüme etQrdiler. B1.l.Illıtı;, ulum-u garibeye dairdi. Ömer 
b.Abdü'l-aziz hadis ve Kuran ilimlerinin yazıl~slill _e~e~ek surerile fikir ve ilim faaliyetini 
tahriketti bunlar da nakliilimler mahiyetinde idi. Muhitte tamamile İslam sinesinden ve Kuran
dan neş'et eden mevzularda Kman yolu ve din -usülü üzerinde görüş farkları oluyordu. Bu 
devr, kı:;Iaı:nr Jlıpiıiin en basit ve saf halini gösterir. 

İslfundaflkirharekederitam manasile Abbasilerin ik-riclırr mevkiine geçmelerile başlar. Eme

vilerin sahadan çekilmeleri ve Abbasllerin devleti ele almaları yalnız siyasi bir inkil§.b değil, ayın 
zamanda bir kültür devrimi bir zibniyet değişmesi hildisesidir, Emeviler devrinde arap asabiyeti 
devam ediyor, arap olmayanlar mevaliden sayılıyordu. Abbasiler devrinde ise inkilabı yapanlar 
arap olmayaıılardı. bunlar hükümette yer almışlar ve sayilir kişiler olmuşlardı. Halbuki bu yeni 
kuvvet unsurları eski medeniyetlerin değişik tesirlerile aşılanmış, çeşitli. inanışlarla yuğrulmuş

lardı. Bunlann geldikleri yerlerde İranda ve Turanda mecusilik ve müzdekililc, budizm ve manF 

lik, deysfınllik ve nasturilik hayli dal budak sa!mışn. Türklerin Buda rahiplerile olan muhavereleri 
ve man i dinine girmeleri hakkındaki vesikalar bu gün elimizdedir. Mani dinine ait bugünkü bil
gileri yalnız Türklerin bıraktıkları eseriere medyunuz. Mşin'in, muhakemesi sırasında, ecdadından 
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kalma altın kaplı bii kitabı okuı:ııakta olduğunu itiraf ettiği, Bermek ailesinin atalannın Belliteki 
Nevbalıa:r adb ateşgedenin baş rahipleri bulunduldan malfundur. Bunlar son günlere kadar kendi 
mensuplan tarafından <(HuciiD> tanınacak bir durumda idiler. Abbasi ordulannın büyük bir kısDl.1Il 
bunlann tab'ası teşkil ediyordu, kumandanların ve idare :lmirlerinin çoğu bunlardandı. Bunlar 
müslüman olmuşlardı~ aralannda .. girelikleri büyük dinin malıiyerini kavramak_, esaslarını 

anlamak isteyenler vardı. Bunlara nassi ve hltabi usul ile telkin kafi gelmiyordu, aklen izah 
edilmesi l§.zımgelen meseleler vardı. Artık taassub da kalkmış, tefekkür serbestisi artmıştı, arap 
Jarla karışmış olduklan için bu bal araplan da tahrike başladı. 

Ümeyye oğullannın kalır ve taassubundan şuraya burada dağılmış ve kenara. köşeye 
sığınmş bulunan Ali ve Abbas oğulları bu malırumiyer sıralarmda kendilerini tefekkür ve ilim 
ile oyaladıklan için bunlar kültür hareketlerine yabancı degildiler. Erneviierin halkı taassubla 
ve cehaletle idare etmelerinin acı soıiuçlannı gözlerile görmüşlerdi. Abbas oğullan iktidar mev
kiine geçince kültür işlerine önem vermek, ilmi ve sanatı teşvik etmek zaruretini duydular. Yok~ 

sa cehalet yüzünden durmadan h.a1kın fikirlerini saptıran din istismarcılanmn elinde· kendileri 
de roillette oyuncak olmakta devarn edecektir. 

İlk karışıklıklann geçmesi ve ruhiann sükun bulması üzerine Halife Ebu Cafer Mansur i.l.m1 
faaliyeti teşvik için redbiiler aldı, Bağdadı kuracak, büyük binalar yaptıracak, a1.iınler yetiştirecel..'ti 
Kendisi hadis ve tefsii ilmine vak:t.(. ve fikir ilminde mütemayiz bir şahsiyetti_, Arap. ne
sepleri bilgisine, tarihe ve edebiyara meraklı idi şiirde söylerdi, ayncanücum ilmine temayülü 
ve· tıp ilminin inkişafı lüzumuna kanaatı vardı. O devrede n ücum ve tıb en ziyade itibar mevkiinde 
idiler. Mansur~ İran mecusilerinden Müneccim Nevbahti ile bir zamanlar hapishanede arkadaşlık 
eunlş ve Ncvbabt yıldıza bakarak onun Halife olacağını söylemişti. Şimdi o Nevbabtı sarayına davet 
eder ve kendisite heyete dair sohbette bulunurdu. Nevbaht müslüman oldu, oğlu Ebu Sehl diğer ast
ronom İbrahim Fezar ve oğlu Muhammed heyet ve felekiyata dair eserler yazdılar. İbni Ebi Useybia'
_ya göre Nisapur medresesi reisi Corcis ibni Bahtişu' ve muavinleri İbrahim ve İbni Şehla Bağdacia 
celbedildiler ve İsl§mlarda bunlar ilk defa tabiiyye~ felsefe ve tıb ilimleri üzerine eserler yazdılar. 
O tarihlerde bu ilimier felsefe ile kanŞJk bir haldeydi. Mansur, Nasturi rahiplerinden ve hakim
lerinden faydalanmayı ihmal etmedi. İran ve İskenderiye fikriyatı Nasturi ve Yahudi alimleri 
tarafmdan temsil edildiği için bunlar da Bağdacia celbedildiler~ tıbba ve riyaziyata dair eserler 
yayınlamağa başladılar (H. r55 M.772). Bu sıralarda Hintli bir iilinı bii zayiç vücıide getirdi, 
heyet ilmi riyaziyann lıızlandınlınasını zarurl lalar~ bunun için Öklides hendesesi ve tabiiyara 
dair eserler tercüme edildi. Kelile ve Di.mne mütercimi İbni Mukaffa farsçadan mantığa ve felsefeye 
dair eserler tercüme etti. Fikir hareketleri genişlemiş_, hükümet ricali arasında muhtelif yollar tu

tanlar görünmağe başlanuştı. Bunların aralarında şiilik temayülü taşıyanlar da vardı~ancak şiiliğin 
bütün davaları imarnet konusu üzerinde toplandığı~ bu mesele ise Abbasi oğullan lehine halledil
miş bulunduğu ellietle hükümet için bu fikrin hertaraf edilmesi illzı.mdı. Ebu Müslim'in ortadan 
kaldınlması~ Ravendi isyanlarının bastıolması üzerine şiiler bir müddet kendi kabukianna çekil
diler_, itizal hareketi Erneviierin son günlerinde kullandıkları siyaset yüzünden yeni bir hayatiyer 
kazandı. Yezidi-Nakıs Hükümet reisliğini elde etmek için kaderellerle ve nintezile ile iş birliği 
yapmış~ Mervanı Hımar ise hocası Cad'ın tesiiile Kuranın malıluk olduğu davasını ileri sürmüş 

