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Doç. Dr. Mevlüt ÖZLER
I- MÜSTAKİL BİR FIRKA OLARAK MU'TEZİLE'NİN ORTAYA ÇIKIŞI

Lügatte aynlmak, uzakıaşmak, bir tarafa çekilmek-manalanna
gelen "İ'tizal" 1 'kelimesinden türemiş olan Mu'tezile, 1stılahta.
İslam'da ilk zuh,ur eçlen v,e .İslam akaidinin akli esaslannı ortaya
koyarıbüyük kelam ekolüne ~;rile~··fsimdh-2.
, .._, ·:·, ·i ,,.,
•
İslam düşüncesinde önemli bir yere sahib olan Mıi'tezile'nin

ortaya çıkışı ve bu isimle anılmasının sebebi hakkında çeşitli görüşler
ileri sürülmüştür. Bunlan şöyle sıralamak mümkündür :
a) Geleneksel açıklama : Bu izah tarzına göre Mu'tezile ismi,
onlara Ehl-i Sünnet tarafından verilmiş bir isimdir. Bu adın onlara
ne zaman .verildiği kesin olarak bilinmemekle berab~r3 ismin
verilişine sebeb olan hadise; Hasan,Basri (v.ll0/728) 'ni~t~lebesi
olan Vasıl
b. Ata (v. 131/748) 'nın mürtekib-i
kebire konusunda
·.
-·
.·
.
:.
hocasına muhalefet etmesi olarak gösterilmektedir. El-Bağdadi
(v.429/ 1037) 'nin ifadesiyle, mürtekib-i·kebire konusunda ümmetin
•'

1 İbn .. .:Manzür,
Ebu'l-Fadl
Cemaleddin Muhammed b. Mükrti:n, Lisanu'l:
.
·..
'Arab, Beyrut, 1388/1968, XI,440; ez-Zebidi, Muhammed Murtada, Tacu'l
'Arüs, Beyrut, 1386/1966, VIII, 14-15 ..
2 'Abdulhamid, 'İrfan. Drasat fi'l-Fırak ve'l-'Akaidi'l-tslamiyye, Beyrut,
1404/1984, s. 103.
..
3 Rahman, Fazlur, İslam, tre: Mehmet Dag-Mehmet Aydın. 1staııbul,l98l,
s. 109.
;
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görüşünden ayrıldıkları

için müslümanlar onları Mu'tezile diye
isimlendirmiştir4. Buna göre Mu'tezile ismi Ehl-i Sünnet'e karşı
çıkmayi ifade eden bir . nevi zem
ve açık bir iilıahı · hıanası
.
taşımaktadır. Bu manada Mu'tezill'lafzı "muhalif olan, ayrılan" kişiyi
ifade eder>.
b) Bazı müsteşrlklere göre : Müsteşriklerden bir kısmı onların
müttaki ve en küçük şeyle tatmin olan ve bu dünya hayatının
lezzetini terkle ·nefisl_erini ezen kimseler oluşları dolayısiyle bu ismi
aldıklarını söyl'emektedirler. Bu anlamda Mu'tezile ismi, bu sıfatlarla
muttasıf olanlar';n dünya hayatında zahid olduklarını
· göstermektedir6 . Bu görüşte olanlardan birisi de Goldziher'dir7.
Ancak bu görüş müslüman araştırınacılar tarafından kabul
edilmemektedir. İlk Mu'tezile'nin dindar karakterinderi şüphe
edilmeinekle beraber8 bu fırka mensuplarının hepsi anlatılan
sıfatlarla muttasıf degildiler. Aralarında müttakiler oldugu gibi,
günahlatla itharn edilmiş olanlar, yani hem iyi hem de kötüler
vardı9.

4 el-Bağdadi, 'Abdulkahir b. Tahir, el-Fark beyne'l-Fırak, thk. Muhammed
Muhyiddin 'Abdulha.riüd, Beyrut, tsz. s. 115, 118; eş-Şehristani, Ebu:I-Feth
Muhammed b. 'Abdulkerim, el-Milel ve'n-Nihal, thk. Muhammed Seyyid
Kilani, Beyrut, 1395/1975, I, 48: er-Razi, Fahruddin, İ'tlkadatu Fıraki'l
Müslimin ve'l-Müşrikin, Beyrut; 1402/1982,.s.39.
5 'Abdulhamid, a.g.e., s. 104.
6 Bkz. Ebü Zehra, Muhammed, Tarihü'l-Mezahibi'l-tslamiyye.Baskı ·Y(!ri belli
değil, tsz. (Daru'l-Fikri'l-'Arabi), s. 125.
~ Bkz. Goldziher, Ignaz, el-'Akide ve'ş-Şeri'a fi'I-lslam, Aiapçaya tre.
Muhammed· Yüsuf Müsa-A. H. 'Abdulkadir-'Abdulaziz 'Abdulhak, Mısır,
1378/1959, s. 100.
8 Rahman, a.g.e., ·s. l l 0;
9 Ebü Zehra, a.g.e., s. 125.
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·c) Siyasi. izah Tarzı : Bu görüşü benimseyenler ~rasında
müsteşriklerden İtalyan Nallino ile isveç'li Nyberg ve Ah.m~d Emin
vardır. Bunların görüşlerini şöyle özetlemek mümkündür. İtizalin
doğ;uşu siyası bir t~mele dayanmaktadrr. Dini Mu'tezile :Vasıl.b. Ata
(\7;'131/748) ve ~Amr b. 'Ubeyd .. (v:ı44/761) in tabileridir. Aslında
bunlat düşünce ve fikir, sahasında kendileıiilden önce ortaya çıkmış
.siyasi ve arneli Mu'tezile'nin bir devanudır. Siyasi've ameliMu'tezile ise
Sıffin harbinde ve daha önce Cemel
vak'asmda ziihur etri:ılştir. Bu
'
-.. '
isii:n· onlara müslümanlar arasındaki çekiŞme. ve· husumetlerden
uzaklaşan . ins'anlar olarak, onların mevkilerini göstersin diye
~erilmiŞUrl 0. ·
Mu'tezile'rün ortaya çıkışında siyasi bir hadisenin varlığ;ını ilk
defa ileii süren meşhur mezhebler tarihçisi .el- Malatı (v. 377 /987)'dir.
el-Malan bu'koıiuda şunları söylemektedir.:
'
"H~. Ali'nin oğlu Hz. Hasari hilajeti Hz. Muaviye'ye terkedib ona
biat edince Hz. Ali taraftarı C?la:,ı bir grup, Hz. Hasan, Muaviye ve
b.ütün insanlardan ayrılarak evlerine. ve mescidlere çekildiler. ve biz
ilim ve ibadetle m~şgul oluyoruz dediler. Bundan doiayı onlar
kendilerini Mu'tezile diye isimlendirdilet•II.
Görüldüğ;ü üzere el-Malati (v. 337 /987) de Mu'tezile'iiin
menşernde

siyasi bir hadisenin varlığ;ını kabul etmektedir. Ancak ona
göre Mu'teziie'nin ortaya çıkışına sebep olan hadise ilk iç savaşlar
degil; Hz. Hasan ile Hz. Muaviye arasındaki hilafet meselesi, yimi Hz.
Hasan'ın hilafeU Hz. Muaviye'ye'teslim etmesidir. Ayrxca:el-Malati'ye
göre, . Mu 'tezile tama1nen tarafsız bit fırka degildir, onlar· tarafsız
olduklan için (i~ğ;il Hz. Ali tarafını tuttukları için diğ;er insanlardan
aynlmışlardır. ,
:

.ı

'

10 'Abdulhamid, a.g.e., s. 109.

el-Malati, Ebu'l-Hüseyn Muhammed b. Ahmed, et-Tenbih ve'r-Red 'ahi
Ehli'l-Ehvaive'l-Bida', İlşr. Sven Dedenng, İstanbul, 1936, s. 28-29. ·

ll
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Ekseriyet; Mu'tezile'nin Vasıl b. Ata (v. 131/748) ile başladıg:ı: .
olmakla birlikte, Mu'tezile. ·kendi kaynaklar:ınd.a..
mezhebierinin Vasıl'dan önce ortaya çıktıgını savunur. Hatta onlar,
Hz. Ebü Bekir (v. 13/634), Hz. Ömer (v.23/644), İbn Mes'üd (v.32/653),
İbn Abl:)as (v.68/687), İbn Ömer (v.73/69ıl gibi zevat başta olmak
üzere bir çok sahabiyi. ve al-~ .. be:ytten pek çogunu kendi
mezhebierinden saydıkları gibi12, Vasıl b. Ata'nın hocası Hasan
Basri (v. 1 10/728)'nin de kendilerinden oldugunu. söylerler13.
. Günümüz araştırmacılarından Ebü Zelıra'ya göre de .Mu'tezile
mezhebi Vasıl'dan daha önce başlamıştır. Ancak Vasıl Mu'tezile'nin
en açık davetçilerinde:q biridir14.
Basra ve Bağ;dat ·Mu'tezile's~ diye ikiye ayrılan :rvıu'tezile'nin ilk
zuhur yeri Basra'dır. Bagdat ·Mu'tezile'si ise itizal fikrini Basra'dan.
görüşünde

almıştır 15.

ıviu'tezile, temel görüşleri paylaşan16ve feri meselelerde ihtilaf
eden17 'yirmi kola a~ilmaktadırl8. el-MalaÜ (v. 377 /987)' ye gö~e
Basra ile Bagdat Mu'tezih!'si arasmda sayısı binden Ç~k meselede
ihtilaf vardı~ ve bu ihtllaf noktalarında· Mu'tezile'nin: bir kısrhı
digerle~ tekfır etmektedrrl9.
12

Bkz., 'Abdulcebbar, el-Kadi ',Abduiİ~ b. Ahmed Ebu'l-Hüseyn, Fadlu'l-

İ'tizal ve Tabakatu'l~Mu't(:!zile, ilik. Fuad &:~d, Tun~s. 1393/1974, s .. 214.

