




MU'TEZİLE'NİN İLK KURUCUSU VASIL B.ATA
VE BÜYÜK GÜNAH MESELESİ

Doç. Dr. Kemal IŞIK

Mu'tezile'nin ilk kurucusu olarak bilinen Vasıl b. Ata ile İslam
düşüncesi tarihini uzun zaman meşgul eden ve çeşitli fikir akımlarımn
ortaya çıkmasına, özellikle Mu'tezile gibi, akli düşüncenin gelişmesine
önemli ölçüde etki eden bir sistemin doğuşuna neden olan büy~k günah
konusunu incelemeğe geçmeden önce, bu sistemin ortaya çıkışına ve ne-
denlerine kısaca değinmekte yarar görmekteyiz.

M u'tezile adının ortaya çıkışı. ve nedenleri:

Mu'tezile'nin, İslam düşüncesinde belirli prensip ve görüşlere sahip
veya dini anlamda bir ekol olarak ortaya çıkış tarihi kesin olarak bilin-
memektedir. Bununla beraber, bu konuda İslamı.kaynaklardan elde ede-
bildiğimiz bilgiye göre, bu sistemin ilk defa Basra'da Vasıl b. Ata'nın,
büyük günah işleyen kimsenin durumu hakkında ders vermekte olan
Hasan el-Basri'nin meclisinden ayrılmasiyle başlamış olmasıdır. Kaynak-
lardan öğrendiğiınize göre Hasan el-Basri H.110 /M.728 tarihinde vefat
etmiştir!. Mu'tezile fırkasının kurucusu olan Vasıl b. Ata ile Amr b.
Ubeyd'in doğum tarihleri ise, H. 80 /M.699 yılı2 olduğuna göre, böyle bir
fikri harekete yirmi yaşından önce başlamış olmaları düşünülemez. Bu-
na göre Mu'tezile'nin, bir dini sistem olarak Hicrl İkinci yüzyılın başla-
rında, büyük bir ihtimalle Hierl 100-110, Miladi 718-728 yıllan arasında
doğmuş olması gerekmektedir3•

Bununla beraber, bu tarihi daha da ileriye götürerek Hz.Peygam-
ber'e kadar dayandırmak isteyen Mu'tezile bilginleri de vardır. Bu dü-
şünceyi savunanların başında İbnu'I-Murtada gelmekte ve buna delil
olarak da, Vasıl'ın Hz.Ali'nin oğlu Muhammed b. el-Hanefiyye (ölm.
H.81/M.700 yılından sonra) tarafından yetiştirildiğini ve dolayısiyle

1 Bk. ıbn Hallikan, Vefayaıu'l-A'yan. C.I, 8. 355, Kabire, 1367/1948.
2 Bk. ıbn ilailikan, anılan eser, C.III, 8. 132; Yilki1tu'I-Hamavi, Mu'cem el-Udebıi, C.

XiX, s. 243, Kabire 1357/1938; Zuhdt Hasan Cilrullah, el-Mu'le:ile, s. 113, 114, Kahire 1366/
1947.

3 Dk. el-Makrizl, Kiııibu'l-Hııaı e!-Makriziyye, C. LV, s. 183, Kabire 1324-1326; Dr. Ke-
mal Işık, Mu'le:ile'nin Doğ~u ve Kelami Görüşleri, 8. 50, Ankara 1967.
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Kelam ilmini, özellikle itizal fikrini ondanalmış olduğunu ileri sürmek.
tedir4• Hernekadar el-Harizmı (ölm. H.383jM.993) de bu görüşü teyid
eder gibİ görünüyorsa das, aslında böyle bir görüşün doğruluk derecesi
hususunda haklı olarak şüpheye düşmekten kendimizi alamıyoruz. Çün-
kü bu görüş kabul edildiği takdirde Muhammed b.el-Hanefiyye'nin ölüm
tarihi ile Vasıl'ın doğum tarihi arasında çelişik bir durum ortaya çıkmak.
tadır. Bilindiği gibi Vasıl, H.80 jM.699 yılında doğmuş, İbn el-Hanefiyye
ise H.81 jM.700 ile H.83jM.702 yılları arasında ölmüştür. Hatta bu tari-
hin H.72jM.691 veya 73j692 olduğunu ileri sürenler de vardır6• İşte
tarihler arasındaki bu çelişik durum göz önüne alındığı takdirde, İbnu'l-
Murtada'nıiı, Vasıl'ın Kelam ilınini veya itizal fikrini İbn el.Hanefiyye'.
den aldığına dair sözünün doğru olmadığı gerçeğikendiliğinden ortaya
çıkmış olur. Bununla beraber, daha sonra Şehristı1nl'nin de kaydettiği
gibF mutlaka İbnu'l-Murtada'nın görüşünün kabul edilmesi gerekiyorsa,
Vasıl'ın itiza} fikrini bizzat İbnu'l-Hanefiyye'den değil, oğlu Ebu Ha-
şim Abdullah'dan almış olması akla daha uygun gelınektedir.

Dinı anlamda veya inançla ilgili bir sistem olarak Mu'tezile deyi.
minin ortaya çıkışı, genelolarak üç nedene dayandırılınaktadır. Kelam'-
la ilgili çoğu kaynakların da değindiği bu üç nedeni şu şekilde özetlerne-
rniz mümkündür:

I) Vasıl b. Ata'nın, Basra Meseidinde büyük günah işleyen kimse-
nin durumu hakkında ders vermekte olan Hasan el-Basrı'nin meclisin-
den ayrılarak, arkadaşı Amr b.Ubeyd ile, böyle bir kimsenin, ne mu'.
mİn, ne de kafir olduğunu, onun ancak İman ilc küfür arasında orta bir
yerde (el-Menzile beyne'I.Menzileteyn) bulunduğunu söylemeleri üzerİ-
ne, Hasan el-Basrı'nin bunlar hakkında, "Müslümanlarıngörüşünden
ayrıldılar" anlamında "kad i'tezelı'ikavle'l-umme" veya "Vasıl bizden ay-
rıldı" ma~asında "kad i'tezele anna'l- Vasıl" demiş olması, gerek Vasıl
b.Ata, gerekse Amr b.Ubeyd ve onlar gibi hareket eden ve düşünenlere
"i'tizal edenler" anlamında "Mu'~ezile" denmesİne neden olınuştur8•

4 Bk. Ahmed b. Yahya b. el.Murtada, Tabakatu'I.Mu'le:ile, Susanna Dİlvald-Wilzer
ncşri, s.7, Beyrut 1380/1961.

5 Bk. Ebu Bekr cl-Hilrizmi, Resôilu'l.l1ôri.zmi, s. 50, Kahirc 1312/1894.
6 Bk. İbn Hallikan, Vefôyôlu'l-A'yôn, C. III, s. 312.
7 Bk. EbU'I-Fcth Muhammed b. Abdi'I.Kerim b. Ebi Bekr eş-Şehristani, el-Milel ve n.

Nihai, C.I, s. 49, Kahire 138111961.
8 Geniş bilgi için bk. İbnu'I-Murtada, Tabakôıu'I-Mu'lezile, s. 3; Ebiı MansUr Abdu'l.

Kilbir b. Tahir el-Bağdadi, el.Fark beyne'l-Fırak, s. 71, Kahire 1367/1948; Ebu'l.Muzaffer el.
İsfcrayini, eı-Tab.ir fi'd-Din, s. 64-65; Kahire, 1359/1940; eş-Şelirist8nİ, el-Milel, C.I, s. 48;
Muhammed b. en.Nu'miin e1.Mufid, Evôilu'I.Makıilaıfi.'I.Me:ôhib vc'l.Muhıarôl, s. 4-7, Tebriz
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2) İbnu'I.Murtada ise, Mu'tezile deyiminin ortaya çıkışını başka bir
nedene dayandırmaktadır. Ona göre Vasıl ve arkadaşlarına bu adın ve-
rilmesi, daha çok onların, büyük günah işleyenler hakkında öne sürülen
birtakım sapık düşünce ve .görüşlerden uzaklaşmış olmalarından ileri
gelmektedii!. Kaynaklardan öğrendiğimize göre mesela Müreie, büyük
günah işleyen kimsenin mü'min olduğunu kabul etmekle beraber, bu
konuda!d kesin hükmü ahirete ertel~meyi' daha uygun görmektedir.
Oysa Haricilerin bazı kolları, özellikle Ezarika bu hususta çok ileri gi.
derek onun kafir olduğunu söylerken, Hasan el.Basrl de böyle bir kim.
senin münafık olduğu görüşünü ortaya atıyordu. İşte Vasıl b.Ata'nııı,
"büyük günah işleyen ne mü'mindir, ne de kafirdir, o ancak fasıktu"
demek suretiyle, en azından bid'atlıkla vasıf]andırılması mümkün olan
bu tür görüş ve düşüncelere karşı çıkması, kendisine ve kendisi gibi dü.
şünenlere Mu'tezile adıwn verilmesine neden olmuştur.

3) eI-Mes'ıldi (ölm.H.345 jM.956) ise, bu deyimin ortaya çıkışını
başka bir şekilde yorumlamaktadır. Ona göre, bu fırka mensuplarının
Mu'teziIe adıyla anılmasının gerçek nedeni, büyük günah işleyen kimse-
nİn mü'minlerden ve kafirlerden ayrılıp, iki yer arasında bir yerde "el.
Afenzile beyne'l-Menzileteyn" bulunduğunu söylemcleridir10 ki, !ıshnda
İbn Mes'ıld'un bu görüşü, diğer görüşlere oranla gerçeğe daha yakın ola-
rak görünmektedir.