oldukları için bunlar şımarmıştı. Erneviierin idari tazyik ve istibdadı altında ezilm..iş olan millet 
bu son müsamahalardan ve inkili.blardan faydalanarak artık hürriyet havasım teneffüs etmek~ 
iradelerile yaşamak istiyorlardı. Bu bakımdan itizal münevverlere cazip görüı;ıüyor~ hükümet 
kültür hareketlerine bu anlayışı elverişli buluyordu. Selef :yolunun büyükleri~ Ebu Hanife tazyik 
ediliyor~ Erzai yurdunu terkediyor3 Sevri bir kenara çekiliyor, İbrahim Edhem_, Davut Tai, Ab
dullah b. Mubarek münzevi yaşıyorlardı. Mansur halk temayiliüne uyarak selef yolunda ve hadis 
eblinden göründüğü halde' Mutezilenin rahibi ünvaıille anılan Amr b. Ubeyd'in mevkiini yükseltiye 
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Onun önderliğe yaraşır bir kiş~ olduğunu ileri sürüyordu. Hükümetin ve Hükümdann itikatta yolu 
iki ceplıeli görünüyoi-du, bu ise fikir ~ışmalarını arttınyordu. 

Mansur devrinde ansiklopedik mahiyette fakat kanşık bir düzende devam eden bu hareket 
oğlu Mehdi zamanında bir kat daha arttı. Mehdi (H.ı58) fikir serbestismi kabul eden bir 
adamdı. Müllıidlere karşı dini konulann savunulması için cedel usulü ile kitaplar 
yazılmasını emretti2• 

Zamanında Mani dinine mensup olan ve Zmdık adı verilen gizli bir cemiyetin fikir spekülas

yoneıılannı ortadan kaldırdı. Müzdeki ald d eler taşıyan ve Ebu Müslimin intikamını almak davasile 
Ravendileri de elde etmiş olan meşhur Mukanna' hareketini bir çok kan pahasına temizledi. Yema
me, Bahıeyn ve Musıılda Hariciler yalnız siliihla değil fikir ile de mücadeleye girişmişlerili. Bunlan 
yola getirmek için münazara usulünü terviç etti. Bu yüzden selefin mutedil kısmına yanaştı. Ebu 
Hanifenin tilmizlerine hürmet etmeye ve İmaını Malikin Muvattalma kıyınet vermeye başladı. 

Harun Reş!d (H.193) ilim ve kültür faaliyetini çok daha hızlandırmıştı. ve Akılcıbk bir nevi 
tefelsüf itibar da olmakla beraber , ilitirarn mevkü yine selef yolculannın elindeydi. İmaını Malikin 
Muvatta'ı medeni ve ceza hukuldarında esas tutulmuştu. Halbuki bizzat İmamıMalik hürriyet-i 
içtihada aykırı düşeceği mül:lhazası ile buna muhalefet ediyordu. Ebu Hanifenin mümtaz ti1m.iz:i. 
Ebu Yusuf, Kadil Kud:lt mevkiine getirilmişti. Hanefi mezhebinin ilk yazan Muhammed b. Hasan 
ŞeYhani fıkıh ve kaza meselelerinde bir merci' idi. Bu devrede arap edebiyatı en yüksek mertebesine 
ulaştı, bir şaire bir beyit için beş bin altın efiize verilir, hiladar giydirilirdi. Mıisiki fenni en yüksek 
derecesine ulaştı. Harunun oğlu Emin; bir ha:nendeye söylediği gazele caiz e olarak bir kayık iıun 
ilisan ennişti. Harunun veziri Bermek oğlu Cfiferın evlerinde fasıl heyetleri her akşam ahenk: icra 

ederlerdi. Bermek, coğra:fya ve tarihe, hendese ve hesaba çok önem verir, Harun ise tıb ve felsefeyi, 
sanat ve edebiyatı teşvik ediyordu. Avrupa lıükümdarlarına yeni keşiflerin mahsulleri hediye olarak 
gönderilir, Bzanstan eserler getirilir_. din ve nıezheb ayırt edilmeksizin allmler Beytu'r-Hikme de 
çalıştırılır, kadim Yunan felsefe tıb ve tabiiyyatından kitaplar tercüme edilirdi. 

Memun zamamııda ise sarayda Nastur rahiplerinden Huneyn b. İshak'ın başkanlığında 
lıususi tercüme heyetleri, Selem'in başkanlığı altında Daru'r-Hikmeti'e-İslfu:ı:ıiyye müessesesi 
kuruldu. İbni Ebi Useybia sarayda otuz kadar tercüme ile meşgul illim. bulunduğunu kaydeder. 

İbni Nedim bu mütercimlere tercüme ettikleri eserlerin ağırlığında alun verildiğini söylemelcte 
ve her ilim sahasındaki mütercimlerin eserlerini göstermektedir. Bermek oğullarının müelliflere, 
mütercimlere ve ediblere ikramları hertaraftan iliimierin Bağdata akınlanm temin etti; müslümanlar 
arasında büyük doktorlar, fikir adamlan ve ecdelciler yetişti. Saraylarda ilmi ve felsefi münakaşalar 

için meclisler kurulması bir 3det haline geldi. Bağdat artıkJ Cundisfrpfu, Urfa, Harran mekteplerinin 
yerini tutmuştu. Memun kültür hareketleri bakımından ileri hamlelerini en müşkil zamanda da 
devam ettirmeye muvaffak oldu. Onun zamanı Harun devrindençokdahakanşıktı;Bat:ınller onun 

devrinde gizli davate başlamışlardı. Hariciler büyük kuvvetlerle isyanlar çıkardılar; Deylem 
taraflannda <ıBez>; de hükümdar olan Sehl oğlu Cavidan (Cavidaniye firkası)_, mecusiler gi

bi tenasuha kail idiler_. Hurrem diniliği ihya etmek ve Müzdek dininin ibahe ve iştirak 

usullerini yaymak istiyorlardı. Biibek isyaru büyük heyecan uyandırdı. Bunlarda ana, evlat 
ve kardeş nikiihı yasak değildiJ gece ayinleri yapıyorlardı. Memun yer yer çıkan alevi isyanlarile 
de karşılaşmıştı. Bütün bu karışıklıklar içinde o fikir hareketini teşvikten geri durmadı, bizzat mü
bahaselere iştirak eder ve kazananlara bol bol ilisanlarda butun urdu, kendisi Mufaddıla mütemayil ol~ 

makla beraber Mu tezile mezlıebini müdafaa ederdi, fıkıhta içtihadı serbest bırakmıştı, bu suretle fıkıh 
en büyük inkişafa mazhar oldu. Kendisi şairdi, bir çok edebi eserler yazdırdı, hadis ilmine vakıfu, 
bir gün cuma hudbesinde vazederken ravilerile beraber otuz hadis nakletti_, hfifızdı, -bir ramazanda 

~ Mesudi: Mürucu'z-zcheb. Kahir Billah'ın bilafeti dv. Huldsasına bk. 