'Abdulcebbar, F~dlu'l-İ'tızal,.s . 2ı4vd~ ·
.
.: : i
'
:
.
Ebü Zehra, a.g.e., s. 125.
15 ei-Malatı,
. < a.g.e., s. 30.
..
.
16 Mu;tezile'nin, Tevhid, 'Adi, Va'd ve Va'id, Menzile be)rne'l-Me~~iİete:fri ve.
Emr bi'l"Ma'rüf Nehy 'arif'l-Münker diye bilinen beş temelprensibiiçin bkz.
'Abdulcebbar, el-Kadi 'Abdullah b. Ahmed Ebu'l-Hüseyri, Şerhu'l-Usüli'l
Hamse, nşr. 'Abdulkerim 'Osman. Kahire, 1384/1965, s. 149 vd.
17 el-Malatl, a.g.e., s. 28.
18 el-Malatj, a.g.e., .s. 28; el-Bağdadi, el-F:ark, s. 24 ; el- ·İsferayini, Ebti'lMuza!fer Şahfür b.. Tahir. et-Tabsi.r fi'd-Din ve Temyizu'l-Fırkati'n-Naciyeti.
'ani'l-Fıraki'l-Halikin, nşr. M. Ziihid el-Kevseri, Mısır, 1955~ s. 30-31, 60 vd.
19 el-Malati, a.g.e., s. 32; krş .. el-Bağdiidi, 'Abdulkahir b. Tahir,el-Milel ve'n13
14
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Degerlendimıe

:
Mu'tezile'nin bir fırka olarak ortaya çıkış sebebi hakkında
mezhebler tarihi müellilleri arasında bir görüş birliğ;inin olmadığ;ı
anlaşılmaktadır.

Mezhebler tarihi sahasında elimize ulaşmış Uk eseri telif eden ve
kendisi de daha önce bir Mu;tezili olan el-EŞ'ari' (v. 324/936)'nin bu
fırkanın ne şekilde ve hangi . s~beblere istinaden ortaya çıktığ;ı
hakkinda bir şey söylememesi elikkat çektcidir20..
el~Eş'ari'den sonra gelen mezhebler
tariliçilt~ri
ise. bu konuda
·(
.. ..
'
' . ·.
:.!
farklı kanaattedirler. el-Malati; (v. 377 (987), yukarıda işaret edHdiğ;i
üzere, Mu'tezile'nin .ortaya çıkışını hilafet gibi siyasi bir hadiseye
bağ;larken21; el-Bağ;dadi (v.-;129/ 1037).eş-Ş~iırtsta~i'(v.548/ 1153) ve
er-Razi ·(v.606/ 1210) gibi müelliller bu fırkanın mtaya çıkışını
mürtekib-i kebire konusundaki tartışmaya bağ;lamaktadırlar22. Bu
tartışmanın nasıl cereyarı ettigi hususunda farklı izahlar olsa da en
Çok meşhur o~arı ve. benimsenen anlayışa göre, Basra me~idinde ders
okutmakta olan Hasan Basri (v. ı 10/728)'nin meclisine giren bir kişi
ona yörıeletek, mürtekib-i kebire konusunda· insanların farklı şeyler
söylediklerini, bu hususta kendi kanaatinin ne olduğ;unu sormuştu.
Hasan Basri konuyu düşÜnürken öğ;rencisi olan Vasıl b. Ata
(v. 131 /7 48) ileıi atılmış ve hacasından
önce cevap vererek; mürtekib-i
.
keblrenin ne mürnin ne de kafir oldugunu, imacla küfür arasında bir
menzflede (el-Menziletü beyne'l-Menzileİ~yn) bulu'ndugunu söylemişı

Nihai.. ~e~t, 1986, s. 135.Mu'tezile üzerine yapılan, doktora çallŞması
. mahiyetinde, 'iki müstakil araştırma için bkz.. Carullah. Zühdi Ha~an. elMu'tezile. iliiliıre. 1366/İ947; Işık, Kemal; Mu'teziıe'nin DoğuŞuve Kdami
Görüşleri, Ankara, 1967.
20 Bkz., el-Eş'arl, Ebu'I-Hasan 'Ali b. tsma'il, Makalatu'l-fslamiyyin,
nşr.
..
Hellınut Rıtter, Wıesbaden. 1400/1980. s. 155 vd.
21 Bkz. el-Malati. a.g.e .. s. 28-29.
22 Bkz. el-Bağdadi. el-Fark. s. ı 15. 118; eş-Şehristani. a;g.e .. I. 48; er-Razi,
a.g.e., s. 39.
~·
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tir23. Bundan sonra Vasıl b. Ata hocasının ders halkasından
ayrılarak mescidiri bir diğ;er köşesine çekilmiş ve orada etrafına
toplanan insanlara kendi görüşlerini anlatmaya başlamıştır. Durumu
gören Hasan Basri 'Vasıl bizden ayrıldı" demiş ve böylece O ve
etrafndakiler "ayrılanlar" anlamında Mu'tezile diye isimlendirilmişlerdtr24.
.
Bu yaygın kanaati benimseyenlere göre Mu 'tezi!e ismi bu fırkaya
muhalifleri tarafından, cemaati terkeden, ayhlanlar anlamında zem,
yani ayıplama.,. kınama manası içeren bir isim olarak verilmiştir.
Halbuki el-Malati (v.377 /987) bu ismin onlara, bir bakıma ihtilaftan,
çekişmeden uzak kaianlar anlamında, bir övgü ismi olarak, bizzat
kendileri tarafından verildiğ;i kanaatindedir25. Görüldüğ;ü üzere
Mu'tezile'nin bir fırka olarak ortaya çıkış sebebi hakkında oldugu gibi,
bu ismin onlara kim tarafından ve hangi sebebe binaen verildiğ;i
hususunda da bir görüş birliğ;i yoktur.
.
İlk dönem kaynakları arasında yer alan ·bu farklı izah tarzları
soiıraki deviriere de aynen yansımış ve benimsenmiştir.
. Ancak, Mu'tezile'nin ortaya çıkışıyla alakalı olar.ak ileri sürülen
bu sebeblerden hiç birisi bu ürkanın zuhuru için yeterli, doyurucu ve
ikna edici görünmemektedir.
Başta el-Malati (v.377 /987) olmak üzere daha sonraları bazı
rdusl.tıman ve batılı Çagdaş aniŞtırmacılar tarafından benii:nsencügı
şekliyle, Mu'tezlle'nin menşeini Cemel ve Sıffin vak'aları y_a 'da Hz.
Hasan ile Muaviye arasında cereyan eden hilafet meselesi ·gibi ilk devir
siyasi olaylarında tarafsız kalan insanlar arasında·· aramak·ve. bu
zümreyi Mti'tezile diye isimlendirrnek güçtür. Mu'tezile ile o insanlar
arasında, genel çoğ;unluktan uzaklaşmak gibi, bir tavır benzerliğ;i olsa
23 "el-Menzile beyne'l-Menzileteyn" için bl}z. 'Abdulcebbar Şerhu'l-Usüli'l-

Hamse, s. 697 vd.
24 Bkz. eş-.Şehristani, a.g.e., I, 48;· er-Razi, a.g.e., s. 39.
25 Bkz. el-Malati, a.g.e., s. 28-29.

61

geçen siyasi olaylarda tarafsız kalan insanlarla, daha
sonraları karşımıza çok yogun ve ciddi bir düşünce mektebi ol~ak
çıkan Mu'tezile arasında tam bir görüş birliginin oldugu isbat
edilmeden bu kanaati benimsernek zordur.
Daha yaygin ve meşhur bir görüş olarak benimsenen ve
Mu'tezile'nin zuhurunu mürtekib-i kebire konusunda cereyan eden
olaya baglayan anlayış ise kaynaklardayer aldıgı şekliyle yetersizve
bu. kadarıyla
tatmin edici degildir. Kapaatimi7..ce, kaynaklanmiZ
bu
. .
.
.
olayın arka planını ve bu konunun tartışılmasına neden olan. devrtn
sosyal, siyasi ve kOltürel gelişmelerini zikretmediklerinden tek başına
bu tartışma hikayesi havada kalmakta ve sonuçta Hasan Basri
(v.ll0/728) ile taleb.<:;:si Vasıl b. Ata (v.l31/748) arasında meydana
gelen ayrılık, özellikle bunun müstakil bir mezheb oluşmasına sebeb
teşkil etmesi mantıW bir zemirıe oturmamaktadır.
Mu'tezile gibi ciddi ve tutarlı görüşlere sahib olan, fikirleriyle
Ehl-i Sünnet'i oldukça meşgul eden ve zaman zaman zorlayan bir
fırkanın böylesine basit ve çok tabii bir tartışma neticesinde ortaya
çıktıgırıı kabul etmek çok zor, hatta imkans~dır. Bir hoca ile talebesi
arasında meydana gelen bu kadar basit bir olay iki insanı bir daha bir
araya,gelmeyecek ve _müstakil bir mezheb ~~uŞturacak şekilde .nasıl
ayırabilir ! Olayın arka planı irdelenmeden bunu anlamak güçtür.
Halbuki kaynaklara paktıgımızda sanki hc,ı..dise birkaç dakika
~çerisinde olup bitmi~. gibi ~öz,ükl;nektedir : Dışarıdem mescide bir
adam giriyor ve ders ·okutmakta olan Hasan Basri:ye bir soru
yöneltiyor, ama. o bir şey sqylemeden talebesi Vasıl b: Ata cevap
veriyor, sonra kalkıp bir başka köşeye .çekilip etqıfına insanlar
topluyor ve böylece müstakil bir fırkanın nüvesi oluşmuş oluyor.
Talebe konumunda bulunan bir insanın hacasından önce
davranarak,. :tıocasına sorulmuş bir suale cevap vermesi edebe
mugayir bir tavır olsa da hocasının meclisini terketmeye ve hele
mÜstakil bir cemaat ve :riıezheb oluşturmaya sebeb teşkil etmese
da,

~.