Goldzihcr, Ahmed Emın ve benzeri bazı çağdaş bilginleri de, bu
deyimin ortaya çıkışını, Vasıl ve Arnr b. Ubeyd gibi, bu fırkawn ilk ku-
rucularıwn insanlardan ve dünya nimetlerinden tamamiyle uzaklaşarak.
zahidane ve sade bir hayatı tercih etmiş olmaları veya bu ismin ihtida
etmiş Yahudi kaynaklarından gelmiş olabileceğill, gibi gerçekten uzak
.bir takım nedenlere bağlama çabasına düşmüş olarak görmekteyiz.

Mu'tezile, uzun bir süre kendilerine verilen bu ismi benimseyeme-
miştir. Dolayısiyle, "Ehlu'l-Adl ve't-tevhid" gibi bir ismi kendilerine

1371; Hanna'I-Fiihı1ıi ve Halilu'l-Cerr, Tcirihu'l-Felsefe el-Arabiyye, C.I, 8.140-141, Beyrut
i957; Alımed Emin, Fecru'l-/slani, 8. 288 vd., Kahire 1370/1950; Prof. Dr. İbrahiin Agah Çu-
bukçu, Mu"ezile ve Akıl Meoelesi, A.Ü.tliihiyat Fak. Der., s. SI, Ankara 1964; Montgomery
Watt, The Formative Period of Islamic Thought, s. 209 vd., Edinburgh 1973; Dr. Kemal Işık,
Mu'lezileninDoğuşu ve Kelam, Görüşleri, s. 50 vd.

9 Bk.: tbnu'l-Murtadii, Tabakaıu'I-Mu'lezile, s. 5.
10 Bk.: Ebu'I-Hasan All el-Mes'udl, Murucu'z-Zeheb ve Macidin e/.Cevlıer, C. III, s. 235,

Kahire 1367/1948.
II Bk.: Ahmed Emin, Fecru'l./slam, s. 289; Ignaz Goldziher, el-Akıde ve'ş-Şerw fi'l-

Islam, Arapçaya çevirenler: M. Yıisnf Mıisa, A. Hasan Abdu'l-Kadir ve Abdu'I-Azlz Abdu'l.
Hakk, s. 100 vd., Kahire 1959; Zuhdl Hasan Ciirullah. el-Mu'ıezi/e, 8. 3-4.

\
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yakıştırma çabasına düşmüşlerj fakat zamanla bu isimden kurtulma
ümitlerini yitirince, bunun savunmasını yapmak zorunda kalmışlardır.

Mu'tezile deyiminin ortaya çıkışı ve nedenleri hakkındaki bu kısa
bilgiden sonra, şimdi de esas konumuzu teşkil eden bu sistemin ilk kuru-
eusunu inceleyelim.

VASIL B.ATA
Ha}atı ve Kişiliği

Genelolarak tarihle ilgilikaynaklar, Vasıl b.Ata el-Gazzal'ınl2
Medine'de Hicrl 80, Miladı 699 yılında doğmuş ve Hicrl 131, Miladı 748
yılında da Basra'da ölmüş olduğunda ittifak etmişlerdir. Bununla bera-
ber İbn Hallikan gibi ünlü bir tarihçi de, Onun Hicrı 180, Miladı 796
yılında ölmüş olabileceğini söylemiştirl3 ki, bu duruma göreVasıl'ın yak-
laşık olarak yüz yıl yaşamış ve dolayısiyle Abbası devrinin de bir bölü-
münü iddk etmiş olması ,gerekmektedir. Bu ise, İslamı kaynakların
birleştiği Tarihe aykırı düşmektedir. Dolayısiyle biz de onun, Emevı
devrinin son yılı olan H.131jM.748'deölmüş olmasını akla daha uygun
görmekteyiz.

Vasıl, Medine'de Dabba Oğulları (Benu Dabba)'nın başka bir riva-
yete göre de Mahzum Oğulları (Benu Mahzum)'nın kölesi olarak doğ-
muşturl4• İbnu'l-Murtada ise, onun, Haşim Oğulları (Benu Haşim)'nin
kölesi olduğunu söylemektedirISki, büyük bir ihtimalle bu görüşün, köle
de olsa, şerefli bir ailenin kölesi olarak Vasıl'ın onurlandırılması amacın-
dan ileri geldiği düşünülebilir. Görüldüğü gibi, köle olarak doğmuş ve
yetişmiş olan Vasıl'ın, bu durumunun daha sonraları değişip değişme-
diği, başka bir deyişle, köleliğinin devam edip etmediği hususunda kay.
naklarda aydınlatıcı bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Bununla
beraber, kendisi büyük bir fırkanın kurucusu ve sahibi olabilecek kadar
bilgi sahibi olma ve bu bilgisini, zamanının en ünlü bilginlerinin bilgisi

i

12 Vasıl'a Gazzal (dokumacı) lakalıımn verilmesi, sadaka ve yardımlanın vermek için f~.
kir ve yardıma muhtaç, iyi ahlak sahibi kadınlan tawyabilmek amaciyle ZllDllUllD1nçoğunu do-
kumacılann, özellikle kadın kumaşı dokuyanlann yanında geçirmesinden ileri geldiği söylenmek-
tedir. Bk. Şehristaııi, el.Milel ve'n-Nihai. C.I, s. 46; H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, Shorter Eneye.
lopaedia of Islam, s. 63L.

13 Bk.: İbn Hallikan, VefeyıUu'l-A'yan, C.II, s. 225; Ebu Osman Amr b. Bahr el-Cahız,
el. Beyan ve't.Tebyin, Ahdüsselam Harun neşri, C.I, s. 14, Kahire 1367/1948.

14 Bk.: H.A.R. Gibb, J.H.Kramers, Shorter Encyclopaedia of Islam, s. 631, Leiden 1961;
Ali Mustafa el-Garıibi, Ttirihu'l.Fırak el.ls/ami:1ye, s. 74, Kabire 1378i1959. .

15 Bk.: İbnu'I-Murtada, el.Muny. ve'I.Emel, s. 17, Haydarabad 1316/1902.
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, seviyesine, hatta daha da ileri)'e götürebilme olanağını elde edebildiği ne
göre, şüphesiz onun daha sonraları azat cdilmiş"ve hür bir hayat yaşamış
olması gerekmektedir. Bundan başka, Vasıl'ın, yoksullara yardım ede-
bilecek, zekat ve sadaka verebilecek, hatta çeşitli bölgelere ve ülkelere
yeni mezhebine davet için gönderdiği kimselerin her türlü masraflarını
karşılayabilecek ölçüde büyük bir scrvete sahip bulunması da, bu ger-
çeği daha belirgin bir şekilde kanıtlamaktadır.

Vasıl, hayatının uzun bir devresini Medine'de geçirdi. Yetişme çağı
sayılan bu devrede, ilmini bu şehirde bulunan büyük İslam bilginlerinden
aldı. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında bilgisini geliştirdi. Bundan dolayı,
daha sonraları kurduğu sistemin prensiplerini savunurken, delillerini
daha çok Kur'an-ı Kerim'e dayandırdığını görmekteyiz. Vasıl, hayatı-
nın geri kalan bölümünü geçirmek üzere Irak'a hicret etti16• Bilindiği
gibi~ o günlerde çeşitli insan topluluklarının bir araya geldiği, d~ğişik
inançların ve beşeri bilgilerin yaygın bulunduğu önemli bir kültür mer-
kezi durumunda idi. İşte Vasıl'ın, daha öncc hocası Hasan el-Basri'nin
de yaptığı gibi, 'doğduğu ve yetiştiği yeri terkcdip, bu ülke)'e hicrct et-
mesinin başlıca nedeni de bu idi. Vasıl Irak'a gittiktcn sonra Basra şeh-
rine yerleşti ve Hasan el-Basri'nin Basra Mescidindeki derslerinc devam'
ctmeye başladı. Bu durum, Mürtekib-i Kebire, büyük günah işleyen kim-
senin durumu hakkında hocası ile ihtilafa düşmesine kadar devam etti .•Bu fikir ayrılığının bir sonucu olarak Vasıl'ın, hocasının meclisini ter-
ketmesi ve Mescidin diğer bir köşesinde bir halka kurup kendi görüş ve
düşüncelerini taraftarlarına anlatmağa başlamasiyle de, daha sonraları
İslam düşüncesi tarihinde büyük roloynayacak ve akli düşüncenin
gelişmesinde önemli etkileri görülecek olan meşhur Mu'tezile sistcminin
doğuşunun ilk adımları atılmış oldu J7.

16 Burada hemen şunu açıklamamız gerekir ki, onun bu hieretinin hangi tarihte gerçek.
leştiğine veya hayatının ne kadannı Medine'de, ne kadarını da Irak'ta geçirdiğine dair elimizde
kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Esasen elimizdeki kaynaklarda, gerek Vasıl, gerekse Amr b.
Ubeyd hakkında geniş ve tatmin edici bir bilgiye de rastlamak mümkün değildir. Bununla bera-
ber biz,' Mutezile sisteminin bu iki büyük lideri ve kurucusu hakkında çeşitli kaynakların satır-
lanna serpiştirilmiş dağınık bilgileri bir araya getirmek suretiyle bu yazıyı hazırlamağa ve dola-
yısiyle bu konuyla ilgilenenlere biraz olsun yararlı olmağa çalıştık.