--------- ---~~----
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otuz üç hatim indinnişti. Tarih ilminde emsaline faik idi, felsefe ve mantık müt:ıJeasma düşkfu::ıdU. 
İlim ve felsefe münakaşalanru teşvik için münakaşa meclislerinde bulunur, fikir hareketini teşvik 
için lıususi surette he~ e::ler toplar_, muhtelif akide mümessillerini Ebul-Huzeyl ve Bişr-i Mirrisi ve 

Nazzam gibi yeni fikirler ortaya atan şalısiyetlerle onlan mL-bahase ettirirdi. Akılcılık hareketi ve 

kcl§m anlayışı yeni bir istikamet aldı. 

Şehristani'nin yazdığma göre işte bu devirde yapılan felsefe tefsir ve tercümelerinden fayda

lanarak kelam usulüne felsefe metodlan kanştırılclı ve kclanı adı altında yeni yeni eserler yazıldı Bu 
harekete karşı Ahmed b. Hanbel ve Süfyam Sevrigibihadis ve fikllı alimlerinin çoğu ilmikelfimın 
okunmasının ve okutulmasının haram olduğuna hükmettiler. Çünkü kclfun itizal ricalinin elinde' idi 
din bala.mındanmüsbet olmaktan ziyade menfi bir hareket gibi görünüyordu. Hakiki ve ciddi ilmi kc~ 
lfun henüz teşekkül etmemişti. Bu yüz_den hadis ezberlemekle yetinen ve ilmi_, fıkıhtan ibaret sananlar 
hakiki alimleri ve mesela Haris-i Muhasibiyi_, Şiayı ve Mutezileyi red için kel3.m usulünde bir eser 

yazdığı zaman kel§.m ile meşgul old~ğu için_, tekfir ettiler ve öldüğü zaman iki kelfuncıdan başka 
kimse cenazesine gelmedi. Nitekim daha soniaları Ebu Hasan Eşari öldügü zaman kabrinden 
çıkarılıp yakılmasından korkulduğu için gece defnedildi ve kabr.i belirsiz edildi ; bu hal bunlardan 
önce de sonra da böyle oldu. Fakat zaman öyle süratle değişti ki çok geçmeden ilm-i kelılm tahsi

linin ve tedrisinin farz olduğu neticesine varlldı_, tercümelerin ve felsefi eserlerin tesiri altında 
akılcılık hakim duruma geçti_, nascılar mevkilerini kayber-ı.iler. Pek zeki ve iradeli bir hükümdar 
olan Memun, Mufaddılamn mutedil fakat mutezilenin müfrit şekillerine temayül ile selef yolunda 

olanlan tazyike başladı. Herkese kendi düşüncelerini kabul ettlı-m.ek gibi dar f:ikirli bir taassub 
zihniyetinden kendini kurtaramamış olmak:Ja beraber, Kuran ayetlerinin tefsirinde çok serbest 
ve geniş dü~ ü ıürdü. Kuranın sonradan söylenmiş söz, mnahluk1ı olduğunu zorla kabui·ettirmeey 

çalıştı. Kaclılar kadısı Ahmet b. Davudun ve Bişr-i Merrisi gibilerinin teşviki ile selef yJlunun 
_ büyüklerini hapis ve ölümle tehdit etti. Bunları; Kuran kel:lmı kadimdir, dedikleri için Allaha 

şerik koşmalda suçlandıratak müşrik sayıyor ve Bağdat valisi İshak b. İbrahime bunlann imana 

davet edilmesi için Tarsustan me~ttublar yazıyordu. Tafsilau Taberide mevcut olan mektublar 
ve val\:alar meşburdur3 • A.liyi diğer aslıaba rafdile başladı, bir aralık mut'a nikab::ınıncliz olduğuna 
lıükmetti. Ak.li bir dine taraftar değildi, fakat müslümanlık esaslarının akıl ile be!aber yürüdüğüne 

inamyor, ve a._lalcılık esaslannı_, bir kültür hareketi vücuda getirmek erneille hükümetin resmi 
mezhebi olduğunu ilan ediyordu. Bu hal böylece (H. 226-244) Mutasım ve Vasık devirlerinde 

devam etti. Ancak Mütevekkil devrindedir ki Almed b. Hanbel büyük bir zafer kazandı. Mü
tevekkile müsteşar olmuş ve akılcılığa karşı aksülarnel başlamıştı. Selef yolunun yolcuları bu sefer 
fermanı ellerir:ıe aldılar, aksine bir hareket başladı_, Mütevekkil_, dar ve malıdut düşünenleri hi
maye ediyordu. Bunlar kelfuncı değil kelimeci idiler, kelB.mın ve felsefenin ne olduğunu bilmiyor 

ezebrden konuşuyorlardı. Zihinlerini düşünmek için değil, ezberlemek icin kullanır1ardı. 

Binlerce hadis ezberlemek moda oldu, lakin bunlardan fıkhi abkam çıkaranuyar bunları 

dirayeten inceleme lüzumUJlu duymuyorlardı. Hadiste esbabı vürudu, fıkıhta menat-ı 

hükmü aramıyorlardı. Çünki fikir münakaşasına tahammülleri yoktu ; mana aştıncı

larını evveli lıükümle tekfir ederlerdi. Bu devrededir ki evlere girilir, oyun, eğlence ve içki vası
talan ararur ve tahrib edilirdi. Bunlar emri bilmaruf ve uelıyi anil miinker emrini böyle anlar ve 
böyle tatbik ederlerdi. Yeni fikirlere karşı cebhe alındı, mantık ve kel3m yasak edildi_, fikir _müna

kaşaları bid'at sayıldı, şii mukaddesatma karşı şiddet gösterildi_, her sahada taassub arttı_, ve böy
lece Abbasi idaresi gittikçe şirazeden çıktı ve çok geçmeden Horasanda Talıir-oğullan, Bağdana 

Büveyh Oğulları Mısırda Tulun oğulları_, Abbasi oğullarının bu halle inden faydalanarak siyasi 

ii Bu vakalar için ve rr..üte2k.ib b::ıh:isler için T::beri tarihi Cilt VI Sh. ı88, 202; (212 ve 2!8 yıl
ları vakalarına bakınız. 
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ve içtimai yeni hamlelere giriştiler. Halk yeni beyleri bir balaskılr gibi karşıladı ve bunların etrafında 

toplanclı. 