•
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gerekir.
Abdulkahir el-Bağ;dadi (v.429/ 1037) 'de yer alan bir ifade,
müŞkili tam çöZnıese de olaya biraz açıklık getirmekte ve bize bir kapı
aralamaktadıt. el-Bağ;dadi'ye göreVasıl b. Ata hocası Hasan Basri'nin
meclisinden kendiliğ;inden ayrılmamış; hocası onu, ümmetin bl1
konudaki görüşüne muhalif anlayışından dolayı kovmuştur. Bundan
dolayı Vasıı,- Hasan Basri'n.iJ;ı meclisinden uzaktaşmış ve başka bir
köşede müstakil bir halka oluşturmuştur26. Meclisten kendiliğ;inden ·
ayrılma ile ori:ıdan kovulma neticesinde ayrılmak arasında şüphesiz
önemli bir fark vardır ve birinciye nçlzaran ikinci, yani kovularak
ayrılış, müstakil bir cemaat oluşturmanın, en azından psikolojik bir '
zeminini açıklığ;a kavuşt1lrması bakımından önemlidir.
el-Bağ;dadi'nin bu ifadesi oldukça önemlidir. Bu demektir ki
çeşitli sosyal, siyasi ve kültürel birikim ve hadiseier sonucu toplumda
ciddi şekilde tartışılan mürtekib-i kebire konusu Hasan Basri gibi,
dönemin ileri gelen ve saygı duyulan kişisi önüne getirilerek bir
ç'özüme kavuşturolmak istenmiştir. Muhtemeldir kİ, toplumda yoğ;un
Şekilde tartışıldığ;ı için bu konu asimda daha önceleri de Hasan
Basri'nin ilim halkasında da tartışılıyordu .. Konu, dışarıdan birisi:tıin. · -·
bu halkaya .getirmesiyle yeniden ve .daha ciddi şekilde tartışılmaya
başlandı ve belkide çok uzun süren tartışmalar sonucu bu ve benzeri
diğ;er konulardaVasıl b. Ata. hocasıyla ~diaşamadı. Toplumu ciddi
şekilde meşgtil eden ve dinin ibadet, muamelat ve ahlak sistemleriyle
yakından alakah olan bu mevzuda Hasan Basri
il~. taiebesi Vasıl
. .
arasında ciddi bir biçimde beliren görüş ayrılığ;ı sonuçta fiili bir
ayrılığ;a dönüştü ve Vasıl şu ya da bu şekilde hocasının meclisilli terk
etti ve kendi görüşleri çevresinde yeni bir cemaat oluşturdu.
'·
Hiç bir düşünce ve hareket kendiliğ;inden olu_şmaz. Heryenifilclr
.·:·
ve oluşumların arkasında mutlaka sosyal, siyasal ve kültürel bir
1'
takıni etkenler vandr ve gerçekte bu fikir ve oluşıniara yön veren de
26 Bkz. el-Bagdadi, el-Fark, s. 118; a. mlfel-Milel ve'n-Nihal, Beyrut: 19S6, s.
83.
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hep arka planda kalan bu etkenlerdir. Dolayısıyla fikirlerin ve
hareketlerin. arka planında yatan sebeblergöz ardı edilirse gelişen
hadiseleri ve oluşumlan (log~ ·biçiİnde anlamak mümkü~·~lmaz
bazende insam yanlış samiÇiara da.götrirebilir.
.
K~naatimizce
Mu;tezile
fırkası hakkİnda
durum
aynıdır
ve.: '
c' .· . ' :.:: . : ,_;.. ~ ~-- ;~..:.. . ::.. _·. " ı..
.:. ! .:_::. . . - da
... :
.
.
. -·... .
Mu'tezile, kendisini dogur~ sosy~l ve siyasal etkenl,er.açısindan
yeniden el~. alınmaya· ll}uiit~Çtır. Mu 'teziıe.;yi_ .ortaya çılcirari· gerçek
sebepler net bir b~~üİrtde aniaşılmadan bu fır~ fikiileri de dÖgru .bir
şekilde. anlaşılak~y~~~ktır2 7. Gü,11üİnüzÜ · ·~nl~yabilm(:!k · ·lçtn
öncelikle gGÇmişin dogr~vbir şekild~ aniaşılinasmıri :gerelillÜgi de
h~tırÇlan çı~;n~amahdır.
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A- AKlL ANLAYlŞI :
İslam'da ortayaçıkan ilk kelam ekolü olan28 Mu'tezile'nin dini
. .
-..
·'
:..
.--- --~
"

ve .felsefi tefekkürün gelişrr:ıeşinde :Q.üyü~ rolü olmuşt~r. İslam
t~fekkür tariİıin.<_ie akla en çokj)~e~verenekqilerd~n birisi olan
Mu'tezile İsla·m;.~· ııkli dfışürw~yf"sokan ve b:..ı· qüşÜnce ta~~ın,!
müdafaa eden bir ekoldü.r29. Mu'teztle dini.inançların akli esasla~ı
bulmaya çaba gösteren bir düşünce tarzı olmuş ve bu vasfı ile devam
etmiştır30. Mu'tezile İslam tarihinde akılcı bir fır~a· olarak
tanırımıştır. Onun akla büyük bir deger vyr;ı.:n~sine tesir eden birtakım
arritü~f. ~üphesiz ki mevcuttur.· Bu sebepie~e geçm-eden önce
Mu'te~Üe'İıin alpldan ne anladıgına ve onu nasıl tarıırnlad!gllıa kısaca
; .

.

. .

.

!

.

- '

!

: ~ • •

:

27 Mu'tezile hakkında bu doğrultudayapılan yeni .bir araştınna~için bkz.

Amrnara, Muhammed,
Mu'tezileve Devrim,
.
. tre.

1988.
'Abdulhamid, a.g.e., s. 103.
29 Goldziher, a.g.e., s. 102; Işık, a.g.e., s. 79.
30 'Abdulhamid, a.g.e., s. 125.
28

İbrahim

Akbapa,
..

İstanbul,
.
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bir göz atmakta fayda vardır.
l\1u'tezile'den Ebu'l-Huzeyl el-Allaf (v. 235/849) aklı şöyle tarif
eder; Akıl; ilim kazanma, insanın kendisini eşyadan ve eşyalan da
yekdigertnden ayırma melekesidir31..
.
el-Cübbai (v. 303/916) de aklı"ilim" diye anlatmakta ve tarifine
şu ifadeleri eklemektedir: Insan, akil sayesinde bir delinin yapmaktan
k;;ıç~a:yacagı fiilieri işlernekten kendir1r:ko~r32.
·
". ·.
Genel olarak Bagdat ekolüne men~up Mu'tezili'ler akl~ ilim
:ıffizaiınıa· melekesi olarak tamtrrii:ik.Ist~rnl~l~rdir.
:Mu'tezili düşüriürlerdert el-Cahız (v. 2pS/868l akılla tartılmayan
hiç bir bilginin yakin •ifade etni~yecegini ve herşeyin sebebini
aramanın insana mahsus bir Özellik oldugunu söyletken33,
tan.ınmış Mu'lezile fırkalarından birini temsil eden Sümame
(v.2 13/8~13). ise bütün bilgileİi.n;~kı(vi düşÜnce yolu ile bilinebilecegı
kanaatindedir34.
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B- .AKiiCı SİSTEMİNE TEsİR ':EDEN. SEBEPLER
Yukanda söyledigirniz gibi, İsia:m tarihinde ak.ı:Itıbıı' ekol olarak
taruhan Mu'tezile'riin akılcı bir tefekkür tarzilik y~nelmesinde etkin
olan birtakım arniller vardır. Bunlan, dahili ve harici tesirler adı
altındaiki
ana grupta toplarmik
·,.
- mümkündü;.
.
'

,·

ı-

· ..

'

D4hlli Sebepler:
. .
··r··
.
.
...
Dahili sebepler içeriSillde başlangıÇta Kur'an-ı Keiim'i zikretmek
gerekmektedir. Bilinen bir husustur ki din kendisine yalnız akıllı
insanları muhalap kabul etmekte. ve sadece onları dini
mükellefiyetlerle yüktırnlü tutmaktadır. Tek başına bu gerçek bile
31 Çubukçu,

İbrahim Agah, Mtİ.'tezile ve Akıl Meselesi, Ankara Üniversitesi

Halıiyat Fak. Dergisi, cilt : XII, Ankara, 1964, s. 58.
Çubukçu, a.g. Mak., s. 58.
33 Işık, a.g.e., s. 79.
34 Işık, a.g.e., s. 80.
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İslam'ın

akla ve akli tefekküre verdigi önemi açıkça göstermektedir.
temel kaynagı Kur'an, başta insanın bizzat kendi nefsi olmak
üzere, çevresinde görüp hissettiklerinden başlamak. suretiyle hem
görünen maddi alem, hem de görünmeyen metafizik alem üzerinde
düşünüp akletmeye .davet etmektedir. Varlık ve oluş Kur'an'ın ana
.
'
konularındıim
biridir
ve o,. insan~n bu noktalarda
kafa yor:rİıasını
.
.
.
istemektedir.
. Öte taraftan
Kelam ilminin
kendisine konu edindigi bir
çok
.
.
.
..:
.
mesele de şüphesiz Kur'an kaynaklıdır. Başta kader, insan.iradestve
fiili eri, iİıs~iun bagnnlılıgı ya da h ürriyeti oJrnak üzere· di~~kt ~ia;ak
insanla alakah birçok kon{ı'ya K~r'ı;ı.n -~~~ık tutnjaktadır:. Bunl~nn
dışında Kelam ilminin ilahiyat. nübüvvet ve. ahiret alıvali ile ilgi,li •··
konutarinda Kur'an az ya da çok· bir şeyl~r söylemektedir. Allah
kelamı Kur'an, temel prensipleri veciz ifadelerle vaz eden bir kitap ·
olması yönüyle, temas ettigi konularda bile her şeyi bütün yönlertyle
ele almadıgı için birçok noktada konu insanın anlayışına bağ;lı
kalmaktadır. Böyle olunca meseleler akli prensipler ışıgında
tartışılmaya başlanmıştır. Kur'an'ın insan aklı için araladığ;ı bu
kapıdan gir~n Mu'tezile bu alanda kendisine oldukça güvenmiş ve
Kur'an·nassını akli te'vil ve tefsirle·izaha Çalışmıştır.
Kudin'ıyorumlamada aklıria faZlasıyla güvenen Mu'teztle'nin,
İslam cemaatine mensup birtakım fırka ve şcıhıslarla karşılaşıp
onlarla münakaşa ve mücadele etmesi de onların akılcılığ;ına tesir
eden bir başka amil olmuştur. Bu fırkalar arasında Mürcie, Hav~~ç~
Sümeniyye, Rafıda, muhaddisler ile Cehm b. SatVan (v. 128/745) g~])i
şahıslan saymak mümkündür35.
İslam'ın
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35 Bkz. Haşim, 'Ali Fehmi, en-Nez'atu'I-'Akliyye fi Tefkiri'I-Mu'tezile. TrablusLibya, 1967, s. 31 vd.
, ..
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2- Harlci Sebepler :
~)

Yahudilik :
Müslümanlar. Yahudiletle ta Medine devrinde başlayarak
ıiı.ünasebet içinde· bulunmuşlar ve mücadele etmişlerdir. Bu
münasehet daha sonralan da :devam etmiştir~ Böyle bir münasebet
içerisiiıde yahuciilerin muhtelif inançla'ri. I~lam lUkadına sokmaya
çalışmaları v.e bir İslam fırkası olarak Mu'tezile'nin ;de onlarla
mricadelede bulunmuş olmasi tabiidir. Halta bazı araŞtinnacılara
göre !\.j·~·teztie'nin zuhurunda yahudilerin inkar edilerrıiy~cek tesideri
vardır. ·Bunlara· göre Kur'an'ın mahlfık olup olmadıgı meselesinde
Mu'tezile ·yahudilikten etkilenmiştir. Çünkü yahudilerde Tevrat'ın
mahh1k oldugu fikri vardır36.. Yahudi Mu'tezilesi Tevrat'ı felsefi
düşünce: tarzının gerektirdigi şekilde tefsir ederlerdi. Mu'tezile de
Kur'an-i Kerim'de ~evcut bulunan bütün vasıflari aynen onlar gibi
felsefi düŞünce tarzının icab etÜrdigi şekilde te'vil ediyordu37.
İbn Kuteyhe'ye ·göre ilk defa. ]{ur'aı;ı'ın. mahlfık: oldugunu
söyleyen Mugıre b.: Said el-'Içli yahudi
Abdullah
b.· Sebe'nin
... .
..
1

etbaındandır.