17 Geniş bilgi için bk.: İbnu'l.Murtada, el.Munyc ve'l.Emel, s. 17-18; el.C8hız, el.Beyan
ve'ı-Tebyin ve Ihıilafu'I.Musallin, Muhammed Muhyiddin Abdulhamid neşri, C.I, s. 216 vd,.
Kahire 1369/1950; Ahmed Emin, Fecru'l.ls1i1m, s. 283 vd.; 19naz Goldziher, el.Aklde ve'ş.Şeria
fi'l.İslam, Arapçaya çevirenler: M. Yfısuf Mfısa, Ali Hasan Abdu'l.Kadir ve Abdu'l.Aziz Abdu'l.
Hakk, 8. 100 vd., Kahire 1959; eş-Şehristani, el-Milel ve'n.Nihal, Muhammed Seyyid Geylani
neşri, C.I, s. 43, 46 vd., Kahire 1381/1961; H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, Shorler Encylopacdia of
ı.lam, s. 631; Zuhdi Hasan Carullah, el.Mu'lezile, 8. 1l3, 1l4; Mustafa el.Gurabi, Tarihu'l.Fırak
el-Islamiyye, s. 74-76; Montgomery Watt, The Formaıit'e Period of ı.lamic Tlıoulıı, s. 209 vd ..
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Vasıl, zamanında bulunan bütün mezhep veya fırkaların görüşlerini
en ince noktalarına kadar çok iyi bilen, çeşİt li ilim dallarında otorite
sayılan ünlü bir bilgindi. Ayrıca, hazır cevaplılıği, irtieaıı konuşma ye-
teneği, üstün bir zekaya sahip bulunması ve özellikle eedel kabiliyeti ile
de büyük bir ün yapmıştı. Şairliğinin yanısıra, edehiyatın hertürlü
inceliklerini gayet iyi bildiği gibi, bir konu hakkında tartışmaya giriş-
tiği zaman, k~şısındakini 4emen etkisi altına alabilecek nitelikte bü-
yük bir ikna gücüne de sahipti. Mezhebinin esaslarını yaymak için gece
gündüz demeden çalışırken, ayrıca bunları kuvvetli nakli delillerin yanı-
sıra inkarı güç birtakım akli delillere de dayandırmağa büyük bir özen
gösterirdi. Bütün bunlara rağmen çok konuşmayı da sevmezdi. Hatta
bazan o kadar uzun bir süre konuşmadığı ve sustuğu olurdu ki, onu bu
durumda görenler, kendisini dilsiz sanırlardı. Nitekim bundan dolayı
ona dilsiz diyenler de olmuşturl8•

Vasıl'ın her nekadar bize kadar intikal etmemiş ise de, birçok ilmi
eser yazdığı söylenir. Bu cümleden olarak tarihçiler onun Maneviyye
fırkasına karşı yazdığı "el-Elf' Mesele" adlı eserinin yanısıra "Asnafu'l-
Murcie", "Kitabu A-faani'l-Kur'an", "Kiıab fi't-Tevbe", "es-Sebil ila
Ma'rifeti'l-Hakk", "Tabakat Ehli'l-Ilm ve'l-Cehl", "Kitab Macera Bey-
nehu ve Beyne Amr b. Ubeyd", "Kitab fi'd-Da've", "el-Hutab fi't- Tevhid
ve'l-Adl" ve "el-Menzile beyne'l-Menzileteyn" gibi eserlerinİn de varlı-
ğından bahsederlerl9• •

Vasıl, aslında zühd ve takva sahibi ve Allah'tan çok korkan hir in-
san olmasına rağmen, hasımlanndan kendisini Harici veya Cehmi, hat-
ta daha da ileri giderek kafir olmakla suçlaııd!ranlar olmuşturlO. Kanı-
mızca, Vasıl gibi müctchid derecesine ulaşmış, Tabiinden veya Taba-i
Tabiinden olan bir kimse hakkında gerçeğe uymayan bu tür suçlama-
Iann yapılması doğru değildir. Kelam ya da Mezhepler Tarihi yazarla-
rından bazılarının, ietihadında hata yapmış olsa da, bir sevap alır, denen

18 llk.: İbnu'l-Murtadıi, el-Munye ve'l-Emel, s.17; Ebü Muhammed Abdillah b. Muslim.
b. Kuteybe, Kitab Uyuni'I-Abb&r, C.I, s. 196, Kahire 1343-1349/1925-1930; Ali Mustafa el-
Gurabi, Tıirihu'l-Fırak el-İslıinıiyye, s. 77.

19 Bk.: İbnu'l-Murtadıi, el-Munye, s. 21; ıbn Hallikiin, Vefeycilu'l-A'ylin, C.I, s. 63, 64;
Prof.Dr. Neşet çağatay ve Prof. Dr. İbrahim Agah Çubukçu, Isliim Mezhepleri Tarihi, s. 113,
Ankara 1976; el.Gurlibi, Tarihu'l-Fırak, 8. 78.

20 Bu haksız suçlamalar için bakınız: Ebü Mansür Abdu'I-Klibir b. Tlibir e1-Bağdiidi,
cl-Fark beyne'l-Fırak, Muhammed Ziihid el.Kevsen neşri, s. 70-71, Kahire 1367/1948; Ebu'l-
Muzaffer el-İsferayini, el.Tabsir fi'd.Din, s. 41, Kahire 1359/1940; Ebü'I-Hasan Ali b. tsmiiil
el.Eş'ari, Kittibu'l-tMne arı Usuli'd-Diytine, s. 41, Haydarabıid 1367/1948; el-Hafız Şemseddin
ez-Zehebi, Miztinu'l.I'liatilfi Nakdi'r.Rictil, C. III, s. 267, Kahire 1325/1907.
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bir müctehidi fasık veya kafir olmakla itham etmelerinin gerçek nedenini
anlamak mümkün değildir.

Bütün bunlara rağmen, kısaca şunu söyleyebiliriz: Vasıl, akılcı bir
sistem olan Mu'tezile me'zhebinin ilk kurucusu ve bu sistemin, et-Tevhid,
el-Adl, el-Va'd ve'l-Vaid, el-Menzile beyne'l-Menzileteyn ve el-Emr bi'l-
Ma'ruf ve'n-JYehy ani'l-Münker, gibi, tüm mensuplarının birleştikleri
ana görüşlerini oluşturan beş prensibin koyueusu olarak, akli düşünce-
nin gelişmesine ve özellikle nassların yanısıra, akla ve akli delillere de
gereken önemi ve değeri vermek suretiyle İslam inancına en büyük hiz-
metlerde bulunan, daha sonra da adına nisbetle Viisıliyye Fırkası'nın
doğmasına neden olan önemli bir düşünür ve belirgin niteliklere sahip bir
kelamcıdır.

Görüşleri:
Vasıl b.At;ı'nın itizali görüşlerini şu dört noktada toplamak müm-

kündür:

1- Büyük Günah işleyen Kimsenin Durumu:

Vasıl'a göre" Mürtekib-i Kebire" yani büyük günah işleyen kimse,
ne mü'mindi:ı:, ne de kafirdir. O, ancak fasıktır. Hasan el-Basri ise, daha
önce de gördüğümüz gibi, böyle bir kimsenin münafık olduğunu söyle-
miştir~ Vasıl, işte bu yüzde~ hocasının meclisindenayrılarak, İslam
tarihinde ilk defa "el-Menzile beyne'l-Menzileteyn", başka bir deyişle
"iki yer arasında bir yer" nazariyesini ortaya atmıştır. Bu görüşe göre,
büyük günah işleyen kimse, iman ile küfür arasında orta bir yerdedir ki,
bu da fısktır. Böylece Vasıl, fıskı, iman ile küfürarasında müstakil
üçüncü bir derece olarak kabul etmiş olmaktadır. Buna göre, büyük gü~
nah işleyen kimse, yani fasık, ölmeden önce tevbe ederse, tekrar iman
makamına dönecek ve mü'min olarak ölecektir. Tevbe etmeden önce
ölürse, iman derecesinden daha aşağı, küfür derecesinden daha yüksek
olan fısk, tamamen küfre dönüşecek ve kiifir olarak ölecektir. Böyle bir
kimsenin ahiretteki yeri ise, Cehennem olup, ebedı olarak orada kalmak-
tır. Şu kadar var ki, fasıkın Cehennemdeki derecesi, daha dünyada iken,
her nekadar tevbe etmemiş ise de, imanını tam olarak yitirmemiş oldu-
ğundan kafirin derecesinden daha üstün ve azap derecesi de, ondan daha
hafif olacaktırı!.

Vasıl,- "el-Menzile beyne'l-Menzileteyn" görüşünü, ilk defa İslamı
kaynaklardan almış olarak görünmektedir. Çünkü, gcrek Kur'an-ı

21 Bk. eş-Şehri.tani, d-Milel ve'n-Nihal, C.I, s. 48; Zuhdi Hasan Carullah, el-Mu'ıe:i.le,

8.54 vd.
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Kerim'de, gerekse Hz. Peygamber'in hadislerinde bu kavramın ifade
ettiği "Orta Yol"a delalet eden pek çok ayet ve hadislere rastlamak müm-
kündür. Mesela Kur'an-ı Kerim, insanların bütün işlerinde Orta Yolu
seçmeleri gerektiğine işaret ederek şöyle demektedir: "Böylece, sizi in-
sanlara örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Pey-
gamber de size örnektir"22. "Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbü-
tün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın"23. "Ey,
Muhammed; Namaz kılarken sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisinin or-
tasını bul"24. Bu konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber de "Her şeyin en
hayırlısı, ortasıdır"25 demiştir. Diğer bir rivayete göre de, Hz.Peygam-
ber sahabeyle bulunduğu bir sırada yere bir çizgi çizmiş, daha sonra da
bu çizginin sağında ve solunda olmak üzere iki çizgi daha çizdikten sonra
elini ortadaki çizgiye koyarak, "Allah'ın yolu veya Allah'a ulaştıran yol,
işte budur"26 demiş ve sonra da şu ayeti okumuştur: "Bu, dosdoğru yo-
luma uyun. Sizi' Allah yolundan ayrı düşürecek yollara sapmayın. Allah
size bunları sakınasınız diye buyurmaktadır"27. Bu ayeti Kerlme'de Yü-
ee Allah'ın, kullan mn uymalarını istediği "dosdoğru yol", aslında bu şek-
liyle daha birçok yerlerde geçen "orta yol" dan başka birşey değildir. İşte
Vasıl da, bu meşhu.r nazariyesini ortaya atarken, büyük bir ihtimalle bu
ve benzeri ayet ve hadislerin etkisi" altında kalmış olacaktır.