KELA.M SAHASINDA YENİ KONULAR 

İsliim.da genel olarak fikir adamlan dini, marifet vetaattan-ibaret sayarlar . .Marifet asiİ ,taai:: 
feri'dir . .Marifete ait meselelere usul taata ait meselelere Usulfüru' derler; ak:I.idir) ilmi kelfu:i:ıın 
mevzuudur_, füru' içtihadidir, ilmi f:ıkhın mevzuudur11• Başlıça Allahın birliği,. kelfunı, adaleti, 
sıfatlarr ve fiilleri_, mukadderat hilkat, alcl, melek, nübüvvet beşerin hürriyeti ve mesuliyeti, 
hayır ve şer, va'd ve vaid ve alıiret alıvali meselelerini içine alır. Tartışmalar bu 
meselderin niceliği ve niteliği üzerinde olduğu kadar bunların hangi yol ile halle~ 

dileceği üZerinde ceryan etmektedir. Akılcılarla nascılar arasındaki davanın esası 

budur. Bu esasa göre her meselenin mahiyeti az çok değişeceği için ekseriyetle leelam kitab
Iarının başında ilmin vasıtaları üçtür: Salim his, doğru akıl ve sadık haberdir, diye bir bahis 
açılır ve burada akıl mı esastır nakil mi., meseleleri incelenir. Akılcılar birinciyi .,selef ikinciyi, 
teJifciler de yerine göre aklı veya nakli esas tutarlar. Her yolun taraftarlan bir takım mantıki ve fel
sefi müeyyideler veya ilmi mukaddimeler ve prensipler ile kendilerini savunurlar. Bu sefer ikinci 
derecede olan konular taroşma sahasına girer. Bu durumda kelam ilmi yeni bir malıiyet alır, yeni 

prensipiere ve felsefi görüşlere dayanan yeni ihtilaf ve münakaşa konuları ortaya çllcar ve alan genişler. 
Bu alanda: biz hakikatiidrak edebilir miyiz., bilgi nedir ve bilgimiz eşyanın hakikatini idrak eder mi., 
bu alem bir oluş mudur, bir zuhur mu., eşya hiç bir sebepsiz yaratılır nu, yoktan var, var olan yok 
olur mu? Vücud nedir, adem nedir, sübiit nedir .. maddi varlıktan başka mücerred varlıklar ve zıhni 
vücud var mıdır, yoksa bunlar lafızdan rm ibarettir, vücud vacib midir., mümkün müdür .. kadim midir 
h3.dis midir, ce\h~r nedir, araz nedir, cisimnedir? Araz dediğimimiz şeyler de cisim midir,cisim de
diğimiz şeyler arazın bir araya gelmesinden mi ibarettir gibi meseleler ortaya çıkar. Bu meseleie
Ierin izahı için daha Memun devrinde yeni yeni fikirler ortaya atılımştı ve tartışmalar, sayı nedir .. 
bir nedir., mütenahi ve sonsuzluk, zaman,mek:ln,hareketvesükunilletvemalıll, zulıurve k:funun 
tevlit, nefsani .. cismani_, veya mücerred keyfiyetler, lıendesl ve adedi kemmiyetler, mübayenetler ve 
bunlara benzer meseleler üzerinde cereyan etmiştir. FiL'!aıkika eğer eşyanın hakikatleri yoksa bütün 
alem geçici araziardan veya hayallerden ibaret kalır ve bu takdirde beşeri müesseseler de lahurl 
varlıklar da arızi ve hayali şeylerden ibaret"' aslı faslı olmayan şeyler olurlar. Bu surette dini müessese
nin kurulacağı bir istinad ·noktası ka.Jmaz. Keza, eğer ilmimiz haki~~eri idrak etmlyecek ise bütün 
bildiklerimiz izafi ve indi şeylerden ibaret kalırlar._ İlmin ve·imanın kıym~ti kalmaz. Şu halde ev
veli hakikatın varlığım ve bilginin değerini is bat ve kabul etmelidir ki hillrnt meselesi, illemin hudfisu 
ve bir sani'in varlığı için mesne~ },lulunabilsin. Bu yüzden a.kaid meselelerinin incelenmesine gi
rerken eşyanın hakikaderi Vardıi: ve ilınimiz bunlan müdriktir, bunlar yok iken sonradan var oldular 
ve Allah yoktan var etme kudretini haizdir, esasları vaz edilir ki bu tarzın daha Memun devrinde 
felsefi eserlerin tercümeleri tesirlerile kelanıcılar arasında başlamış olduğunu görüyoruz. Fikirler, 
yorucu ve sarsıcı mabiyette olduğu için hadislerle ve fıkıh riıeselelerile meşgul olanlar bunlarla 
iştigali lüzumsuz ve küfriyattan ibaret saym.ışlaTdır. Ancak hadiseler .. bu meselderin incelenmesini 
ve hakikatin akl1 delillerle isbat edilmesini zorlamış ve ihtiyaç., devlet ricalini bu yolda faaliyete 
mecbur etmiştir. Bu devirde müslümanlık doğuda, Hint' e .. Çine, banda Roma ve Fransaya"' kuzeyde 
Uygurlardan ve Karahanlılardan, Hazer ve Bulgar ülkelerine kadar yayılnuş olduğu için kitleler 
h<!linde müslüman olmak isteyenlerden bir çok sualler geliyordu. Çin' e"' Bulgar diyanna .. Karahruı
lılara hususi ve resmi heyetierin gittikleri ve bunlann bir takım sorularla karşılaştıklan biliniyor. 

4 Usul, burada metod demek degildir, asl kelimesinin cemi olarak isiilm alddelerinin 
kökleri manaııınadır. 
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Sicilya cevablan, Ebu Dulef'in, Mutavvai'nin Ahmed b. Fadlan'm seyelıatnameleri durumuaçıkça 
göstermektedir. Hint mibracelerinden biri Harun Reşide bir mektup yazarak tebası ile beraber 
müslüman olmak istediklerini, müslümanlığın hak din olduğunu t delilleri1 ~ ispat ede<:ek 
bir ilim.in gönderilmesini istemişti. Harun buraya bir fakili gönderdi, Hint alımlerinden birisile 
fakili arasında mubahase başladı ve Hintli sordu: 

-Allah her şeye kadir midir ? 

-Evet 
- Kendi mislini de yaratmaya muktedirdir öyle mi? Fakih bu sözü işitince afalladı 

ve bize göre kelilın tartışmalan merduddur, demek zorunda kaldı. Mihrace durumu Haruna yaz
dı, Harun ulemayı topladı fakat bımlarda mesele karşısında hayrette kaldılar, yalnız bir genç 
Allah kendini cahil veya aciz yapınağa muktedirdir denilebilir mi, bunun gibi Allah kendine eş yara
tır da denilemez, zira, kudret, muhale taalluk edemez cevabını verdi. Haıun bu genci lvlihraceye 
göndermek istedi, Hikin meclistekil~ diger sımller Çlknıası ihtimalini ileri sürerek kelfuncılardan 

Muammer b. Alıbad Sülemi'yi5 göndermeye karar verdiler. 

Hazer Hakanının da ınüslüınanlığı kendisine izah eden bir fakilıe: Biz yalnız alıiret 

için değil , biraz da dünya için yaşamak isteriz, dediği de meşhurdur. Kuzey Bulgarlarının kralı 
Elmas han kendi~ine müslümanlığı bildirmek için gelen fakililer heyetinin önünden askerlerini 
geçirdikten sonra: Bunlar yemek ister, eğer şarap içmez, domuz eti yemezl~se bu ülkede yaşaya
yamazlar denıiştir.Fakihler, müslümanlığın peygamber tarafından halkı tedricen alıştırmak ve 
ihtiyaçlan cevaplandırmak suretile 23 yılda kurulduğunun hikmetini anlamayan, dinin kolayiaş
nncı ve genişletki fıtri ve hayati bir din olduğunu kavramayan adamlardı, başan gösteremediler. 