Mu'tezile'nin üzerinde durdugu cebr, ·ihtiyar. teşbih, teUZ:ih ve
'·
rü 'yet meseleleri yahudi uleması arasınçla da bilinen meselelerdir.
Hatta bazılarıp.a göre . Mu~tezile'nhı. I.smi bile bir yahudi
taifesinden, "Ferışıyn{" v~ya "F~rO~@" den ge~ehledir ki bu kelimede
ayrılan, itizal eden :riıanasıh~dir38:
"·
...:
,.,·
: ..... ·
b) Hrlstiyanlık :
Bazı araştırmacılara göre gerek İslam ve gerekse hristiyanlıkta
teşbih, tenzih, cebr. ihtiyar gibi meseJelerin var olması ve sonra
,•

36 Haşim. a:g~e., s. 44-45.
37 Ebü Zehra. a.g.e., s. 125.
38 Haşim, a.g.e., s. 45.
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müslümanların, hristiy?n)arla karışıp •bir arada yaşamaları· ilk
mütekellimler olan M).l'te~ile'ye etkide bulunmuştur. Bazı İslam
tarihçileri ve müsteşrikler bukanaattedirler.
Mesela büyük tarihçi ·el~Makrizi (v. 841/1441) 'ye göre kader
konusunda ilk konuşan Mab'ed:~l-Cüheni (v. 80/699) bu fikri bir
hristiyandaiı almıştır. İbn Kut~yb.,e (v. 276/889) de Kaderiye'nin
büyüklerinden olan Gaylan ed-DimeŞ):\i'nlıi aslında kıpti olduğ;unu
ifad~ ..ederek Vasıl b. Ata (v. ısı/t4shiın bu fikri ondan aldığ;ını
,[,'

kaydedeı-39.
Son devir araştırmacılanndan Fazlur Rahman'a göre~ şıfatlar
.
. .
d..
..
konusunda ve özelliklekelam sıfatıyla ilgilfalarak Mu'tezile, özellikle
biisUyanların ortaya koyduğ;u şekliyle kelam hakkındaki helenistik
fikirlerden etkilenmiştn40.

·· cl Felsefe :
·: · Mu'tezile'nin akılqlığ;ına te'sir eden harici arnillerin başında
felsefe gelir. Mu'tezile felsefi eserleriri Arapça'ya tercüme edildiğ;i bir
devrede yaşamıştır. Onlar 'felsefeden istifade e~meye çalışan ve bu
sahada en çok gayret gösteren fırka olmuştur. Yuhf!.h felsefesinden
istifade ile kendi görüşlerini kuwetlendirmeye çalışan Mu'teziİe41 bu
dinin gerektiğ;i gibi savunulmasının ancak hasımlannın kullandığ;ı
metod ve silahları kullanınakla kabil olabileceğ;ine inanıyordu. İşte bu
inancın bir neticesi olarak kendilerini yabancı kültürlere özellikle
Yunan felsefesine kar'şı büyük bir ilgi göstermiş_. olarak
görmekteytz42. Mu'tezile, Yunan felsefesini bir meslek haline getirmiş
ve akaidin bazı müşkil taraflarını bu felsefe ile açıklamağ;a
çalışmıştır4 3 . Mu'tezile her ne kadar bu felsefeyi islami bir renge
39 Haşim,

a.g.e .. s. 40-44.

40 Rahman, a.g.e., s. 112.
41 Haşim. a.g.e., s. 38-40.
42 Işık, a.g.e., s. 48.
43 Koçyiğit,

Talat, Cehmiyye (Mu'tezile) de

Akılcılık.

Ankara Üniversitesi
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boyamak istemişse de ister istemez onun te'sirinde kalmış, bazı
noktalarda ona muhalefet etmekle beraber çogu kez Aristo felsefesini
takip etmiştir44. İşte Mu'tezile'nin görüşlerinde aşırı gitmesinin
temelinde yatan sebeplerden biri de felsefeyle çok ugraşmış
olmalarıdır. O kadar ki onlar ile felsefeciler arasında pek fazla bir fark
kalmaıniş45 giderek Mu'tezile felsefenin her, dediginin dogru
oldugunu kabul. etmeye başlamıştır46. .
Bu konudan misaller vererek bahseden eş-Şehristani
(v.548/ 1153) Mu'tezile taraftarlarının felsefi kitaplan mütalaadan
sonra sıfatları nefyettiklerini kaydederek4 7, Ebu '1- Huzeyl el-Allafın
(v.226/840) sıfatlar konusundaki fikrini felsefeden iktihas ettigini48,
el-Cahız (v.255/869)'ın birçok felsefi eserler okudugunu ve sıfatıann
nefyinde felsefenin görüşünü benimsedigiru49, yine Mu'tezile'den
İbrahim b. Seyyar en-Nazzam'ın (v.231/845) hayır ve şer konusundaki
fikrini kudema-i fehisifeden aldıgını ifade eder50.
Bu konuyu burada bitirmeden şunu belirtmekte fayda vardır:
Mu'tezilenin akılcı sistemine bazı harici sebeplerin tesirde bulunmuş
olması mümkün olmakla birlikte bu fırkanın tamamen ve mutlak
manada felsefe, hristiyanlık ve yahudiilgin etkisinde kalmiş olması
düşünüleıhez. Ne varki İslam'ın, çeşitli kültürlerin mevcut oldugu bir
ortamda yaşaması, hristiyanlık ve yahudilik gibi dinler ve felsefe gibi
akımlarla ortak bazı meselelerin bulunmuş olması tabii olarak, en
·azından üslüb ve metotta da olsa, M1::1'tezile'yi tesir altında bırakmış
olabilir. Ancak bu mutlak bir tesir degildir. Hatta bazen aynı
İliiliiyat

Fakültesi Dergisi, cilt: XVl, Ankara, 1968, s. 107.
a.g.e., s. 38-40. '
45 Carullah, a:g.e., s: 241-242, 249.
46 Carullah, a.g.e., s. 257.
47 eş-Şehristani, a.g.e .. I. 46.
48 eş-Şehristani, a.g.e., ı. 50.
49 eş-Şehristani. a.g.e., I. 75.
50 eş-Şehrtstani. a.g.e., ı. 54.
44 .

-

Haşım,.
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meselelerin her iki din mensuplan tarafından tartışılmış olması ve
bazan görüş birliğ;ine rasilanması da tabüdir. Çünkü beşer aklı için
yol birdir ve akıl, farklı zamanlada aynı meseleler üstüne kafa
yormuş51 ve hatta aynı sonuçlara ulaşmış olabilfr. Bu, çok tabii bir
durumdur.
C- AKlLCI METODU VE TEZAHÜRLE:Rİ :
·Hz. Peygamber (s.a.v.)'in vefatından sonra yapılan büyük

fetihlerle birlikte yeni bir takım fikirler de dini tefekkür sahasına
girmiştir. Bu fikirleriri çeşitli fırkalarin zuhurunda önemli tesirleri
olmuştur. ,Bu fırk~·laı;ı.ri 'bir kısmı siyasi maksatlarla ortaya çıkarken,
diğ;er bir kısmı, İslam düşüncesini ifsad etmek gayesiyle, maksatlı
olarak ortaya çıkmıştır. Bunların tahripkar faaliyetlerine mani
olabilmek için onlarla mücadele ·, etrıi~~k
zan.iri
idL
bu
.
.
;
r,
.
mücadelede kullanılacak silalım çeşidini tayin etmek çok önemliydi.
Bu mücadelede tekbaşına Kur'an ve Sünnet kafi değ;ildi. Çünkü
onlar temelde zaten Kur'an Sünnet'e inanmıyor, hükümlerint tasdik
etmiyorlardı. Bu durumda elde mevcut tek silah olarak akıl kalıyordu.
İşte Mu'tezile böyle bir zamretten dolayı akli metoda yönelmiştır5 2.
· Mu 'tezile yabancı diri salikleriyle giriştiğ;İ mücadelede bunların
cidal ve münakaşa yönünden çok daha kuvvet.li oldukl,aı;ını ve çok
daha müessir silahlarla karşı koyduklarını farkediyordu,., Bu k;uvvetin
menşei felsefe ve diger akli ilimler idi. Mu'tezile'yi eşl\.1 Yunan
felsefesine ait kitapları mütalaaya sevk eden amil, hasp:nlanmn sahip
olduklan aynı silahları elde etmek arzusudur53. Onun içindir ki
Mu'tezile başlangıçta islam akidesini aklını·bürhanlarıyla müdafaa
etmek ihtiyacını hissetmiş, İslam'ın muhaliflerinin anla.dığ;ı dilden

Ancak

51

ı'"'':.".,.