Kaynağı veya dayanağı ne olursa olsun, Vasıl'ın böyle bir tezle or-
taya çıkışı, müslümanların bunu yadırgamalanna, hatta büyük tepkiler-
le karşılamalarına neden oldu. Çünkü onlara göre bu, daha önee duyma-
dıkları yeni bir gijrüş, yeni bir iddia idi. Zira gerek Hz. Peygamber,
gerekse Hulefa-i Raşidin devrinde insanlan, mü'minler, kafirler ve mü-
nMıklar olmak üzere ancak üç gruba ayırmamn mümkün olabileceği
düşünülüyordu ki, bunların niteliklerini kısaea şu şekilde açıklayabiliriz:

a- Mü'minle,.:

Bunlar, dış görünüşü ile içi bir olan, kalpleri ve amelleri ile İsla-
miyete tam olarak bağlı, iman esaslarını eksiksiz yerine getiren ve bun-
lara bütün kalpleriyle inanan kimselerdir.

22 Bakara Süresi, ayet: 143.
23 lsd!. Suresi, ayet: 29.
24 I.ra Süresi, iiyet: HO.

25 Bk. Ebu'l-Hasan AU el.Mes'udi, 1I1urucu.z'Zeheb ve Maadinu'l-Cevher, C. LV, s. 172,
Paris 1278-1293/1861-1876; Zuhdi Hasan Caroııah, el-Mu'ıezile, s. 54.

26 Dk. İbn Mace, es-Sun en, C.I, s. 5, Kahire 1313/1895.
27 En'am Süresi, ayet: 153.
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b- Kafirler:

Bunlar, kalplerindeki batıl inanca uygun olarak hareket eden, İs-
lamiyetive getirdiği hükümleri açıkça inkar eden ve bu yüce dini yık-
mak için müslümantarla da savaşmaktan çekinmeyen kimseletdir.

c- M ünôfıklar :

Bunlar ise, gerçekte kalpleriyle inanmadıkları halde, kılıçtim kendi-
lerini kurtarmak, canlılanm emniyet altına almak, dünyada müslüman-
lar gibi muamele görmek ve onların faydalandıkları bütün nimetlerden
faydalanmak için müslüman gibi görünen ve onlarla beraber ibadet eden
kimselerdir ki, bunların ahiretteki yeri, ebedi olarak Cehennem'de kal-
maktır. Orada en büyük azabı da bunlar görecektir2s •.

Görüldüğü gibi, İslamiyetin ilk devirlerinde amlan bu üç sınıfm
dışında Vasıl'ın anladığı anlamda fasıklıkla vasıflandırılacak bir sınıf
yoktu. Bu da büyük bir ihtimalle, o devrin müslümanları arasında İs-
lam 'dinine ve öğretilerine aykırı davranışlarda bulunabilecek bir kimse-
nin bulunmaması veya bulunsa da, sayılarının pek az olması, ya da bu
tür davranışIn pek seyrek görülmesinden ileri geliyordu. Aslında Kur'an-ı
Kerim'in de, büyük günah işleyenler hakkında Vasıl'ın ortaya attığı fa-
sık deyimini kullanmış olması, seyrek de olsa, daha o devirlerde bile bu
tür müslümanların bulunabileceğine kesin bir kamttır. Nitekim Kur'-
an-ı Kerim bu çeşit müslümanlarla ilgili olarak şöyle demektedir: "Na-
muslu ve hür kadınlara zina isnad edip de, sonra dört şahit getiremeyen-
lere seksen deynek vurun. Onların ebediyyen şa/zitliğini. kabul etmeyin.
işte onlar fasıkların ta kendileridir"29.

Bu ayet-i Kerime'de de görüldüğü gibi, iffeıli bir kadına zina is-
nad edip, sonra da bunu dört şahitle ispatlayamayan kimse, fasık sayıl-
mıştır. Bununla beraber Kur'an, böyle bir kimsenin inanç durumu veya
derecesi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Acaba bu
kimse, fıskından dolayı tamamen imandan çıkıp kafir mi, veya imaniyle
birlikte fasık, başka bir deyişle mü'min ve fasık mı olmuştur; ya da iman
derecesinden çıktığı halde, kafir de mi olmamıştır? İşte bu konu, Pey-
gamberin vefatından bir müddet sonra, mÜ5lümanlar arasında, bir-
takım düşünce ••yrılıktarının ve tartışmaların ortaya çıkmasına neden
olmuştur ki, biz bu düşünce ayrılıklacına geçmeden önce, İslami açıdan

28 Bk. Ali Mustafa el-Curabi, Ttirihu'l-Fırak eı-ls/timiyye, 5. 82-83; Prof.Dr. i'ieşet çağa-
tay ve Prof. Dr. İbrahim Agah Çubukçu, lsltim Mezhep/eri Tarihi,s. 113-114.

29 Nur Suresi, ayet: 4.
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söz konusu büyük günah'ın ne olduğunu kısaca açıklamakta yarar gör-
mekteyiz.

İslam bilginleri büyük günah (kebire)'ın, "Kebire-i Mutlaka" yani
mutlak büyük günah ve "bunun dışında kalan büyük günahlar" olmak
üzere iki kısma ayrıldığında ittifak etmişlerdir.

1- Alla/ı'a ortak koşmak:

İslam inancına göre en büyük günah, AIlah'a şerik (ortak) koşmak.
tır. Bu tür bir günaha biraz önce de değindiğimiz gibi, "kebire-i mutla-
ka" yani mutlak büyük günah denmektedir30• Böyle bir günahı işleyen
kimse, Aııah'ın rahmet ve bağışlamasından yoksun olarak ebediyyen
Cehennem'de kalacak ve en büyük azabı-çekeeektir. Nitekim Kur'an-ı
Kerim bu gerçeği şu şekilde açıklamaktadır: "Allah, Kendisine ortak
koşmayı bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak
koşan kimse şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur"3!. Hz. Peygam-
ber de, bir hadisinde bu ayeti te'kiden, "Allah'a ortak koşar olduğu halde
ölen kimse ebedi olarak Cehennem'de kalacaktır"32 demiştir. Yine en büyük
günahın ne olduğu kendisine sorulduğunda "Allah'a ortak 'coşmak"33
olduğunu söylemiştir.

2- Ortak koşmanın dışında kalan büyük günahlar:

Bunlar, Hz. Peygamberin birçok hadislerinde de görüldüğü gibiJ4,
kasden insan öldürme, zina etme, ana-baba hakkına, yetim malına te-
cavüz, yalan yere şahitlik, faiz yeme ve benzeri fiillere uyan günahlar-
dır. Burada hemen şunu açıkça belirtmeli}iz ki, kasden insan öldüren ik
zina eden kimsenin günahı ve cezası, diğerlerine "Oranladaha büyüktür.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'in "O kimseler ki, Allah'ın yanında başka Tanrı
edinip ona yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksızyere kıymaz-
lar, zina etmezler. Bunları yapanlar, büyük günaha girmiş olurlar3s" de-
mek suretiyle bu iki hususu, hemen AIlah'a ortak koşma fiilinden sonra
zikretmiş olması, bu gerçeği aç_ıkçaortaya koyan kesin bir kanıttır.

Büyük günahın mahiyetiyle ilgili bu kısa açıklamamızdan sonra,
şimdi de İslam fırkalarıwn bu konudaki görüşlerini ana hatlariyle belirt-
meğe çalışalım.

30 nk.: Ömer en-Nesen, el.Akaidu'n-Nesefiyye, 8. 117; Kahire 1319.
31 Nisii. Silresi, ayct: 48.
32 nk. Ebu'l.Huscyo Muslim h. el-Haccac b. Muslim el-Kuşeyri cn-Nisabftri, el.Camiu's.

Sahih, C.I, s. 65, İstanbul 1329-1333.
33 nk: Aynı _eser,C.I, s. 63.
3~ nk. Aynı eser, C.I, s. 63-64.
35 FurMn Silresi, ayet: 68.
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Ehli Sünnete göre, şirk'in dışında büyük günah işleyen kimse mü.
mindir. İşlediği büyük günah onu imandan çıkarmadığı gibi, küfre de
sokmaz. Çünkü hala kendisinde imanın eşasını oluşturan tasdik mev-
cuttur. Dolayısiyle o, sadece günahının büyüklüğü oranında eeza göre-
cektir. Ehli Sünnet buna delilolarak da, tevbe etmeden önce ölen büyük
günah sahibi bir kimse için dua edilmesi ve durumu bilindiği halde, müs-
lüman mezarlığına konulması hususunda Ümmet'in ittifak etmiş bulun-
masını ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in de, "Ey iman edenler! Öldürülenier
hakkında size kısasfarz kılındı ... "37, "Ey iman edenler! Yürel£ten tevbe
ederek Allah'a dönün ki, Rabbiniz kötülüklerinizi örtsün, sizi, içlerinden
ırmaklar akan Cennetlere koysun "38 demek suretiyle, isyan eden ve günah-
kar olan kimseler hakkında "mü'min" deyimini kullanmış olmasını gös-
termektedir39•