Beri taraftan akliyeci usulü ile mecusi, nasturl, mfuıi ve delıri alimlerle mübaheselerde bulu
nanlar, öteitinden çok daha güç olan bu işi başardılar, müslümanlığın rüchanını hasımlapna kabul 

- ettirdiler. Mesudinin yazdığına göre Bermek oğlu Yahya ilim ve fazilet erbabmdandı, kelftm ve 
felsefe ile meşgul olanlan sever, meclisine davet eder, müslim ve gayri müslim bilginleri bir araya 
toplar ve onlan mübahase ettirirdi. Sünni kelfuncılardan Ali b. Heysem, Ebu Malik Hadranrl ; 
Şiadan Hişam b. Hakem ve Fadl b. Nevbaht; mecusilerden Salih b. Kuddus, Mutezileden Ebul 
Huzeyl ve Nazzam bu meclisin devamlı üyeleri idiler. Meclisin reisi Hişam b. Hakemdi.Halifenin 
doktorları olan Nasruriler, arap feylesofu El Kindl ve Suriyeli feylesoflar, Yahudi ve Deysani 
:llinıleri bu toplantılara gelirler di. Memun ise b.aı.'l:anın salı gününü münazaraya ve mubahaseye tahsis 
etmişti. Öğle yemeğinden sonra ınubalıase serbestçe akşama kadar devam ederdi. Buraya memle
ketin her tarafından her din ve mezhebe salık mütehassıslar davet edilir eli. Bii: gün Merv' den me
cusilerin reisi Y ezdan Bahd dılvet edilmiş ve merasimle karşılanffiışıı. Büyük toplantıda mubahase 
başladı. Ebul Huzeyl, Yezdan Bahtı mağlup edince Memun Yezdana, imana gel, decli,fakat 
Yezdan zorla mı, deyince, Memun, hayrr, halı: belli oldu da, demekle yetindi6• İbni Halegan'ın 
naldettiğine göre_, saray kütüphanesi müdiri olan Fadl Nevbaht da kütüphaneyi al.imler meclisi 
haline getirmişti. Bu meclislerde cereyan eden mübahaselerde Ebul Huzeyl, birçok münevverleri 
{üç bin kişiyi) imana getirmiştir. Bunlar bu adamların dinde olan samimiyyetini ifade eder. Ancak 
münakaşalarda hasını iliarn için bazı müsaadeler ve müsamahalar yapılabilir. Mutaassıbla.r bu-

5 Murtaza Zeydinin lvlilel ve Nihai şcrlıi, Muammer b. Alıbad bahsinden naklen Şibli Numant 
Taribi İlnıi Kelii.m. I328 Farsça tercümesi tabı Sahife 33· Muaınmer b, Abbad, Harun Rcşid ricalinden 
ve altıncı tabakadan Ebul Huzeylin ve US\'arinin ILt:asmdır. Buna göre Kuran HB.distir,. fakat bu Ku
ranın Allah kelfrn:ıi olmasına mani değildir. (El İncisar sahife 56 ve müteakib) Allah kadim diye vasll
lanamaz zira kıdem z~man fikrinden doğmuştur. Allah cisimlerden başka bir şey yaraunaz, arazlar ci
sim.lerin mahsulüdür. İnsanın fiili :,.cktur; füat irz.desi vardır, derdi. Şerlıi Mevakı.f Muammeriye mez-
hebi bahsi. Cilt III Sh. :ı85 -

6 İbni Nedim. Mısır Tabı Salı. 340 , 
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radan tutarak bu gibi ricale dalına ta'n etmişlerdir. Ebul Huzeyl'in .Milas adlı bir kitabı vardır, 
Milas mecusilerinileri gelenlerindendi. İki mebde kabu1 eden alimleri toplayarak Ebul Huzeyrin 
yanına getirdi ve onlarla mübahase ettirdi. Mübahasade Ebul Huzeyl haklı çıkınca Milas müslü
man oldu7• Nazzamın da bu neviden başanlan çoktur. 

EBUL HUZEYL VE NAZZAM 

Al!af lakabile meşhur olan Ebul Huzeyl (Muhammed b. Huzeyl)' (H. 131 M. 748) y:ılında 

doğmuş ve yüz yıl yaşamıştır. V asıl b. Ata'nın talebesinden Osman b. Halidi't-tavil'den Mutezile 
usulünü aldıktan sonra Cehm b. Safvanın da bazı fikirlerinden faydalannıış, sonraları. Yunan 
filozoflarından ve Aristodan yapılan tercümelerin tesiri altında yeni fikirler ortaya atmıştır. A
ristonun eserlerini Yunancasırrdan okur ve tercüme ederdi. Harun devrinde tanınmaya başlamış 
Memun devrinde büyük bir nüfuz kazanmıştı. Selcf mezhebinin ileri gelenlerini susturduğu 
gibi, kendisi gibi akılcılardan olup da fikir aynlığı gösteren Muammer b. Abbad, Bişr-i Men1si 
gibi kchim uzmanlarlill da Memun huzurunda yaptığı tartışmalarda yenmlşti. İbni Haligan bu 
zatm cedel usulüne vakıf ve lıasmıru ilzamda malıir olduğunu, mülhidleri ve mecusileri mübaha
sede kolaylıkla ilzam ettiğini ve bunların birçoklarını müslüman ettiğini kaydeder9• Basar Mu
tezilesinin reisi idi. Birçok esaslarda Mutezileden ayrıldı ve kendisinin fikirlerini kabul edenlere 
Huzeyli adı verildi. 

İslam ilieminde Allahın varlığını isbat için cevlıer ve araz ve arazın hudusu mebdeinden 
hareket etmek usulü Ebul Huzeyl ile başlar. Vücub, VÜcud ve marifet balıisierinin kelfunda ince
lenmesini de ilk defa ileri süren odur. Cüz'ü la yetecezza (atom) meselesi ve v§.cibülvücud tabiri 

akaid balıisierine onun kalemile girmiş bulunuyor. Ebul Huzeyl, cüz'ü la yetecezzayı mahdut, 
mütenahl ve bin,aenaleyhfani addeder, cüz'ler fani olunca küllü teş'dl eden bu alemin de fani 
olması 13zınıdır. Hudus delilini tasvir ederken dört mukadd.ime vaz eder : Varlık, cisimler ve 
arazlardır, ara?Jar hiidistir, cisimler arazlardan h:lli değildir, her hadisin biirouhdisi vardır. Bu 
delile göre Allalım sıfatıarını araz kabilinden sayanlar roüşkül duruma düşer, bundan dolayı lıudus 
delilinln biı şekilde tasvirini selef yolunun keli!.mcılan kabul etmezler ve sıfatlarm araz kabilinden 

, değil hal kabilinden olduğunu söylerler. Keza bu delil illiyet prensibine dayamr. Bu prensibi de 
İsliimda ilk önce kullanan odur. Ancak illiyet meselesi harikuladelerin ve riıucizelerin izahım 
güçleştirir. Bu bakımdan nascılar illiyet prensibini kabul etmezler, buna karşı sünnetullalı aslın 
ileri sürerler. 