Haşım,

'"'·

a.g.e., s. 45-46.
52 Haşim, a.g.e.; s. 49-51.
53 Koçyiğ;it, a.g.mak., s. 107'de 13 nolu dipnot.
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konuşma zamretini .duymuş54, böylece aklı naklin hizmetinde

kullanmaya çalışmıştır55. İşte başlangıçta böyle bir zarurete binaen
akl.i metoda yönelen Mu'tezile ilk zamanlar aklı naklin hizmetinde
kullanmayı benimsemiş, ancak sonraları bu gayeden uzaklaşarak
akılla naklin arasını uzlaştırınaya çalışmış ve hakikati temsil etmede
akılla naklin aynı seviyede bulunduguna itikad etmişdi. Bu noktada
da durmayan Mu'tezile bir adım daha ileri atarak aklın nakilden önce
geldigine ve hatta ondan üstün olduguna inanmaya başlamıştır56.
Böylece Mu'tezile aklı Sünnet ve inancın hizmetinde degil, Sünnet ve
inam;ı aklın hizmetinde kullanmaya başlamıştır57.
öyle anlaşılıyor ki Mu'tezile görüşlerini daha çok zındık, mülhit
ve sapık fırkalarla 'mücadele ederken kullandıgı cedel ve mürtazara.
şekillerine göre oluşturmuştur. Bu durum onların hasımlarının azçok te'siri altırida kalmalanna sebep olmuştur58.
Mu'tezile'nin iUkadi esasları kavrama yolu tamamen saf bir
akilcılık idi. Her ne kadar Kur'an'a ait bir nassa aykırı fikirde
bulunmamaya çalışıyorlar idiyse de şayet kabul ettikleri bir görüşle ele
aldıkları bir nas arasında nassın zahirine göre bir tenakuz göze
çarparsa hemen nassı manasından bir· şey kaybetmeyecek ve kendi
görüı;Herine muhalif olmayacak bir şekilde tevil ederlerdi. Bu yol
şüphesiz ki aklın dogruluğuna güvenme esasına istlnad eder. Halbuki
akıl için her an aldanma ve yanılma mevzubahistir59. Ne var ki
felsefe, Mu'tezile'nin kalbine aklın dinin ahkamına ,hakim oldugu,
inancını yerleştirmişti. .Bundan dolayı eger .dini' nassın zahiri aklin
hükümlerine aykırı düşmüşse o iiassa aklın kabul edebilecegi bir
mana vermek zorunlulugunu hissetmişlerdir. Böylece Mu'tezile,
54 Carullah, a.g.e., s. ·246 ..
55 Carullah, a.g.e., s. 247.
56 Carullah, a.g.e., s. 256.
57 Haşim,' a.g.e., s. 50.
58 Topaloglu, Bekir, Kelam İlmi. Giriş, İstanbul, 1981. s. 184.
59 Ebü Zehra, a.g.e., s. 134.
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akılları, te'v~le~. :kalkıştıkları

ayetterin herhangi bir te'vil suretini
görüşlerihdeii Ö~i:"iyle mutabakatını tasdik etmişse· o göryşü, ayetin
manası olarak almakta tereddüt göstermemişlerdir. Yani Mu'tezile
nazarın,da akla' aykın düşen nakil degeiinİ kaybetmiş ve aklın hükmü
onate:ıffiddüm etmiştir~>O.
.
·
. Kendi akılcılıgını, dini hakikatın keşfinde, akılla ~üık,lin eşit
düzeyde oldugunu iddia edecek k~dar ileri götüren Mu'~ezile, aklın
nakle üstünlügünü beyan ,etme,kle yetinmeyip. onu ·dini b,ir <;Ielil
olarak Allahim kelamıyla aynı düzeye yerleştirdi. Tamamen
Yun~lılara ait bir iık.tr ahirak aklı Allah.'ın asli~nsuru kabul~tÜklert
için kesin sonuç aklı nakilden üstün tut~ak ~ldu6l.
. ' :L
Mu'tezile kelam' ilminİn Jamamen nakle baglı sem'iyYat
bahislerine. bile aklıyla müdahale etmiş, ahiret alemini dünya
kanunlarıyla mukayeı:;e edip, izah etmeye çalışmıştır. Böylece ahiret
alıvaliyle ilgili delillerden te~atür yoluyle s~bit olmaya~lan r~dde,
mütevat~ Ôlartlaruida bir kısmını t(~·vil~ kalkışmıştır62..·
· ·
Akla karşı. beslenen bu b-üyük itimat Mu'tezile'yi digerlerinin
metodlarmdan, özellikle naİdlci hadis:· alimlerinin .metod undan
u_zaklaşt~rplıştır. so!l.uçt;:ı M~;teziİe":· hadis alimle~İnı cehaletıe
suçlamış, onlara Haş~iyye (naslara nüfuz edemeyen, sadece lafzi
inanalardan öteye geçemeye:n'ler) lakabıriı takmış ve yalancılıklaitham
etrriiştrrB3: ·
· Nitekim dinin ~aynagı olmak bakımından Kur'an-r'Kerim'in
yanında yer alan hadJsler hakkında· Mu'tezile te'vil perc;Iesın:e bile
lüzum hisset:n::ıemİş, oıl:ıan, uydurtiıdtiklan. iddiasıyla teddetmiştı:r64.
Hadis ravilerı!l.r yalancılıkla itharn eden Mu'tezile65 Kur'an'a
oo·çubiİkçu, a.g>mak. s. 57,; Koçyiğit a.g. mak., s. 109.
a.g.e., s. 112-113.
62 Topaloğlu, a.g.e., s. 184.
63 Carullah, a.g.e., s. 248; 'Abdulhamid, a.g.e., s. 128.
64 Koçyiğit, a.g. mak., s. 121.
65 Carullah, a.g.e., s. 248.
61 Rahman,

72

müracaatla beraber ttikadi konularda hacİisi ele almamış ve onu delil
olarak kullanmamıştır66. Çünkü onlara göre haberi ahad .ilim ifade
etmez ve hadislerin hepsi de ahad haberlerdir. Haberi ahad .ilim ifade
etmeyince, öyle ise hadisttm bir şeyle istidlalde bulunmak dogru
degildir, batıldır. Böylece onlar hadislerin hepsini temelden ibtal
etmeye çalışmışlardır67.
Akla böyle büyük bir yer'.Je de!l;er veren Mu'tezile nazannda
ayeÜerıp veya daha. umumi bir maria ile naklin akla aykırı düşmesi,
yah~takıl ile nakil arasında tearuz vuku 'bulinası halinde aklin
takdİriıve te~cih edilmesi keyfiyeti, "Akİ.l ile nakil tearui ettiği zaman
aklın takdimi gerekir" gibi bir prensibin formüle ecliln;ıesine yol
açmıştır68.
·
. Çagımızdüşünürlerinden Taha Hüseyin, Mu'tezile'yi, Yunan
felsefecilerini takib etmekten ve akıl alanının tamainen dışında kalan
meseleıerde aıd~·ışıeyışine güvenınelden doh:iyı ei~ştırerek şöyİe der:.
"Mu'tezile .. · Kur'eın;

insanları Allah'ın varli[Jı konusunda

etraflıca· düşünmeye ve muhcikeme
etmeye yönelttiğinden
bu
.
..
'

muhakemenin diğer ·metcif,tztk konula~çı da uygulanabileceği gibi bir
yanlış düşünce ile Allah'ın sıfatıarını ta~tışmıştır. Akıt Yunan,
hıristiyan ve müslüman filozofların düşündüğü ölçüde bir kuvvet pe
etkiye sahip değildir. İnsan aklı insana verilen kabiliyetlerden biridir.
Bu yüzden gücü diğf!rleri gq:ıi sınırlıdır.. Bazı şeyleri anlayabilir, ama
diğerleri iÇin yeterince güçlü defiildir."69
,
Kısaca söylemek ger~kirse .. islam Tq.rihi, felsefi görüşlere sahip,
aklı

her

şeyin

üstünde

tutarı v~. akıl

yolu ile halledilmeyecek hiç bir

Ebü Zehnl, a.g.e., s. 139;
67 Carullah, a.g.e., s. 248; Çubukçu, a.g. mak., s. 61.
68 Carullah, a.g.e., s. 247; Haşim, a.g.e., s. 75; Koçyiğit, a.g. mak., s. 113.
69 Sıddiki, Mazharuddin, İslam Dünyasında Modernıst Düşünce, türkçesi :
Murat Fırat-Göksel Korkmaz, İstanbul, 1990 s. 46-47(Taha Hüseyin'in
Mir'atu'l-tslam, Kahire 1959, s. 278, 210'dan naklen).
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ş_eyin buh.inmadıgına

inanan Mu'tezile gibi bir mezhebin vücuduna.
şahit olmamıştır. Bu bakımdan Mu'tezile; zuhurundan itibaren yalnız
yabancı din salikleriyle mücadele etmemiş, ayriı zamanda Kur'an-ı
Kerim'de
n:ıüteşabih olarak gelen .. ayetlerin şerh ve izahında
.
.
kendilerini selahiyetli . görerek·. ,onları; felsefi yönden açıklamagcı.
çalışmışbr7o. Yani Mu't<:!zne, di:tj.i aklın· hizmetiilde kullanmış, aklın
vardıgı hükümlerİ din ile teyid etmiş· ve ikisi arasında bir tezat
oldugunda aklın hükmünü Üstün .tL!tmuştur71. BtJ.. diirumuyla
Mu 'iezile'nin birçogu Kur'an nassİna dayanmakt~n daha ç~k akla ve
., .·
akli verilere güvenip dayanıyorlardu72.
Mu'tezile'nin bu akılcı metodunun örneklerini çeşitli kelam
meselelerinde görmek münikündür :
.. . .
Mu'tezile'nin akla' fazla önem vemıesLve onun üstün gücüne
inanmasının en bariz örnegini Hüsün ve Kubuh meselesinde
görmekteyiz.
İnsanın işledigi fiiller ve eşya bizzat kendi öz varlıklannda;n. mı
iyi ve kötüdür yoksa onları güzel ve çirkin ·yapan şeriat· mıdır,
noktasında Mu'tezile'nin anlayışı sistemleri geregtnce akli olmaktadır.
Onlara göre akli bir iyi olduğu gibi akli bir fena da mevcuttur.
Mu'tezile'ye göre eşyanın zatında güzellik ve. çirkinlik vardır.
Dolayısıyla emir ve nehiy gibi harici bir illetten dolayı eşya hüsün ve
kubuhla vasıflanmaz. Aksine eşya kendi zatında kötü olduğu için
Aııah'ondan m!hyetmiş, yine zatında iyi ol~nı da Allah emretmiştir.
İ3u kcinaatinden dolayı Mu'tezile vahyin nüzulünden.
önce Allah'ın
·•.
varlığının bilinmesi gerektigi kanaatına varmış, hatta bu konuda bir
adım daha ileri atarak hüsün (iyi) olanın yapılmasının, kubuh (kötü)
olandan da kaçınılmasının vacip olduğu neticesine varmıştır73.
;