Hariciler ise, Ehli Sünnetin bu görüşüne karşı çıkarak, büyük veya
küçük, mutlak surette günah işleyen kimsenin kafir olduğunu ve küf-
ründen dolayı da ebedi olarak Cehennem'de kalacağını ileri sürmüşler-
dir. Çünkü onlara göre, iman ile amel bir bütün olup, birbirinden ayrıl-
maları imkansızdır. Amel, imanı tamamlayan bir cüz olduğundan, ame-
le bağlı olmayan bir imanın da hiçbir kıymeti yoktur. Bu genel hükme
rağmen Haricilerin, bu konuda kendi aralarında da bazı düşünce ayrılık-
larına düştükleri görülmektedir. Örneğin bunlardan Ezarika'ya göre,
büyük veya küçük günah işleyen kimse müşrik olup, kendisiyle birlikte
ailesinin ve çocuklarının da öldürülmesi zorunludur. Çünkü, müşrikin
çocukları da müşriktir. Safariyye, genelolarak Ezarika'nın bu görüşünü
paylaşmakla beraber, çocukların öldürülmesi konusunda onlardan ayrı-
lıyorlar. Necedat ise, işlenen günahın tahrimi konusunda ümmet icma
etmiş ise, bu günahı işleyenin kafir ve müşrik olduğunu; böyle bir icma
olmayıp ihtilaf konusu ise, bu konudaki kesin hükmün fakiWere terke-
dilmesi ve kendi ictihadlariyle verecekleri ahkama göre hükmedilmesi
gerektiğini ileri sÜrmüştür40•

Mürcie ise, mürtekih-i kebire hakkında yeni bir tezle ortaya çıka-
rak dinin ,esasının ve temelinin İman olup, amel olmadığını, işlenen giiB
nahla imana bir zarar gelmeyeceği gibi, yapılan taatın da inanmayana

36 Bk. Nesefi, el.Akıiid, So 1l7-ll8; Zulıdi Hasıln CônlIlah, el.Mu'te:ille, s. 15.
37 Bakara Sıiresi, ayet: 1780
38 Tahrim Suresi, ayet: 8.
39 Bko Nesefi, el.Aktiid, s. 118.
40 Bk.: Ebu Mubammed Osman b. Abdiilah b. el-Hasan el.Iraki el-Hanefi, Tôrihu'I.Fırak

el.lsIamiyye, var. 13 bo, Süleymaniye Ktb. Yazma No: 791; Nesefi, el-Aktiid, 8. 117-118; Hanna'l-
Fahuri ve Halil el-Cerr, TtiTihu'I-Fels~fe el-ATabiyye, C.I, sO137-138, Beynıt 1957; Ziıbdi Hasan
Carullah, el-Mu'tezile, 80 16; el-Bağdadi, el-Fark, s. 700
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bir faydası olmayacağını söylemiştir. Buna göre, büyük günah işleyen
kimse mü'mindir. Mürcie bu hükmü vermekle beraber, büyük günah
işleyene verilmesi gereken cezayı açıklamaktan 'kaçınmış ve bunu ahi-
rete ertelemeyi, başka bir deyişle, bu kimse öldükten sonra Allah'ın onun
hakkında vereceği hükme bırakmayı daha uygun bulmuştur4l• İşte bun-
dan dolayı da, bu fırkaya ve mensuplarına, erteleyenler anlamında Mür-
cie denmiştir.

Vasıl, büyük günah işleyen kimsenin durumu ile ilgili olarak ortaya
atılan bu görüşlerin hiçbirini yeterli ve tatmin edici bulmadı. Çünkü,
Ehli Sünnetin hükmünde görülen yumuşaklığa karşı, Haricilerin görüşü
çok sert ve ağır bir hüküm niteliğini taşıyordu. Mürcie ise, bu konuda
kesin bir hüküm vermekten kaçınıyor ve bu işi sadece Allah'a havale
etmekle yetiniyordu. Ayrıca, Hasan el-Basri'nin bu kimsenin mün~fık
olduğu yolundaki görüşü de, yetersiz ve dayanaksız bir hüküm olarak
nitelendiriliyordu. Vasıl, işte bu nedenlere dayanarak, konunun haIIe-
dilmesi için' başka bir yol arama çabasına düştü. Çünkü ona göre amel,
imanın biz cüz'ü olup, onu tamamlayan bir unsudur. Dolayısiyle mü'.
minIer, kafider ve münafıklarla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim ve hadıs-
lerde geçen hükümlerin, büyük günah işleyen kimse hakkında da uygu-
lanması mümkün değildir. Çünkü bu gibi insanlar, söz konusu hüküm.
terin kapsamına girmemektedir. O halde bunlar hakkında, kendi durum.
larına uyan başka bir hüküm vermek gerekmektedir ki, Vasıl bunların
ne mümin, ne de kafir olduklarını, ancak iman makamı ile küfür ma-
kamı arasında üçüncü bir makamda bulunduklarını söylemek suretiyle,
bu konuda en doğru. hükmü ver~iş olduğunu ileri sürmüştür. Vasıl bu
görüşünü şu şekilde açıklamaktadır: İman, hayırlı bir takım nitelikler-
den oluşmaktadır. Bu nitelikleri kendisinde toplayabilen kimseye mü'.
min adı verilmektedir. Bu ise, övme anlamını taşıyan bir isimdir. Fasık
ise, bu niteliklerden yoksun olduğu için, övülmeye layık değildir. Ayrıca
böyle bir kimse mü'ınin olmadığı gibi, kesin olarak kafir de değildir.
Çünkü kendisinde hala iman ve bunun gereği olan diğer bazı iyi ameller
~ulunmaktadır. Bununla beraber, bu kimse, tevbe etmeden önce öldüğü
takdirde, işlediği büyük günahdan ve bunun sonucu olan fıskından do-
layı ebcdi olarak Cehennem'de kalacaktır. Çünkü ahirette "insanların bir
bölümü Cennet'e, bir bölümü de çılgın alevii Cehennem'e girecektir"42. Bu

41 Bk.: eş-Şehristani, el-Milel ve'n-Nihal, C.I, s. 139; Zuhdi Hasan Canıilah, el-Mu'Iezile,
8.16.

42 Şimi Süresi, ayet: 7; Keza tafsilat için hk.: Ehu'l-Huseyn h. Osman el-Hayyat, Kita-
bu'l-lnLi.ur, s. 164-168, Kahire 1344/1925; eş-Şehristani, el-Milel ve'n-Nihal, C.I, 8. 48, 139;
en.Nesefi, el-Akiiid, s. II 7-11 9; Dr. Kemal Işık, Mu'tezile'nin Doğuşu ve Kellim. Görüşleri, 8. 31-
33.
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iki yerin dışında insanların ahirette kalahilecekleri üçüncü hir yer yok-
tur. Dünyadaki yerleri ise, iman ile küfür arasında kalan üçüncü hir
yerdir ki, hu da fısktır. İşte hunun hir sonucu olarak da, İslam düşün-
cesi tarihinde ilk defa Yasıl'ın şahsında Mu'tezile'nin heş ana prensihin-
den hiri olan meşhur "el-Menzile beyne'l-Menzileteyn" nazariyesi ortaya
çıkmış oldu. .

Ancak Yasıl, hir taraftan hu nazariyeyi ileri sürerken, haşka hir
deyişle, hüyük günah işleyen ne mü'mindir, ne de kafİr, o ancak fasıktır
derken, diğer taraftan Haricilerin görüşüne uyarak hir kimsenin ehedi
olarak Cehennem'de kalacağını söylemekle, kendi kendini makzetmiş
olmaktadır. Büyük hir ihtİmalle kendisi de daha sonra hu çelişikliği
kavramış olacak ki, höyle hir kimsenin Cehennem'deki azabının kafirin-
kinden daha hafif, derecesinin de onun derecesİnden daha üstün olaca-
ğını söylemek gereğini duymuştur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:
Vasıl'ın büyük günah işleyen kimse hakkındaki bu görüşü, diğer görüş-
lere nazaran ilk anda her nekadar akla daha uygun gibi görünüyorsa
da, aslında bunun, Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah'ın dilediğini bağışla-
yacağına dair ayetlere aykırı düştüğünü veya en azından Allah'in son-
suz rahmet ve bağışlamasını daraltan bir anlam taşıdığını da kabul et-
mek gerekmektedlr43•

11- Hilafet Meselesi:

Yasıl, bu görüşünü hilafet konusunda tartışan taraflara da tatbik
etti. Bilindiği gibi, o asırda müslümanlar arasında gerek .Cemel Yak'-
asına (H.36 jM.656) gerekse Sirfin savaşına (H.37 jM.657) katılanlar
hakkında da büyük düşünce aynlıkları vardı. Bu konuyla ilgili olarak
çeşitli fikirler ortaya atılıyordu. Mesela bir taraftan Hz.AIi taraftarları,
ona karşı gelenleri, kendisiyle savaşanları ve dolayısiyle hakkı olan hila-
fet makamından kendisini alıkoyanları şiddetle yererek, onları küfür ve
zındıklıkla itham ederlerken, diğer taraftan da Muavİye taraftarları ea-
milerde Ali'ye karşı en büyük ithamlarda bulunuyor, hatta onu lanetle-
mekten dahi kaçınmıyorlardı. HariciIer ise, Cemel Yak'asında Ali'ye
karşı savaşanların kafir olduklarını, Ali'nin onlarla savaşmakta haklı
bulunduğunu, fakat Sıffin vak'asında başlangıçta haklı olmasına rağmen,
daha sonra "tahkim" meselesini kabul etmekle, onun da kafir olduğunu
ileri sürüyorlardı. Ayrıca, Hz.Ali'nin yanısıra Hz.Aişe, Zübeyr ve Talha
gihi tanınmış kişilerin de küfre sa~mış olduklarını iddia. ediyorlardı.

43 Allah'ın rahmetinden ve bağışlamasından bahseden ayetler için bakımz: Nisa Sar.si,
ayet: 48, 64, 116; Zumer Suresi, ayet: 53; Yusuf Suresi, ayet: 87. Keza Lk.: Prof. Dr. Neşet
çağatay ve ProL Dr. İbrahim Agah Çubukçu, ls/am Mezhep/eri Tarihi, s. 114-115.
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Ehl.i Sünnet'in bu konudaki görüşü ise, her iki vak'ada savaşan
iki tarafın da müslüman oldubm ve Ali'ye karşı harbedenler arasında
ası veya hataya düşmüş insanların bulunmasına rağmen, onların bu hata
veya isyanlarının küfre yada fıska neden olamayacağı merkezinde idi.
Dolayısiyle onlar, bu hareketleriyle imandan çıkmış olmadıkları gibi,
İslam kanunlarına göre şehadederi de geçerlidir.