7 İbni Haligau, Ebul Huzyl maddesi 
8 Al1af, yem satan kimse demektir. Kendisi Ebul Huzeyl, adı ve soyu Muhammed b. Huzeyl b. 

Abdullah Elmekhill Elabdi'dir. Şerh i Mevalaf'da Ebul Huzeyl ibni Hamdan el Allaf denilmesi yanlış
tır; Vefatı hakkındaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Ekseriyetle tarihlerde zz6 yılında öldüğü knydedildi
ği halde mezlıeb tarihleri vefat yılının 235 olduğunu yazarlar. Zehebi Lisanül !'iüzan'da buzann 2.38 
de öldüğünü kaydetmekte ve Gayyan b. İbrahimden ve diğerlerinden hadis rivayet ettiğini Ebu Yakub 
Şahharnın da bundan rivayet ettiğini naklettikten sonra hadis vaz ettiğini de ilıive etmektedir. 

0 Ebul Huzeyl, edebiyatta da tarunnuş bir şahsiyettir. Ayni zamanda çok nükteddir. Mecusi ra
hiblerinden Salih ibni Kuddus adında birisile mübaha5e etmiş ve onu mağlub edince, nasıl müslüman 
olacak mısın? demiş, Salih, ben Allalı ile istihare ettim, iki Allah old"uğu akldesinde sabit 
kalmamı. tavsiye etti deyince, hangisite istibaı:e ettin demekle, lıasmıru ınalıcubetınişti. Bir kere de Ebul 
Huzeyli eşldya yakalamış, c'ebindeki cüzdanı tutmuş~ çıkar ceketini demiş, o da cevaben, ceketimi ce- . 
himden mi çıkaralım deyince Eşkiya bunun Ebul Huzeyl olduğunu anlarmş ve serbest bırakmış. Bir 
defasında, Ebul Huzeyle bir başarıdan dolayı Memun 6ooo dirhem veroıiş, Ebul Huzeyl bu parayı 
kamilen talebesine dağıtmış. Onun hakk:u~da Lisanul .Mizan•da, İbni Haligan'da M~şudidç diğer garil;ı 
hikiyaler varçiır, 



D00001c2s1-4y1953.pdf 20.02.2010 14:31:56 Page 76 (1, 1)

PROF. YUSUF ZİYA YÖRÜKAN 

Ebul Huzeyl_, Aristonun_, Allah, muharrik-i evveldir. Hareket etmeden tahrik eder. Ve İs
kenderiye felsefesinin_. valıidden ancak vahid sadır olur, nazariyelerinden faydalanarak Allah her 
cihetten birdir ; ilmi, hayatı_, kudreti zatından ibarettir. o ilmi ile alim, kudreti ile kadirdir_, ancak 
ilim ve kudret zatından başka birşey değildir. Alemin yaratılışı <(künı> emrinden ibarettir_. Allahın 
bu emri ve iradesi değil muayyen zamanda ve mek&nda da değil, zatında münderniçtir, zira kilinat 

(ıkün'> emrinden başkadır. K ün emrinin mahalli yokı:ur. Cl ani bu ernrin muhatabı ademdir). Allahın 
iradesi hiidistir ve irade_. irade edilen (murad)dan başkadır_.. der. Ebul HuzeylAllahı, mek§.ndan, 

zamandan_, eşyaya ve insanlara mahsus vasıflardan tenzih eder. Bununla beraber Allahın 

sıfatlanru kabul eder_, lakin bunlar zatın aynıilir der. Şehristanl onun bu; Allahın ziltı var .. 
davasını Hris~iyanlann üç uknum'un bir z§t olduğu davalanna benzetmektedir. Halbuki Ebul 
Huzeyl'e göre sıfadar itibari şeylerdir. Hristiyanlıkta ise üç uknumun her biri zattır ve buzadann 
üçü bununla beraber birdir denilmehedir ki arada hiç de benzerlik yoktur, hatta sıfadan hakiki 
olarak kabu1 edenlere karşı da böyle bir benzteme bahis konusu 'olamaz. 

O'na göre, Allabın zatJ.ndan başka hiçbirşey için ezcliyet ve ebediyet olamazJ k:linatın baş 
Jangıcı olmamasile sonu olmaması arasında fark yoktur. Bu yüzden bütün malıluklar ffuıi ve mü
tenahidir ve Allahın bütün makduratı tükenecektir. Cennet ve Cehennem; azab ve sevab muvakkat 
bir zaman içindir, bunlar sona erecek, Cennette ve Cehennemde olanlar ffuıi olacaklardır. Çünkü 
bunlar orada bulunduldan müddetçe işledilderinden mesul olmayacaklardır ki ceza ve mük:lfat 
ebedi olarak sürsün. Bunlann orada bulunduklan müddetçe hürriyetleri yoktur. Bu yüzden a
hiremekiler mükellef de değillerdir. Bunların muhalled olması, hareketten kesilmiş bir sükün 
haline elem ve zevk içinde bir donukluk haline gelmelerinden ibarettir10 • K.ainatta olan biten şey
ler (mevzular ve malumlar)ın mütenahi olması Allahın ilminin de mütenahl olmasını gerektirir. 
Bu ise Allaha bir nakisa değil, zanndan başka her şeyin f§ni ve mütenahi olmasının icabıdır. Bu 
mevzular (muk:adderat) hepsi Allahındır_, bunların hepsini yaratmağa Allah muktedirdir, ancak 
o şerri yaratmaz_, zira böyk birşey Allahın kemal ve adl sıfatlan ile telif edilemez. 

Allah kamil olduğu için yaptığı şey k8.mil olur_, adl olduğu için eseri adildir. Bu yüzden Allah 
iyiliğe ve itaate karşı kullarına sevap vermeye mecburdur, dilediğini affedemez_, dünyada nimet 
vermediği insanlara ahirette verrneğe mecburdur, aksi takdirde adalet tahakkuk edemez, 
şu halde Allah, insanlar için en faydası neyse onu yaratmak zorundadır_, insanlan mesut etm.eyeJ 
bunun için de peygamber gönderrneğe ve insapJan irşadeoneğe mecburdur. 