70 Koçyiğit a.g. mak., s. 108.
71 Haşim, a.g.e., s. 75.
72 De Boer, T. J., Tarihu'l-Felsefe fı'l-İslam, Arapçaya terceme : Muhammed
Abdulhadi Ebü Ride, Tunus, 1980, s. 114.
73 el-Cüveyni, tmamu'l-Harameyn 'Abdulmelik b. 'Abdullah, el-trşad Ha
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Onlara göre şeriat bazı şüpheli. fiilierin ahlaki bakımdan
tesbitinde rol oynar. Yine şeriat bazan aklın halledemeyeceğ;i
teferruata dair meselelerfhalleder. Bir bakıma şeriat akıllabilinenleri
tarnainlar ve açıklar74.
Hüsün ve Kubuh konusunda akla hiç yer vermeyen Eş'ariyye'ye
karşılık7~aturidiyye şeriatın gelmesinden evvel Allah'ın akılla
biliri.tnesi gerektiğ;i noktasında Mu'tezile gibi dlışü'İımekle beraber76
hüsüri ve kubuh konusunda onlar önemlı brr noktada Mu'tezile'den
ayrılmaktadırlar. Maturidilere göre akıl. bazı ·eşyanın hüsnünü
bazısının kubhunu anlayabilir7 7. Aklın iyi gördüğ;ü şey.. aslında iyi,
kötü gördüğ;ü de aslında kötüdür. Akı.l füllerin g'üzellik ve çirkinligini
anlamada. bir vasıtadır. Ancak eşya ve fiiller hakkında hüküm veren,
yapılmasını veya terkedilmesini gerektiren akıl değ;il şeriattır78 ve
Allah'ın bu hususta verdiğ;i hükmün. aklın anladığ;ı güzellik ve
çtrkinliğ;e göre oln:;ıası da gerekmez79.... "
.
'
.
Mu'tezile'nin akilcı tutumunun örneklerini onlann benimsemiş
olduklan b~ş esasın hemen hepsinde görmekmümkündür.
·Adalet probleminde oldugu gibi ilahi ·sıfatlar konusunda da
Mu'tezile aşırı gitmiştir. Allah'in her şeyden münezzeh oldugu fikrini
samimi olarak korumak endişesinden hareketle Kur'an ve hadiste
teşbih ihtiva eden bütün sözleri akılcı bir ruhla izah etmişler ve
Kavatı'i'l-Edilletı fi Usüli'l-t'Ukad, nŞr. M. Y. Müsa-A. A. 'Abdulhaınid,Mısır,
1369/195.0, s. 258;eş-Şehristani, a.g.e. I, 45: Ebü Zehra, a.g.e.,
130;
Haşim, a.g.e., s. 62-64.
74 Işık, a.g.e., s. 80.

s:

75 Bkz. el"Cürcani, Seyyid Şerif. Şerhü'l-Mevakıf, Bulak. 1266 h. s. 529 : fbn
Hümam, Kemalüddin, el-Musayara, Bulak, 1317 h. s. 15~-154: Şeyhzade,
'Abdurrahim b. 'Ali. Nazmu'l"-Feraid ve Cern'~'l-Fevrud, Mı~ır. 1317 h.s. 35.
76
- '
.
. .
.
Şeyhzade, a.g.e., s. 35-37.
77 Şeyhzade, a.g.e., s. 35, 37 ..
78 lbn Hfunam, el-Müsayara s. 158.
79 İbn Hümam, el-Musayara, s. 155.
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bütün ilahi sıf~tl~ı;ı inkar
etriılşlerdir. Orilar~ gör~ Allah sırf zattır. O'nun (Zatm~an:}ı~fezeli
isim ve nittilikle:İi yoktur. O'nun ezeli isim ve nitelikleıfuı tasdik etmek
bir çeşit çok tanncılık (şirk) tu-BO.
Mu'tezile yine akılsı metodundan hareketle salalı (i}ri) ve aslah
(en iyi) fiilin Allfiı?. için vacip olduğ;tina hükmetmiŞtir. Eşyifd.~ zati bir
' güzellik ve çirkinlik bulund).lğ;u için Allah'ın zatiyla çirkin ol~n bir fiili
emretmesi ve güzel · olan bir fiili de nehyetmesi muıiaidii- · diyen
Mu'tezile, Allah'dan kendisiıi:de .salah · bulunmayan "fiillerden
başkasırün sadır olmadığ;ını ·ve salah'{n O'riun için vacip oldugunu
iddia ederBl~
Rü'yetullah'ı (Alİah;ı~ ah'irette iiıü'minler tarafından
görül~ceğ;ini) kab~l etrney~n Mu'tezile'nin bu inaılemda akılcı tutumu
ve vahyi akla uydurma çabasi etkin oldugu gibi82,' onlann Kur'an-ı
malılük saymaİarı da .akli -görüŞıerinin ve tevhid sistemiertnin bir
neticesidır83.
·
İslam düşüncesinde, özellikle itikad sahasında akla rol
vertlm~diğ;i bir deyirde ortaya Çikmış ol_an Mu 'tezile' nassa baglıltk iddia
etmekle beraber, akla fazla önem veİmiş; tldeta aklina··'!nagrtir
olmuştur. Bu hem o asırıarqa alışılmayan bir şeydi, hem dei'her
noktada isabetli' degildi84._
· · · ·
Selef, felsefenin tartışma sahasına ·getirdlgi ri:ıeselelerle
uğ;raş~~ktan' ·tnsanla~ı men ederken Mu'tezile'nin bu konuiarda
sonunda zattan

ayrı olmaları anlamında

80 Rahman, a.g.e., s. 1 12; Zat - Sıfat ilişkisi konusunda Mu'tezile ve .Ehl-1
Sünnet'in görüşleri için bkz. Özler, Mevlüt, İslam Düşüncesinde Tevhid
İstanbull995 s.l85 vd.
81 Ebü Zehra, a.g.e., s. 130; Ayrıca bkz. Gölcük, Şerafettin, Kelam Açısından
İnsan ve Fiilleri, İstanbul, 1979, s. 301 vd.
82 Çubukçu, a.g. mak., s. 56; krş. 'Abdulcebbar, Şerhu'l-Usüli'l-Hamse, s.
232 vd.
83 Çubukçu, a.g. mak., s. 57.
84 Topaloglu, a.g.e., s. 184.

76

ugraştıgını görünce, Mu'tezile'ye hücum et:ılliş ve Mu'tezile'nirl ortaya
;

•

.

.

.

1 ·;.

•

koymuŞ

oldugu kelam metodu ve kelam ilmi aleyhinde sözler
söylemişti:fB5.
.
·

Mu 'tezile 'nin bu akılcı tavn karşısındil ona bir tepki ·olmak
üzere· Hanbeliyye dışında ortaya ·çıkan iki hareket daha vardır ki
. bunlardanbiri Kerramiyye
... digerı
Zıiliuiwe;ctu-86.
.
.
.
.
Kerramiy)re, Mu'tezile'nin aksine, Allah'ıri sıfatıarını isbatta aşın
gitmiş, neticede tecsim ve teşbihe düşİnüşfür. Böylece Mu'tezile ile
·_Kerra~iyye a~asında şiddetli münakaşal~r olmuştuı-87;- .
.·
·. ' Fıkhi: bir hareket o}ap. Zahiriyye ise Kitap ve Sünnet'in zahirille
şiddetle sarılmış ve itizı;ıl hareketi gibi, teivile ve akli düşunceye ag~Iık
. veren her h~rekete karş~. çıkmıştırBS.
.
..
.
· Aricak M~'tezÜe'nin bu aki~cı.;..tutumu bir yandan ge~ek
Kernimiyye ve ·gerekse Zahiriyye. mezheplerinin gelişm.esini
önlerken89, diger taraftan Cebriy~~ilerin insanlıgı tembeİlige
sürükleyen kaderci görüşlerini de ç~rüt::nlüştüı-90;
Mu'tezile dışardan gelen Mecüsilik, Ariflik ve Maddecilik
(Dehrllik)in saldınlan karşıs~da İslam'ıİı" savunulması içi~ amansız
--~-~başarılı bir mücadele verrniştir9i_- Va~ılb. Ata (~.l3l/748l. Arrıi- b.
Ubeyd (v.l44/761). en-N.azzam (v.231/845) ve el-Allaf (v.235/850) gibi
Mu'tezile ricali sapıklan, zındıklan, mı:itecyalistleri reddeden :blrçok
kitaplar yazmışlardıJ.-92. Onlarkitaplarını Rarıza, Cehmiyye .. Cebriyye,
. S~neviyye, Mecüsiler; Dehriler, · SÖrneniyye ve başkalanrtı red için
'

.. .. 85 Carullah, a.g.e., s. 249-250.
86 Carullah, a.g.e., s, 253-254.
87 Carullah, a.g.e., s. 254.
88 Çilrullah, a.g.e., s. 253-2.54 ..
89 Çubukçu, a.g. mak., s.
IŞ'~k:. a.g.e., s. 80.
90 Çu
.. ·b u k.çu, a:.g. m ak., ..s. p3.

S9;

91 Rahman, a.g.e., s. 110.
92 Carullah, a.g.e., s. 39.
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yazmışlardır. Onlarsadece kitap yazmakla kalmamışlar, gerek Vasıl b.
Ata ve gerekse o,nun takipçileri etrafa heyetler göndererek çeşitli
.inançlara baglı insanlarla münazara, mücadele etmişier ve onları

susturmuşlardır93.

Başlangıçta ihlas sahibi fikri bir güç olarak ortaya çıkan, İslam
ve irianç düşmanlannın tuzaklarını bozmak için cesaretle miicadele
eden94 Mu'tezile'nin bazı düŞüncelert daha sonralan Şi'a ve kollan
tarafından benimsenmiş ve böylece fikri varlıgını bir dereceye kadar
surdürebilmişse de95 müstakil bir fırka oiarak varlıgım devam
ettirememiş ve ortadan kaybolrriuştur.
.
:qenebilir ki Mu't.ezile'nin dilçar oldugu akibet kayıtsız şartsız
aklına
güvenip magrur olan kişilerin düştügü sonuçtur.
Bu
. .
.
· tutumuyla Mu'tezile'yi saqece duyular dahilinde çalışan pozitif ilmi
gerçeklerinyegane ölçüsü.kablll eden ve onun dışında"hiç bir hakikat
tanımayan pozitivistlere benzetmek mümküildü:r-96.
····;,

m- MU'T.Eiİı:..E'NİN TEKFİRİ :

Tarihte, ·geleneksel çizginin dışına· çıkarakgerek beniiılsedıgı
metodu, gerekse ortaya koydugu yeni düşünce ve anlayışlan
· ,, savunan her harekette görüldügü gil;>i, Mil'tezile de başta Allah'ın
-sıfatları ve insan hürriyeti konulapndaki fikirleri olmak h~er~: ortaya
. çıktıgı dönemin hakim geleı:;ı.eksel düşünce ve anlayı~ıria'Jters' düşen
bazı gör:üşleri97 nedeniyle muhalillerit_arafından tektır edilıİıiŞ~ir. ·
Bu mesele bu incelemenin ana konularından birini oluşturan,
Mu'tezile'nüı dini tefekkür alanındaki metoduyla alakah oldugu için
bu. huslısa 'da kıs~ca temas et~ek istiyoruz. .
.·

farklı

'

..