Mürcie'ye gelince, onlar, savaşa katılan her iki tarafın da müslü-
man olduğunu söylemekle beraber, bunlar hakkında verilecek kesin hük-
mün büyük günah işleyenlerle ilgili görüşlerine uygun olarak, ahirete
ertelenmesi gerektiğine inanıyorlardı.

Vasıl, bütün bu görüşlere karşı çıkarak, gerek Cemcl Vak'asına, ge.
rekse Sıffin savaşına katılan taraflardan birinin muhakkak surette hata
işlediğini ve dolayısiyle fasık olduğunu söyledi. Ona göre, hangi tarafın
hata yaptığını kesin bir şekilde tayin etmek güç olduğundan, savaşa ka-
tılan her iki tarafın da, en azından .şehadetlerinin kabul edilmemesi ge-
rekir"4. Vasıl'ın en yakın arkadaşı ve Mu'tezile~nin ikinci reisi Amr b.
Übeyd bu ko~uda daha da ileriye giderek, her iki tarafın da fasık oldu-
ğunu ,ve dolayısiyle şehadetlerinin kabul edilmemesi gerektiğini ileri
sürmüştü4Sr. Ayrıca Vasıl'ın, Hz.Osman ve onu öldürenler hakkında da
aynı görüşü ileri sürerek, bizzat Hz.Osman'ın veya onu öldürenlerin
hata işlediğini ve dolayısiyle bunlardan birinin fasik olduğunu söyledi.
ğini iddia edenler de vardır46• Bununla beraber biz, Vasıl gibi bir insanın
bu tür bir hataya düşüp, Hz.Ali ve Hz.Osman gibi güzide sahabeler
hakkında böyle bir şeyi süylemesinin veya onların fasıklıkla nitelendiril-
melerine cevaz vermesinin mümkün olabileceğine inanmamaktayız.
Kanımızca bu, daha çok muhalifleri tarafından kendisineve kurduğu
büyük sisteme isnad edilen birtakım ~ılsız ve dayanaksız iddialardan
başka bir şey değildir.

Vasıl, sadece hilafet için savaşan taraflar hakkındaki düşüncesini
belirtmekle kalmayıp, ayrıca müslümanlar arasında bir takım ayrılık-
lara, hatta savaşlara sebep olan hilafet konusunu da kökünden hallet-
mek istemlştir. Bilindiği gibi, Hz.Peygamberin vefatından sonra müslü'
manların karşılaştıkları en önemli ihtilaf konularından biri de, İmaIllet

44 Dk.: eş-Şehristanİ, el-Milel ve'n.Nihal, s. 49.
45 Bk.: el-Bağdadi, el.Fark beyne'l-Fıra/c, s. 72; Zuhdi Hasan Carullah, el-Mu'ıezile, 8. 19;

eş-Şehristnni, el-Milel ve'n.Nihal, C.I, s. 49; Ali Mustafa el.Gurahi, Tarihu'I-Fırak el-Islamiyye,

s. 93-94. "
46 Dk.: el-Bağdadi, el-Fark beyne'l-Fırak, 8. 71, 72; el.1sf~rnyinİ, el.Tabs,r fi'd.D,n, s. 65-

66; eş.Şehristiınİ, el-Milel ve'n.Nihal, C. I, 8. 49.
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meselesi olmuştur. Peygamberin vefatından hemen sonra, yeni halifeyi
seçmek üzere "Sakife Beni Saide" mevkiinde toplanan müslümanlar
arasında bu konuda yapılan tartışmalar o kadar şiddetli bir şekilde cer-
yan etmiştir ki, hatta bir ara kılıç çekenlerbile olmuştur. Bu durumu
haber alan Ebı1 Bekir ile Ömer'in toplantı yerine yetışmeleriyle, daha
Hz.Peygamber'in cenazesi bile kaldınlmadan, müslümanlar arasında pat-
lak verecek olan büyük bir tehlikenin önüne geçilmiş oldu. Ebı1 Bekir'in
büyük dirayeti sayesinde tehlike atlatılmış ve Hz.Peygamber'in "ımam-
lar Kureyşlilerden olur47" anlamındaki bir hadisine uyularak, Ebı1 Be-
kir'e biat edilmiştir48• Bununla beraber bu mesele, daha sonraları yeni-
den alevlenmiş ve müslümanıarı ençok meşguı eden bir konu haıine geı-
miştir. Hatta zaman zaman devletin başına büyük gailcler açtığı ve onu
çok tehlikeli durumlara soktuğu da olmuştur.

Bununbir sonucu olarak da, İslam fırkaları imamet konusunda bir-
birleriyle çf(lişen,birtakım fikirler ortaya atmaya başlamışlardır. Mesela
Ehl-i Sünnet'e göre, halifenin mutlaka arap asıııı Kureyşlilerden olması
ve halife4k makamına gelebilmek için de, ümmetin seçilen kimseye biat
etmesi ve ona uyacağını belirtmesi gerekmektedir. Şiiler ise, imametin
sadece Fatıma'dan doğma, H~.Ali'nin evlatlar~na ilahi bir emirle tahsis
edildiğini, dolayısiyle bunların dışında kalanların imamlıklarının caiz
olmadığını ileri sürmüşlerdir. Haricilere gelince, onlar daha değişik bir
fikir o~taya atarak, halifenin zorunlu hallerde ümmet tarafından seçil-
mesi, hatta bu Yüce makama gelmenin, Habeşii bir köle de olsa, her müs-
lümanın hakkı bulunduğunu söylemişlerdir.

Vasıl ise, imametle ilgili bütün bu çeıişik görüşleri göz önüne ala-
rak, bunları birleştiren, özellikle Şiilerle Haricilerin aşırı nitelikteki gö-
rüşlerinin dışında, bütün müslümnların kabul edebileceği ve dolayısiyle
bu problemin de esasından çözümlenmesini sağlayabilecek bir orta yo-
lun izlenmesi gerektiği düşüncesini ortaya atmıştır. Vasıl'a göre imam,
ancak ümmetin ihtiyariyle, seçmesiyle tayin olunur. Buna delilolarak da
ancak belirli bir kimsenin imam olabileceğine dair Kur'an-ı Kerim'de
ve hadislerde herhangi bir nassa rastlanınamış olmasını, hatta müslü-
manların dahi bu konuda birleşememiş olmalarını göstermektedir. Vasıl
bu görüşüyle de, bir bakıma Ehl-i Sünnet'in ve Harieilerin görüşüne uy-

47 Bk.: Muslim, el.Ciimiu's.Sahih, C. Vi, s. 2-4; Ebu Ahdillah Muhammed b. ısmail el.
Buhari, Sahlhu'l-Buhiiri, C. VIII, s. 104-105, İstanbul 1315.

48 Bk.: el-Eş'ari, Miikiiliiıu'l-lslcimiyyin, C.I, s. 38-41; İbn Hişam, es-Sirclu'n-Nebeviyye,
C.IV, s. 306-312; eş.Şehristani, el-Milel ve'Nihal, C.I, s. 24; el-Bağdadi, cl-Fark beyne'I-Fırak,
8. 15.
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muş olmaktadır. Ona göre, iman ve adalet sahibi oh~ası şartiyle, ister
Kureyşlilerden, ister başkalarından olsun, her müslümanın imam olarak
seçilmesi mümkündür. Vasıl, bu görüşüyle, Haricilerin rızasını kazanmış
olduğu gibi, her asırda mutlaka bir imamın seçilmesi gerekir49, demek su-
retiyle de, ister hazır, ister gaib olsun, her zaman bir imanıın var oldu-
ğuna inanan Şiilerin de görüşüne yaklaşmış olmaktadır.

111- Al~ah'ın Sıfatlan:

Kur'an-ı Kerim'de Allah'la ilgili bazı sıfatlar zikredilmiştir.' Allah'.
ın "en güzel" diye nitelendirilen isimlerindensa her biri, bu sıfatlardan
birine delalet etmektedir. Genel olarak selef bu isim ve sıfatların kadim
olup, hadis olmadıklarına inanıyor ve bu konuda herhangi bir tartış-
maya girişmekten de şiddetle kaçınıyordu. Bununla beraber daha son.
raları, bu konunun yavaş yavaş tartışma konusu yapılmağa başlandığını
görüyoruz. Mesela İmam Ahmed b. Hanbel (ölm.H.~4ı /M.855), Allah'ın
isim ve sıfatlarının yaratılmamış olduğunu söylerkensı,. daha sonraları
İbn Hazm (ölm.H.456/M.ı063), aslında sıfat sözcüğünün Allah hakkın-
da kullanılmasının dahi doğru olmadığını belirtmiştir. Çünkü ona göre
Kur'an-ı Kerim, bu meseleye temas etmediği gibi, ne Hz.Peygamber'in,
ne de sahabenin ve tabıinin seçkinlerinden hiçbirinin, bu konuda bir şey
söylediği görülmüştür. Bundan başka İbn Hazm, Allah'ın alim, kadir,
gören, işiten gibi isimlerinin, O'nun zati sıfatlarından çıkmış olduğu dü-
şüncesine de katılmamaktadır. Ona göre sıfatlar hakkında fikir yürüt-
mek, kötü bir bid'auir. Bu yol, ilk defa Mu'tezile ile RafıziIer ve onlara
tabi olarak da Ehl-i Sünnet'in yolundan ayrılan Kelamcılar tarafından
izlenmiştirsı. Bu görüşüne delilolarak da, "Cinleri O yaratmışken, ka-
firler Allah'a ortak koştular. Körü körüne O'na.oğullar ve kızlar uydurdular.
Haşa O, onların vasıflandırmalarından yücedir"s3. "Eğer yerle gökte AI-
lah'tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi bozulurdu. Arşın Rabbı olan Al.