Ebul Huzeyl'e göre ecel birdir değişmez. Haber, içinde bir cennetlik olmak üzere yirmi kişiden 

az kimseler tarafından verilmedikçe tevatür mertchesini bulmaz. Tevatürle sabit olmayan men
kul şeyler ise delil olmaz~ OJ ümmetin icmaını da hüccet olarak kabul etmez. Bu da ümmetin 
kabu1 ettiği esaslan kıyınetten düşürürJ binaenaleyh delil yalnız akıl ve istidlal yoludur. Nakil 
tevile elverişli bir şeydir·; akıl ise birinci derecede kıymeti haiz bir delildir. Binaenaleyh 
haram ve lıeİ:lli tefrikte dini mevzularm iyi veya kötü olduğunun hükmetmede seHi
hiyet aklındır. Dini emirlerin kıymeti onu teyid etmesindedir. Zira şeriat akla 1a")idir_, 

şu halde farz aklen iyi olduğu bilinmiş şeydir ve onu işlemektir. Haram da aklen kötü olduğu an
laşılan şeyi yapmalttırJ bunun1a beraber dinin vazıı Allah ve resulüdür. Çünkü dini emirler ve 
nehiyler alda uygundurJ olmasaydı Allalı tenakuza düşmüş, aklı yarattığı halde akla uymayan 
emirler vermiş olurdu.ıı 

10 Şerh i Mevakıf. Amir Tab'ı Cilt III Sahife 283 
11 Ebul Huzeyl'i bu fikirlerinden dolayı tekfit edenler vardır. Mütezileden Merdar Ebul Huzeyl'in 

Fezilıaları (hezeyanlan) l!.dile büyük bir eser yazmışnr. Gübbain.in Er-reddu Ala Ebu'l-Huzeyl ve Ca
fer B. Harb'm Tevbihu Ebul-Huzeyl adlı eserlerinde Ebul Huzeyl tekfir edilmektedir. Ebul Hüseynil 
Hayyat ise bunlara ve İbni Ravendiye cevab veü ve Ebul Huzeyl'i savunur. Abdulkahir Bağdadi El
fark beynel Firak'da; r- Allalun ffi:ak:durj~ ~ona erecektir. ~- Ahirerçe inşanlarıq_ ;tı:i.i!l"iyeti .yok"ÇUr1 



D00001c2s1-4y1953.pdf 20.02.2010 14:31:56 Page 76 (1, 2)

İSLAM AKAİD SİSTEMİNDE GELİŞMELER 

NAZZAM İbrahim b. Seyyar (H.r85 M.8or) yılında doğmuştur. Ebııl Huzeylin meşhur 
talcbesidir.12 Genç yaşta parlamış ve Memunun hacası olmuştu. 36 yaşında 837 de ölmüştür. 

Cahiz bunun hakkında şöyle diyor: Eskiler her bin senede bir büyük adam <ıdlihi, müceddidı) 

dünyaya gelir~ derler~ eğer bu söz doğruysa Nazzam bunlardandır. Gençliğinde ınecusi ve bildi 
ilimler ve dclıri filozoflarla görüşfudü. Sonraları onlarla münal;:;:aşada büyük zaferler kazandı~ Yunan 
felsefesinden tercüme edilen eserleri günü günüo.'! takip ederdi. Tabiat ve il.ihlyat filozoDmı:ın 
yazclıklan eserlerin çoğunu okumuşJ bundan faydalanara~;;; k.::n:line h:ıs fikirlerle temayüz etmişti. 
Hocasını gerek şöhrette ve gerek fikirde geri bırakacak derecede ilerledi. Hacasından ve zamaru.nın 
ilimlerinden birçok esaslarda aynldı ve Nazzamiyye adı alunda kendisine nisbet edilen mezheb pek 
çok tarafuırlar kazandı. Ona muhalefet edenler ve fikirlerini red için eser yazanlar da çoğaldı. 

Nazzama göre Allah bu varlıkları defaten yaratmıştır. Bunun daha önce ; şunun daha sonra 
olmaları görünüşte ve görünnıeyiştedir. İnsan ruhtan ibarettir. Ruh ise bir cism-i latiftir. Bedene 
sirayet etmiştir, beden bir alettiı'. İnsarun gücü, lıayau ve iradesi ruhunun eserleridir. Eşya araz
lardan; ci sim araziann bir araya gelmesinden ibarettir. O, hocasının kabu1 ettiği atom u inkar eder. 
O'na göre atom nihayetsiz surette bölünür, cisi:m bu cüzülerden mürekkebdir, bununla beraber bu 
cfzü' ferd veya cevlıer, arazların bir araya gelmiş olmasıdır, çünkü bunlann hiçbiri diğerine ben
zernemektc ve arazsız cevher bulunmamaktadır. Binaenaleyh renkler ve kokular birer cisimdirler. 
Nazzama, eğer cevher namütenahi ise bir kannca taş parçasının üstünden aşıp gidince mütenahi, 
gayri mütenahiyi geçmiş olur, demişler ; .,p da, kannca taşın bir kısmııu yürümekle bir kısınım 
sıçramakla geçer cevabını vermiştir ki, buna tafra (sıçrama) nazariyesi denir. 

Cevherlerin sonsuz olması (Atomun sonsuz olarak parçı_lanması) nazariyesi bu IDemin sonsuz 
ve kadim olmasını icabettirmekte ise de ona göre Allalı bu sonsuz 3lemi muhit ve onu tamamile 
iilimdir. Yani hocasının fikrine muhalif olarak Allahın ilmi sonsuzdur ve 13 Allah bu §lemi bu gün 
nasıl ise öylece, toprağı, suyu ve madenieri birden yaratınıştır. Bu.ı.ılardan bir kısmı cennet ve ce
hennem gibi kümundadır görünmez, vakit vakit vucude gelen şeyler ise büruz (meydana çıkmış) 
dan ibarettir. Adem kendi evladından evvel yaratılmış değildir, dünyaya geliş sırası yaratıl!Ştan 
değil, kümun ve zuhurdan ibarettir. Buna fin-ı daim nazariyesi adı verilir ki, tasavvuf eblinin fe
nafillah nazariyesi bu esas üzerine kuru1m.uştur. Allahın sıfatları itibari şeyler değildir. Zann 
kendinden ibarettir ; adalet Allahın sıfatıdır, çünkü Allalı ddil olmağa mecburdur. Bu mecburi~ 
yettiı' ki sıfat ile tabir olunur. Keza Allah şerri yaratmaz değil yarataınaz, buna muktedir değildir, 
zira kamilden nakıs sadır olmaz. Allalı iyiliğe ve itaate ka:qı sevap vermeye de mecburdur, dile
diğini affedenıez, ve Allalı insanlar için en faydalısı ne ise onu yaratmağa mecburdur. Ve bu a
daletin icabıdır. Kuranın lafzı insanlan eşini getirmekten aciz bırakmaz, zira arablar ondan fasihini 
söylerler. Aciz bırakan manası ve giiibden haber veren kısmıdır. Bu bakundan Kuran mucizedir, 
liifız bir terceme olmaktan ileri gidemez. İlim ile cehil_, iman ile küfür arasmda mahiyet farkı yok
tur_, harici şartlar bakımından aynlık lıusu1e gelir. 

Nazzanı, hacasından biraz daha ileri gider, delil yalnız alaldır, habere güven yoktur, der. 
Rivayete göre ilk defa icma'ı ve kıyası mutlak surette reddeden o'dur. Garibdir ki, gerek Ebu! 

3 ;....... Allah-için yapılmayan taatlar makbuldfu, 4- Allahın ilmi ve kudreti Allahtanibarettır, s-Kün 
emri Ademe taalluk eder, 6 - 20 kişiden az klınselerin haberi muteber değildir~ 7 - Kalbin füllerile 
azanın fülleri arasında fark vardır, 8 - Allahı bilmek zaruridir, diğer ilimler ihtiyaridir, 9 - Bir cü
zün hareketi cismln bütün cüzülerinin hareketi demektir. ıo - Atom renksizdir görülmez meselelerini 
ele alarak bunları birer hezeyau olarak tasvir eder, cevaplandınr. 