.

.

::

'

.

.

.

·.·

Bkz. İbnu'l-Murtada, Ahmed b. Yahya, Tabakatu'l-Mu'tezile, nşr. Susanna
Dıwald-Wılzer, Beyrut, 1380/1961, s. 32 vd.
_94 'Abdulharn~d. a.g.e., s. 127.
95 ;Abdulharnid, a.g.e., s. ll6 vd.; ÇubukÇu, a.g. inak.. s. 53.
96 Topaloglu, a.g.e., s. 184.
97 Bkz., el-Cürcani, a.g.e., s. 600.
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Bir müslümanı küfre nisbet etmek manasma gelen tekiır,. İslam
tarihi boyunca toplulukların elinde muhalif gruplara karşı bir silah
olarak kullanılmıştiL Hangi inanış ve hareketin kişiyi lİnan
.sınırından çıkardığ;ı hic~i _birinci asırdan başl?-yarak münakaşa
. e~:lilmeye başlamıştır. Ne var ki bu ~onuda fırkalar. çok ileri gitmişler ve
büyük bir taassuba düşmüşlerdir. Öyle ki bazı gruplar kendilerinin
mensup oldukları fırkimın dışında k~lan diğ;er bütün fırkalan tekiır
etmekten çekinmemiŞlercftr98.
·
Halbuki bir kişiyi veya grybu tekiır etmek öyle basit bir hadise
olmayıp, bunun hem dünya hem de ahirete taalluk eden. çok ciddi
sonu.çları vardır. Tekfi:rden ne kastedildiğ;ini ve onun gerektirdiğ;i
lıüküi:nıerı bilmeyenler geçmiş.te oldugu f5i'bt günümüzde de ulu orta
istedfkleri herkesi veya grubu sorumsuzdı tekiır etmektedirler. Böyle
ciddi bir mesele ile ilgilenen kişinin her şeyden önce tekfirden
kasdedilen manayı çok iyi bilıne$i gerekir. .
·•
Tarihi seyir içcrrisinc1e t~kfi~ -~okta~i''n~~:nndan Mu'tezile'ye
.nasıl bakıldığ;~~a geç~~d~ri önce tekfirden. ne ka~tedildiğ;ini
açıklamakta fayda vardır. el-Gazzall (~.5~5/1 ı ı ı) bu konuda şunları
söylemektedır : "Bunun {tekfirinJ manası o .k~sentn ebedi olarak
. cehennemde kalaca{}ina dair ahiretiçki 'durumundan ve onun
öldürülm~siyle kısas gerekmeyece{}ine, bi~ müsiüriıan kızla
nikdhlanmasının mümkün olmadıgina, canıritn ve mallarının heldl
. olduğuna ve bunlara öenzer diğer hükümlere dair. dünyadaki
. hükmünden haber vermektif:99.
.
··

Mütekellimler ile

fıkıhçıların çogunluğ;u tarafından

benimsenen

ve "büyük günah işleseler bile Ehl-i Kilileiden kimse tekfır edilemez'
şeklinde ifade edilen bir prensip vardır. Bu prensibe bağ;lı olan alimler
umumeiı Ehl-i Kıble'yi tekfir etmemektedirler.. Ancak bu prensibin
el-Gazzali, Ebü Hamid Muhammed..b. Muhammed, el-tktisad fi'l-t'tik,ad,
nşr. t. A. Çubukçu-H. Atay, Ankara, 1962, s. 246.
99 el-Gazzali. el-lktisad, s. 246-247.
98
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dışında

olanlar da vardır ve bunlar Ehl-i

Kıble'yi

bu arada Mu'tezile'yi

tekiır ederleri 00.

Mu'tezile'nih Ehl-i Sünnet tarafından tekfır edilip edilmedıgr ·
mesel_esine 'geçmeden önce Mutezile'nin kendi arasında birbirlerini
tekfır edip etmediklerine kısa bir göz atmakta faydavardır.
_ el-Mahıti (v.377 /987) 'nin belirttigihe göre Basra ile Bagdat
Mu'tezile's(~rasında sayısı binden 9ok mesdede ihtilaf vardır ve bu
ihtilaf noktalarında Mu'tezile'nin bir kısmı digerlerini tekfir .
- el:rı1.~kt~dttiOI;
.
el-Bagditdi (v.429/ 1037) de Mu'tezile'den.Sasra'lılar Bagdat'lılan,
Bagdat'lılar da Basraiiılan ·karşılikİı olarak tektır etmeirledirler ki her
iki fırka da digerilli tekfırde haklıdır derl02.
· · A.}rnca el-Bagdadi, Mu'te~ile'den en-Nazzam (v.231/845) 'ın,
Ebu'l-Huzeyl
el-Allaf (v.235/850)
ve el-Cübbai (v.303/)916) gibi
bizzat
.. ·
.
.
.
Mu'tezililer tarafından tekiır edildigini kaydeder103.

ıoo Bu konuda geniş bilgi için bkz .. .lbn Hazm, EbÜ. Muhartum!d 'Ali \:>Ahmed,
el-Fas~ fi'l~Milel

ve'l-Ehvai ve'n-Nihal.

JYiısır,

1317 h: III. 24 7 vd.; el-Gazzali,

el-İktisad·, s. 246 vd.; Faysalu't-Tefrikabeyne'l-İslam ve•z..:Zın<;lıka, nşr.

Muhammed Bedrı:iddin en-Na'sani, Mısır, 1325/1907,-s., 4, 16; el-hnidi.
Seyfüddin Ebu'I-Hasan 'Ali b. Muhamme~l. Ebkaru'l-Etkar. Süleymaniye
ktp. nr. 747, vr._ 265 a vd.: eş-Şatıbi. Ebü İshak İbrahim b; Müsa b.
Muhammed el-Gımati, el-Muvafakat fi Usüli'ş-Şeri'a, nşr. 'Abdullah Draz,
Beyrut, tsz., IV, 192-193; a. mlf. el-İ'tisam, Mısır, tsz., II, 185 vd.; etTaftazani, Sa'düddin Mes'üd b. Ömer, Şerhu'l-Makasıd, thk. Abdurrahman
. 'Umeyra, Beyrut, 1409/1989, V, 228 vd:; el-Cürcani. a.g.e., s. 600.vd.; İbn
Hürnam, Kema.Ieddin. el-Müsayara, Bulak 1317h., s. 322 vd.; a. mlf. Şerhu
Fethi'l-Kadir, Beyrut, tsz .. V 334; İbn 'Abidin, Muhammed Emin b. 'Ömer,
Reddü'l-Muhtar ~ala'd-Dürri'l-Muhtar, Beyrut tsz.. III,309-310; Kılavuz,
Ahmed Saim, İman-Küfür Sının. İstanbul; 198Z. s. 167'vd.
ıoı el-Malati, a.g.e., s. 32; krş .. el~Bağdadi, el-Milel, s. İ35.
102 el-Bağdadi, el-Fark, s. 182.
103 el-Bağdadi, el-Fark, s. 132.
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Mu'tezile' İslam'da araştırıcı aklı temsil etmiştir ve hatasına
ragmen onlar İslam'ın hcıyrını gözetmiş ve ona yardımcı olmak
istemişlerdir104. Onun içindir ki Ehl-i Sünnet'ten mutedil olanlar
Mu'tezile'ye müsbet bir nazarla bakmışlardır. Onlardan, bazı
mutaassıp davrananlar bir tarafa bırakılırsa Ehl-:-1. _Sünnet'in
Mu'tezile'ye karşı ilisallı davrandıgı görülür. Mesela. ŞemsüQ.din elM.akdisi (v.356/966ronlanri övgüyelayık bir mezhel~ old~gunu lf~_de
~derkeı:ı105, ~1-Gazzali (v.505/ll ll) onları bir idihad erbabı. olarak
kabul ederi06. eş-Şehristani (v-.548/1153) ise onlardcın yumuşak bir
dille bahseder ve hücum etmezl07. Ehl-i Bid'at mezhebierine karşı
zaman ı.aman sert tavırlar takınan el-Malati (v.377 /987) buna
ragmen Mu'tez~~e'nin hakkını teslim etmekten geri kalmaz. O.
Mu'tezile için şunları söylemektedir: ·
"Mu't~~üe ricaJi kela.m erbabıdır. Onlar cedelle. uğraşan, temyiz

saf:ıi'Q~. ak li, .. tefe'kkilr yeteneği ·bulunan. '· (naslardan) hükilmler

çıkaran. kendilerine miıhalejet edenlere karşı deliller bulabilen,
.. kelamın her çeşidini bilen, nakli ilimlerle akli-ilimleri tefrik eden,
hasımlanyla milnazarada insaf sahibi kiŞilerdir" ı os.

Ayrica Ehl-i Shnnet'in:· Mu'tezili ricalden· ·hadis naklinde
bulundugu da bilinen bir hususturlQ9..
.
....
Ancak Mezhepler tarihi ve Kela]Jl kaynaklarına baktıgıinızda
görmekteyiz ki Ehl-i Sünnet alimlerinden Mu'tezile'yi tekiır edenler de
·.

.

"

..

·.

r.

.

104 Haşim, a.g.e .. s.123.

Ş~msüddin Ebü ;Abdillah Muhammed b. EbiBekr elBenna el-Beşari. Ahsenu't-Tekılsim fi M~'rifeti'l-EIG'Üim, nşt: M. J. De

10.5 Bkz. el-Makdisi.

Goeje, Leiden,l90f3, s. 37.
106 Bkz. el-Gaı;zılli, el-1ktisıld, 's. 25o-25ı.
107
.
. - ~
. . .· ...

Bkz.

eş-Şehnstanı,

a.g.e., 1,43 vd ..

· lOB·el-Malati, a.g~e., s .. 28:..

··

'

109Bkz. ez-Zebidi, zeynüddin Ahmed b·. Ahmed b. 'Abdullatif, Sahilı-i Buhılri
Muhtasan.Tecı;id-i Sarih Tercemesi, tre. Kılmil Miras, Ankara, 1975, I. 330.
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vardır.