49 Bk.: Ebu'I-Hasan Ali el.Mes'udi, Muracu'z.Zeheb ve Matidin el.Cevher, C.I, s. 71, C.VI,
s. 24; Zuhdi Hasan Carullah, el-Mu'ıezile; s. 19-20.

SO Kur'an., Kenm bu konuda şöyle diyor: "En güzel isimler Allah'ındır; o halde O'na, o
i8imlerle dua edin. O'nun isimleri konusunda eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının ceza.
sını göreceklerdir". A'raf Saresi, ayet: 179. Hz. Peygamber de, bunu te'kiden bir hadisinde şöyle
diyor: "Yüce Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Bunları söyleyenler Cenneı'e gireceklerdir". Sa.
hihu'l-Buoor., C. VIII, s. 159.

51 Bk.: EbU'I-Hasan el-Eş'aıi, el-lbanef. Usuli'd-Diyane, 8. 34, Haydariibiid 1367/1948.

52 Bk.: Ebu Muhammed All b. Alımed b. Hazm, Kiıfibu'l-Fistil fi'l.Milel ve'l.AlıvIJ, ve
n-Nihai, C. II, s. 95-96, Kabire 1347/1928.

53 En'am Saresi, ayet: 100.
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lah, onların vasıflandırmalarından münezzehtir"54. "Allah'ı bırakıp tap-
tığınız, sizin ve babalarınızın adlandırdığı, putlardan başka bir şey değildir.
Allah onları destekleyen bir delil indirmemiştir"56 ayetlerini göstermiştir.

SeIefin sıfatlar konusundaki bu tutumlu ve çekingen davranışına
rağmen, daha sonraları bu yol terkedilmiş ve Allah'ın İsim ve sıfatları,
müslümanlar arasında en çok tartışılan ve çeşitli görüşler ileri sürülen
bir konu haline gelmiştir. Bununla beraber, bu konuyla ilgili olarak
İbn Hazm'ın ileri sürdüğü fikri, yani bu meselenin ilk defa Mu'tezile ta-
rafından ortaya atıldığı şeklindeki düşünceyi de kabul etmek mümkün
değildir. Çünkü, bu sistemin ilk kurucusu Vasıl'ın dahi, sıfatlar konusun-
daki görüşlerini tam olarak belirlemek mümkün olamadığına göre, an-
cak başkaları tarafından bu konu ortaya atıldıktan sonra, Mu'tezile de
bununla ilgili görüşlerini açıklamak ve bunları savunmak durumunda
kalmış olacaktır. Nitekim, bu konuyu ilk defa ortaya atıp, müslümanlar
arasında tartışma konusu yapanların, Ca'd b.Dirhems7, Cehm b.Safvfın58

.ve Gaylan ed-Dimaşki59 olduğıında hemen hemen bütün kaynak eserler
ittifak etmiş bulunmaktadır.

Ca'd b.Dirhem ile Cehm b.Safvan'ın sıfatları kabul etmemesi, Al-
lah ile kulları arasında benzerliğin nefyedilmesi esasına dayanmaktadır.

54 Enbiya Suresi, ayet: 22; Mü'minun: 92; SafflU: 159, 180.
55 YUsuf Suresi, ayet: 40.
56 Necm Suresi, ayet: 23. , .
57 Ca'd b, Dirhem, Kur'an'in mahliık (yara'wmış) oldub'llnU ileri sürmesinden dolayı.

Hişam b, Ahdi'l.Melik (Hilafet süresi: H. 105-125 JM. 723-742) zamanında, Irak valisi Halid
b, AbdiIlah el-Kasn tarafından Halifenin emriyle H. 124JM, 741 yılında öldürülmüştür, Tafsi.
lat için bk,: İbnu'l.Esir, el.Kamilfi'I.Tarih, C,V, s, 704, Mısır 1348 ve Leiden 1283-1293 baskısı;
İbn Nubate; Serhu'l-Uyun Şerh Risalel Ibn Zeydun, s. 159, Kahire 1278{1861; A.S. Tritton,
Muslim Theology, 8,54-55, London 1947; İbnu'l-lmiid el-Hanbeli, Şe::erlUu'z-Zeheb fi Ahbari
men Zeheb, C,I, s,169, Kabire 1350{1931.

58 Cehm b, Safvan as1enHorasanlı idi. Kwe'de bulunduğu Bırada Ca'd b. Dirhem ile karşı.
laşmış ve onda" bazı fikirlerini almıştır. Makrizi'ye göre, Horasan'da ilk defa Allah'ın sıfatIannın
nefyi fikrini yayan Cehm b, Safvan'dır, Bir süre el-Haris b. Sureye'in vezirliğini yapmış ve da.
ha 80nra da Horasan'da Haris'in önderliğinde Emevilere karşı girişilen ayaklanmaya iştirak et.
miş olduğundan, Emeviler tarafından H. 128{M. 745 yılında öldürülmüştür. Tafsilat için bk.:
İbn Nubtıte, Şerhu'l-Uyun, s. 159; Şehristani, el-Milel ve'n-Nihal, C,I, s. 86-87; el.Makrizf, Ki.
labu'I-IIi/al el-Markiziyye, C.IV, s. 184, Kabire 1324-1326, el,Bağdadi, el-Fark beyne'l-Fırak,
s. 128; Ahmet Emin, Fl!cru'l-Islam, s, 286-287; İbn Kayyim el-Cevziyye, Igasclu'I.L£hfan, M.
Hamid el-Faki neşri, C.II, s. 177, Kahire 1939.

59 Gaylan ed-Dimaşki'nin babası, Osman b. Affan'ın kölesi idi. Kendisi Ilişam b. Ahdil:
melik'in hilafeti sırasında Şam'a girmiş ve daha sonra da Kader'i inkar etmesinden dolayı, Hi.
şam tarafından elleri, ayalclan kestirilmek ve Şam kapısında çarmıha gerderilınek sUretiyle öl.
dürülmüştür. Bk.: İbn Kuteybe, Kiıtibu'l-Maurif, s. 166, Kahire 1300{1882; Alımed Emin, Fec.
ru'ı-Islam, s. 285, A.S. Tritton, Muslim Theology, s. 55-59; İbn Nubate, Şerhu'l-Uyun, 8. 157-
158.
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İşte bu nedenle, Allah'ın fiil (yapma) ve halk (yaratma) sıfatlarının
dışında kalan diğer bütün sıfatlarını kabul etmemişlerdir. Onlara göre,
her şeyi halkeden, yaratan sadece Allah'tır. Bu sıfat yalnızca O'na has
olduğundan, bununla başkalarımn vasıflandınıması mümkün değildir.
Bunun gibi, her şeyin gerçek faili (yapıcısı). de, sadece O'dur. Bu sıfat,
Allah'tan başka hiçbir kimseye vcrilemez. İşte bundan dolayı da, insan
fiillcrinde mecbur olup, bunları yapma veya yapmama hürriyetine sahip
değildir. Fiillerin insana nisbeti ise, sadcce meeazi anlaİnda bir nisbet
olup, gerçek bir nisbet değildir.

Gaylan ed-Dimaşkl'yi ise, sıfatlar konusunda daha çok Mu'tezile'-
nin görüşüne yaklaşmış olarak görmekteyiz. Mu'tezile Allah'ın, ilim,
kudret ve irade gibi subı1ti sıfatlarını kabul etmediği gibi, Gaylan da
bunları kabul etmemiştir. Çünkü bunlar, gerçekte Allah'ın Zatı'nın ay-
nıdır. Dolayısiyle bunların, Aılah'ın Zatı'nın dışında başka anlam taşı-
dıklarını ileri sürmek mümkün değildir.

Vasıl'ın sıfatlar konusundaki görüşüne gelince, daha önce de değin-
diğimiz gibi, bunu. tam olarak belirlemek mümkün oıainamaktadır.
Çünki,i elimizdeki kaynaklarda Vasıl'ın bu konudaki görüşlerine gereği
kadar yer verilmemiş, ya da hiç değinilmemiş olduğunu görüyoruz. Bu-
nun için biz de, sadece Şehristani'nin verdiği kısa bilgiye dayanarak, Va-
sıl'ın bu konudaki görüşlerini açıklamağa 'çalışacağız. Şehristani'ye göre
Vasıl'ın sıfatlarla ilgili görüşü başlangıç olarak, olgunlaşmamış bir görüş
niteliğindedir. Bu da, bütün müslümanların açıkça belirttikleri, kadim,
öncesiz iki ilah'ın varlığının imkansızlığı esasına dayanmaktadır60•
İşte bu esasa veya ilkeye dayanarak Vasıl'da, Allah'ın kıdemi, öncesi~-
liği dışındaki diğer bütün sıfatlarını nefyetmiştir. Aksi takdirde, öncesiz
olan Allah'ın sıfatlarının da öncesiz olması gerekecektir. Çünkü Allah'ın
hadis yani sonradan var olan şeylerle vasıflandınlması imkansızdır. AI-
lah'ın zatına ilaveten kadim olan birtakım sıfatların kabul edilmesi ise,
birçok kadim varlıkların var olmasını gerektirecektir ki, böyle bir şeyin
düşünülmesi imkansızdır. Çünkü bu, Allah'a ortak koşmak demektir.
Allah'a ortak koşmak ise, küfürdür, Allah'ı inkardır. Bunun cezası da,
ebedi olarak Cehennemde kalmaktır6i• Vasıl'ın bir başlangıç olarak basit
veya Şehristanl'nin deyimiyle olgunl~şmamış, kemale ermemiş gibi gö-
rünen bu görüşü, daha sonraları Mu'tezile tarafından geliştirilmiş ve
büyük çapta yabancı düşüncelerden, özeııiklt' Yunan felsefesinden ya-

60 Bk.: cş-Şchristiuii, el-Milel ve'n-Nihal, C.I, s. 46
61 Bk.: Zuhdi Hasan Ciırullah, el.Mu'lezile, s. 63; Ali Mustafa el.Gurahi, Tarihu'l-Fırak

el.l.lıimi;yye, s. 95-96.
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rarlanmak suretiyle, sıfatlar konusuna başka çözüm yolları aranmağa
başlanmıştır. İşte bunun bir sonucu olarak da bu mese]e, Mu'tezile'nin
titizlikle üzerinde durduğu en önemli bir konu' haline gelmiştir.

Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba Yası!, Allah'ın, kulemi
dışındaki bütün sıfatlarını nefyetmek]e, bunların gereği olan kemal sı-
fatlarını da mı nefyetmiş olmaktadır? Kanaatiınce Vası]'ın böyle bir
şeyi amaçlamış olabileceğini düşünmek doğru değildir. Çünkü Vasıl gibi,
bütün delillerini Kur'an'a dayandıran .ve ona tüm kalbiyle inanan bir
insanın~ kemal sıfatlarını içeren" ... Doğrusu Allah, her şeyi Bilen'dir"62,
"Allah işlediklerinizi Görendir"63 anlamlarındaki ayetleri ve bunlara ben-
zer daha birçok ayeti inkar etmesi düşünülemez. Aksine o, Allah'ın her
türlü kemal sıfatiyle muttasıf bulunduğunu kabul etmekte, ancak ka-
dlın anlamında bir sıfatın, O'na vcrilemeyeceğini söylemektedir. Şüp-
. hesiz bu da, onun, Allah'ın gerçek birliğini ve öncesizliğini, O'ndan başka
iliıhların varlığının düşünülemeyeceği gerçeğini kanıtlama ~abasından
ileri gelmektedir.

IV- Insanın Iradesi veya Kader Meselesi:

İnsanın fiillerinde hür olup olmadığı meselesi, daha Hz. Peygamber
devrinde bazı müslümanlar arasında tartışma konusu yapılmağa başlan-
mıştır. Acaba insan fiillerinde hür olup, herhangi bir dış etken bulun-
maksızın bunları sırf kendi iradesi ve isteği ile mi veya kaderin baskısı
altında mecbur olarak mı yapmaktadır? İşte bu sorunun cevabını ara-
ma çabasına düşen bazı müslümanlar, Allah tarafından önceden tayin
edilen "alınyazısı" anlamına gelen "kader" konusunu, Hz.Peygamber
henüz aralarında olmasına rağmen, tartışıİı.aya başlamışlardır. Fakat
Hz.Peygamber'in her fırsatta müslümanları, aralarında fitne ve fesat
tohumlannın saçı]masına, dolayısiyle tesis edilmiş olan birlik ve bera-
berliğin bozulmasına neden olabilecek bu gibi itikadi konularda tartış-
maya girişmekten şiddetle menetmesi64, bir başlangıç mahiyetinde görü-
nen bu tür tartışmalarda müslümanların daha da ileri gitmelerini önle-
miştir. Bunun]a beraber, Hz.Peygamber devrinden sonra da, bu konu
zaman zaıiıan ortaya atılmİş ~e müslümanlar tarafından tartışma konusu
yapılmak istenmiştir. Fakat Hz. Peygamber'i takip eden Halifelerin de,

62 Mücadele Suresi, !iyet: 7.
63 Mümlehine Süresi, ayet: 3.
64 Bu konu için bk.: İbnu'l.Arabi, Şerh Sahihi'ı-Tirmizi, C. II, 9.9, Mı9ır 1350-1352; Su-

nenu Ebi Diivüd, C. II, s. 175, Kesteliye baskısı, tarihsiz; eş-Şevkiini, Feıhu'I-Kadir, C. VIII,
s.120, Mısır 1349; el.Herevi, Zemmu'I-Kelam ve Ehliki, C.I, Var. 14 A, İlah. Fak. Kth., Yazma
No: 7614.
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bu konudaki sert tutumları karşısında müslümanlar, inançl~ ilgili mese-
lelerde fazla birşey söyleme imkanını bulamamışlan~ır.

Emevi devrinin ortalanna doğru ise, itikadi konular, özellikle ka-
der meselesi müslümanlar arasında en çok tartışılan birkonu haline gel-
miştir. Bunun bir sonucu olarak da, bu konuda çeşitli görüşler ortaya
'atılmıştır ki, bunları kısaca şu iki noktada toplamamız mümkündür:

1- İnsan kesinlikle ilahi takdirin dışına çıkamaz. O, daha önce tak-
dir edilen fiilieri yapmak zorundadır. Bunları yapma veya yapmama ira-
desi ve hürriyeti yoktur. Fiillerin ona isnadı ise, sadece mecazi anlamda
bir isnad olup, gerçek bir isnad değildir.

2- İnsan hür bir iradeye sahiptir. Bir şeyi yapma veya yapmama
ancak onun dileğine ve iradesine bağlı olan bir husustur. Allah'ın tak-
diri, insanı, istemediği bir şeyi yapmağa zorlayamaz. Mükellef kılındığı
şeyleri serbestce yapabilmesi için Allah insana hür bir irade ve kudret
vermiştir. İşte bununla insan s~vaba nasilolacak veya cezaya çarptın-
lacaktır.

İnsanların hür bir iradeye sahip olmalariyle ilgiİi bu görüşü ilk defa
ortaya atanlar, Ma'bed el-Cuhani65 ve Geylan ed-Dimaşki idi. İşte Vasıl
da, kader meselesinde bunların yolunu izlemiş ve insanın fiillerinde hür
bir iradeye sahip olduğu görüşünü benimsemiştir. Vasıl'a göre AHah,
adildir; her şeye hakim olandır. O'na, insanların iyi veya kötü, işledikleri
fiiııerinde hür olmadıklarını ileri sürmek suretiyle, şer ve zulüm isnad
etmek mümkün değildir. Zira böyle birşey Allah'ın şanına, adaletine
yakışmaz. O halde insanlar, Allah'ın kendilerine verdiği irade hürriyeti
vasıtasiyle bizzat kendi amellerip.i, başka bir deyişle, hayn, şerri, İmanı,
küfrü, it~ati, isyanı, sevabı ve' günahı yaratmaktadır. Allah kendilerine
bunları yapma veya yaprnama gücü vermiştir. O'nun, kullannı, yapa-
mayacakları' veya kudretlerinin dışında kalan şeylerle mükellef kılması
düşünülemez66~ Vasıl bu görüşünü şu ayetlere dayandırınaktadır: "AL-
lah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler; kazandığı iyilik lehine,
işlediği kötülük de aleyhinedir"67. "Bıı dünya hayatında sarjettiklerinin

65 Ma'bed el-Cuhani'nin, kader meselesini ilk defa Basra'da ortaya attığı söylenir. Kader'le
ilgili tartışmalar büyüyüp, müslümanlar arasında birtakım fitne ve ciddi ayrılıklar yaratmağa
başlayınca, kendisi Halife Abdülme1ik b. 'Mervan'ın emriyle Haeeae tarafından H. 80 IM. 699
yılında çarmıha gcrilınck suretiyle öldürülmüştür. Bk.: el.HUfız Şemseddin ez.Zehebl, Mizanu'l-
l'lidalli Nakdi'r-Rical, C. III, s. 183, Kahire 1325/1907; Ahmed Emin, Fecru'ı-lsltim, 8. 285;
el-Makrizl, el-Hiıaı, C. IV, s. 181 vd.

66 Bk. Ali Musatafa cl-Gurabi, Tarihu'I.F.rak el.lslamiyye, s. 91-99; eş-Şehristanl, el.
Mi/el ve'n-Nihal, C. 1,8. 47.

67 Bakora Sı1rC$i, ayet: 286.
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durumu, kendilerine zulmeden kimselerin ekinlerine isabetle kavurup
mahveden soğuk bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi,
onlar kendilerine zulmettiler"68. " ... Rabbin kimseye zulmetmez"69. "Al-
lah, onlara zulüm, ediyor değildir. Fakat onlar kendi kendilerine zulüm
ediyorlar"70. "Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyde zulüm etmez. Lakin
insanlar kendi kendilerine zulmederler"71. "Herkes sadece kendi kazancına
bağlıdır"72.

Vasıl'in, Allah'ın adaleti prensibinden hareket ederek ortaya attı-
ğı hürriyet fikri, başlangıçta her nekadar ciddi bir tepkiyle karşılanına-
mış ise de, daha sonraları, fiilleri külli iradesiyle Allah'ın yarattığını ve
insanların da o yaratılmış fiilleri kesbettiğini ileri süren Eş'arilerin sert
tenkideriııe maruz kalmıştır. Hatta Eş'ariler daha da ileri giderek, Va-
sıl'ı bu düşncesinden dolayı tekfir etmişlerdir. Bununla beraber, biz bu-
rada hemen şunu belirtelim ki, aslında Vasıl bu görüşü ilc, İslam alemin-
de serbest düşünceningelişmesine büyük ölçüde yardımcı olmuş ve özel-
liklı:, her şeyi Allah'ın takdirine, dileğine bağlamak suretiyle, kulların
80rumsuzea hareket etmelerinin veya tembellik, miskinlik gibi kötü dav-
ranışların İslamiyet'te yeri bulunmadığını kanıtlamıştır.

68 A/.i 1mran Suresi: 117.
68 A/.i 1mrali Suresi, ayet: 117.
69 Keh! Süresi, ayet: 49; Yünus: 44; A'ra!: 176.
70 Nisa Suresi, ayet: 40.
71 Tevbe Suresi, ayet: 70.
71 Tevbe Suresi, ayet: 70; Rum: 9.
72 Tur Suresi, ayet: 21.
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