11 Ebul Huzeylin hemşirezadesi olduğunu kaydedeuler vardır. El Fark. S. 79 

18 Şem-iş~llİ~ Mısır "Çal;ı'ı Cilt? Şahile ?Ş, El Farkı _S._sş_EHebsir_S. 4Ş 
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Huzeyl ve gerek Nazzam akla bu derece önem verdikleri halde.; imametin sübutu için nassın vü
cubuna hükmederler_, ve yeryüzü her asırcia yirmi masumdan hali değildir_. derler14• 

Ebul Huzeyl ve Nazzam ile Mutezile veya alalcılık okulu en yülçsek mertebesine ulaşıruştı. 
Hükümet de bu mezhebi destekliyordu, bunlar alal kanunları, lıilkat kanunlan, din kanunlan 
ayni menşeden gelir, akıl için yol birdir., her eserin bir illet bir de hikmeti vardır_, Allah eşyanın 
sebeblerine de hikmetine de riayet eder_. koyduğu nizamdan_, adil ve insaftan ayrılamaz, Allalun 
her bakımdan Jclmil ve adil (tek tanrı .. v·~cudu mutlak) olmasının manası budur_. diyorlardı. Bun
ların devrinde yükselmiş olan Abdullah İ3kafi (H. 223 M. 836), Cafer b. Hııib (H.236 M. 849) 
Ebu Musel Ferra' (H. 226 M. 839)_, İbnu Rummani, Seyrafi.. Muammer, Cahiz, 
(H. 256 M. 869) Abbad kelam sahasına yeni meseleler daha kattılar. Akim mahiyeti 
nedir, hayatın mahiyeti nedir, nefis nedir, ruh nedir ? meseleleri incelenirken melekler 
mücerred varlıklardır ; §.hiret hayatı ruhanidir., haşır cismani değildir., ecel ikidir., 
J?CSelelerinin teferruat:ına geçildi. , Kıdem-i zemani, kıdem-i zati farkı, taaddüdü kurlemanın 
zamanen cevıızı balıisieri ortaya anld.ı. Araz Allahın eseri değildir, adem sabittir., madumun iadesi 
caizdir, ayanı sabitenin vücudu yok sübutu vardır. Bir de misal alemi vardır. Hakiki varlık sübuttan 
ibarettir; tasavvuratınuzın (vücud-u zihninin) hakiki vücuCu vardır. Kelamullah kclarnı nefsi'den' 
ibarettir. Kelam Allalıtır. Kuranın mahiyeti marradan ibaret oluşudur gibi meseleler ileri 
sürüldü. Mucizenin imkarn balıisieri vaz edildi. Bunlarla §.hiret alıvali ve mucizelerinmahiyeti 
izah edilecekti, bu yüzden kelamda mantJ.ğa, psikolojiye ve felsefeye dayanmak zarureti lıasıl oldu. 

Bu sıralarda batıni teşkilall faaliyete geçmiş_, Mehdi, imaını mahfi:, Kuranın battnı vardır., 
hu1u1, tenasuh ve ibahe meseleleri kelam mevzulan arasına girmişti. Ötedenberi imamiyye arasında 
dolaşan Ali mi efdaldır Abbas mı.) veya Ebu Bekir mi ? Ayşe mi., Fatıme mi.:ı melekler mi, insan
lar mı, peygamberler mi, veliler mi ? Aslıaba sövülür mü, Yezide niDet olunur mu balıisieri de 

- bunların arasına katıldı. 

Akılcılığın parlaması Mutezile için iyi bir i.ltibet sağlamadı, bu yükseliş yıkılışın başlangıo 

oldu ; Vasık zamanında bunlar pek ileri gitmişlerdi. Mütevekkilin iktidara geçmesile acı bir bozguna 
uğradılar. Ehli hadis ve selef ve bilhassa Ahmed b. Hanbel~ mutedillerden Haris-i Muhasibi ve 
Kılan.isi, Şiilerden Ebu İsel Verrak, İbni Ravendl ve İskafl.:ı alakılara şiddetle hücuma geçtiler. 
Bu hareket İbni Güllah ile başlayan ve Ebu Mansur-i lv1atüridi ile kemalini bulan yeni bir sis
temin, Ehli Sünnet İlmi Kelfirnının doğuşunu sağladı. 

14 Abdüllkahir i Bağdadi, bu adamın fikirlerinde samimi olduğuna kani değildir. El Fark Beyn'el 
Fiı:ak (Salı. 8o de) diyor ki, Ebul Huzeyl bile bunu red9-için ~r Reddu Ale'n-Nazzam diye bir kitap 
yazmış ve onu tektir etmiştir. Mutezileden Gübba:i'nin İskıifi'nin Cafer b. Harb' in Nazzam'ı tekfire 
dair birer eseri vardır. Ehli Sünnetten Kılanisi, Ebu Hasan Eşari ve Kadı Ebu Bekir eşar.i de bunun 
fikirlerini red için birer eser yazmışlard.ı.r. Abdulkabir, El Fark'da Nazzamm fikirlerini madde madde 
ele alarak her birini cevaplandtrmaktadır. Maddeler şunlardır. ı-Allah s evap ve günalı ehlinin bakkından 
birşey azaltıp çogaltamaz, 2- Ruh cism i latiftir, cismi kesife gitmiştir. 3) Renk ve ses cisimdir, 
4) Atom parçalarnr., 5) Tafra 6) Cisinıler bir halden bir hale daima geçip yenHenir, 7) Bu k8.inatı al
lah bir anda yaratmıştır, 8) Kuranın nazmı mucize değildir, 9) Mütevatır haber yalan olabilir, . 1o)Her 
astrda olan icma• hata olabilir; rr) Her hırsız fasik olmaz ve eli kesil.mez I2) İman günahtan kaçın 
maktır. 13) Haşarat ve hayvanlar haşredileceklerdir. 14)Talak kinaye ile vaki olmaz, 15) Mucize haber
leri doğru değildir 16) Namazı terkedene kaza 13zım ğelmez r7) Sahabelerin içtihatlan ve fetvaları mu
teber ._degildir; AQdülkahir~ Nazzama nisbet ettiği bu maddeleri 21 e çıkarmış ve fı.kha ait meseleleri 
de bunlara eklemiştir. (S. go) 

El İntisar sahibi Ebu Hüseyn H:ı.yy.at, N:ı.zzum hukkmd:ıki bu ittihamları Abdülkabirden yüz sene 
önce incelemiş ve cıpl:ı.niır.u::qtı. Ab:Ul~ıl:ı.ir, Hıyyıtı.n m'itıleıhnnı dı rdjetmektedir. Ancak Hayat 
m yazılarmd:ın anlaşıldığım. göre Na:na~ V;! h:lcası Ebul Hiizcyl İslfun dinine büyük hii:metlere tmişler
çlir ve ona nisl;ıet edilen tıatıl fikirler ve mımasız sözler dü~manlar ~arafından sö;vlenmiş şe:ylerdir, 