Burada biz tarihi sırası üzerine belli başlı bazı müellillerin bu
konuda nasıl düşündülderine kısaca temas edecegiz.
Hayatının kırk yılına yakın bir kısmını Mu'tezile içerisinde
geçiren el-Eş'ari (v.324/936) Makalat'ında İslam toplumunda
meydana gelen fırkalaşmalann tümünün İslam dairesi içerisinde
düş,ünülmesi gerektigini ve islam'ın bütün bu fırkalara şamil
oldugunu söyleyerek, fırkaları tekf~rden yana bir tavır
takınmazken1 10; el-İbane'sinde, Mu'teziİ~'nin, Rü'yetullah
konusundaki bazı menfi tavırlarının neticesi itibariyle insanı
İslam'dan çıkarabilecegine dikkat çekmekle yetinir1 ll.
el-Eş'ari'nin baglılanndan ola11 ve onunla aynı asırda yaşamış
bulunan el-Malati (v.377 /987) mezhepler tarihine dair yazdıgı
eserinin baş kısımlannda Ehl-i Tevhid'in tekfir edilemiyecegini Ehl-i
Süiıılet'in bii prensibi olarak zikretmesine ragmenll2 i~amiyyel 13 ve
Havanc'ı114 oldugu gibi Mu'tezile'yi de teklır etmektedirıı5.
el-Bagdadi (v.429/1037) ise el-Fark beyne'l-Fırak'ın da, zaman
zaman, bazı görüşlerinden dolayı Ehl-i Sünnet'i~ Mu'tezile'yi ve bazı
ileri gelen şahıslarını tekfır. ettigine işaret ederl is ve o, UsüÜi'd-Din·
isimli eı:;erinde Vasıl b; Ata başta .olmak üzere Mu'tt~zile~iıın: ileri
gelenlerini b~ı görüşlerind~n dolayı teklır ederl ı(·
.
Yukanda zikredilen müellillere nazaran tekfir konusuna daha
dikkatli ve teferruatlı bir şekilde temas eden el-Gazzali (v. 50S1 ı ll 1) ·
tekfir meselesinde fırkalan altı gurupta ele alm;;ı.ktadır. Bu· fırkalar ·
:ı.·

ııo

Bkz. el-Eş'aıi, Maka.Iat, s. 1-2.
ı ı ı Bkz. el-Eş'aıi, el-İban~· 'an Usüli'd-Diyane, Kahire, 1385, s. 15.
112 Bkz. el-Malati, a.g.e., s. 12.
113 el-Malati,a.g.e., s. 19.
114 el-Malati, a.g;e., s. 41.

:;

115 el-Malati, a.g.e., s. 33.
ı ıs Bkz. el-Bağdadi, el-Fark. s.327 -329.
117 el-Bağdadi, 'Abdulkahir b. Tahir, Usülü'd-Din, İstanbul, 1346/1928, s.
335-337.
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şimlardır:

a) Yahudi ve Hristiyanlar
b) Brahmanlar ve Dehriler
c) Filozoflar
d) Mu'tezile, Müşebbihe ve diğ;erİslfuliifırkalar.
e) Hz. Peygamber (s.a.v.)'den ievatüren rivayetle bilinen
esaslardan birini irikar edenler.
O Doğ;ruluğ;u sadece icma ile bilinebilen bir şeyi inkar
eden1erll8.
Bu fırkalardan konumuzia ilgili olarak Mu'tezile ve digerleri
hakkında el-Gazzali şunları söyler : "Bunların görüşleri içtihad
durumundadır.

Binaenaleyh bunlarla ilgili olarak yapılması gereken
şey! elden geldiği kadar bu kimseleri tekfır etmekten kaçınmaktır.
Çünkü kıbleye dönerek namaz kılanların ve kelime-i tevhidi açıkca
söyleyenıerin canlarının ve mallarının mubah kılınması hatadır. Bin
kafiri hayatta bırakmak suretiyle yapılan hata bir hapamatcının bir
müslümanın kanını akıtmada yaptığı en ufak bir }Jatadan daha
ehvendi.r"ll9.
<

,.

Bu fırkalar arasında görüşlerinde ileri giden. mübalagaya kaçan
ve iktisada riayet edenler bulunduğ;unü belirten el~GaiZa:ırteklır gibi
bir konuya giren kimselerin ekserisinf ·tahrik eden şeyin kuru bir
taassuba kapılma ve heva ve hevese uymak olduğunu belirterek şöyle
der : "Bunların tekfir edilmesini men eden delil şudur : Bizim
nazarımızda

nas ile sabit olan. Peygamberi tekzib edenin tekfir
edilmesidir. Oysa bunlar asla böyle bir yalanlamada
bulunmamışlardır. Bundan başka bizim nazarımızda te'vilde hataya
düşenin de tekfıri gerektireceği sabit olmamıştır. O halde bunların
tekfıri için başka bir delilin bulunması zorunludur"I20.
ı

18 el-Gazzali, el-tktisad, s. 248-254.
el-Gazzali, a.g.e., s. 250-251.
120 el-Gazzali, a.g.e., s. 251.
ı 19

83

Görüldiigü üzere Ehl-i Kıble fırkalarının tekqİi.nden yana
olmayan ei~Gazzali, bu fırkaları teklır edenlerin de kesin bir delile
•. dayanarak bunu yaptıklarıİiı kabul etmemektedir121, · . .. .
et-Taftazam (v.793/ı39o) de tekfire tarartar
olmayaDlardandır
.
. '.,
.
'
Şerhu'l-Akaid'-inde Mu'tezile'nin tekiiri konusunu kısaca tartışan
müellif netice olara.k Mu'tezile'nin tekfir edilemiyecegı kanaatına
varmaktadır. et-Taftazani, ayrıca, Ehl-i Sünnet'in bir taraftan "Ehl~i
. Kıble'den hiç bir Jsimse tekfır edilemez" derken .• diger t~raftan .bazı
fırkaları tekfir etmelerinin müşkil bir durum Qlduguna da dikkat
· çelqpelrtedir122.
.
.
.

'

-~·

•

.

el~Cürcani

(v.816/1413) Mu'tezile'nin . altL meseledeki
görüşünden dolayı teklır edildtgini be~irterek bunlan.ş?yle sıralar:
a) Allah'ın
sıfatıarını kabul etmemeleri,
.
:
b) Kulların fiilierinin Allah tarafından yaratıldıgını
benimsememeleri,
c) Kur'an'ın malıluk oldugunu iddia etmeleri,
..
d) Allah'ın bazan.bir şeyi diledigi halde.olm:wıası ve dilemedlgi
'bir şeyin ineydana geldigini söylemeleri,• .•.
e) Ma'dum'un şey oldugunu kabullenmeleri,
f) •Rü 'yetullah 'ı; ka1iul etmemeleri.
Zikredilen bu altı meseleyi kısaca inceleyen . el~CÖr~ani,
Mu'tezile'nin bu meselelerin hiç birinden dolayı tekiır edilemiyecegini
söyler I 23 ki el-Cürcani zaten umümen Ehl-i Kıble'nin tekfir
. edilemiyecegi kanaatindedirl24.
So~· d~vir araştırmacıları da Mu'tezile'İıin bazı görüşlerindeki
aşırılık ve hatalanndan dolayı dinden çıkmadıklcınnı, qolayısıyle
··'

121

•

•

•

•

t

•

•

,_·

el-Gazzali, a.g.e., s. 251.

et-Taftazani, Sa'düddin Ömer, Şerhü'l-'Akaid, tstanbu~. 1310 h., s. 191;
V, 228 vd.
123 el-Cürcani, a.g.e., s. 601-602.
124 Bkz. el-Cürcani, a.g.e., s. 600.
122

krş. Şerhu'l-Makasıd,

84
onların tekfır edilemiyeceğ;i kanaatlrtdedirlerl25.

SONUÇ
Netice olarak diyebiliriz ki İslam düşüncesinde akli sistemi
temsil etmekte olan ve düşünceleriyle İslam kültürüne önemli
katkılarda bulunan Mu'tezile'nin ortaya çıkış tarihi hakkında farklı
kanaatler mevcut olmakla birlikte. bir fırka olarak onun Vasıl b. Ata
(v.13 1 /7 48) ·ne ortaya çıktığ;ı ekseriyet tarafından kabul edilmektedir.
Bu genel kabule rağ;men; kanaatimizce. bir fırka olarak
Mu'tezile'yl ortaya çıkaran sosyal, siyasi ve kültürel şartlar henüz tam
olarak bilillmerriektedir. Bundan dolayı, rriezhebin kurucusu olarak
bilinen Vasıl b~ Ata'yı (v.l31/748) hocası Hasan Basri (v. 110/728)'nin
meclisinden ayırarak farklı bir cemaat ve fırka oluşturmaya sevkeden
sebebler ve fikri birikimler de bu çerçevede net olarak aydınlanmış
degildir. Ne varki, bizce. savunduğ;u görüşleri itibariyle. bir tepki
hareketi olarak ortaya çıkmış olan Mu'tezile'nin fikirlerinın doğ;ru bir
şekilde anlaşilabilmesi için onu' ortaya çıkaran şartların çok iyi
bilinmesi gerekmektedir .. Aksi halde, fikirleri ôluşturaiı; onların arka
planındaki hadiseler ve oluşumlar ·anla:şılm~dan ya da göz ardı
edilerek, günümüzü olduğ;u gibi geçmişi d~ net bir biçimde .doğ;ru
olarak anlamak mümkün degildir. Bundan .dolayı, biz, ortaya çıktığ;ı
a~nn kültürel, sosyal ve siyasi şartları çerçevesinde, Mu'tezile'nin
niüstakil bir fırka olarak ortaya çıkışının yeniden ele alınması
gereğ;ine inanıyoruz.

Başlangıçta İslarri düşüncesini

korumak ve müdafaa etmek için
samimi gayret gösteren Mu'tezile bazı sebebler sonucunda müstakil
bir fırka olarak varlığ;ını sürdürernemiş ve ortadan kaybolmuştur.
Ancak Şi'a'nın Mu'tezili fikirleri beniirisem~si neticesinde Mtı'tezile
fikri varlığ;ını bu ekol içerisinde sürdüi:müşlür.
125 Bkz. Carullah, a.g.e., s. 242; Ebü Zehra, a.g.e., s. 137.
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İslamda araştırıcı aklı

temsil eden Mu'tezile ilk önce aklı naklln
hizmetinde kullanmış
de daha sonralan dahili ve harici birtakım
sebeplerin etkisiyle aklı naklin üstünde tutmaya başlayarak, akla
aykırı gibi görünen ayetleri te'vil etmiş, Sünnet'i ise bir delil olarak
kabul etmemiştir.
Kendi içerisinde birbirini tekflrle suÇlayan Mu'tezile'yi, Ehl-i
Sünnet içerisinde tekfir edenler bulunmakla birlikte, bu noktadaki
görüşlerini bizim de benimsedigimiz, · günümüz araştırmacılan da ·
dahil, ekseriyet onlan tekfır etmemiştir.
Müstakil birekol o.lar~ yaşadıgı asırlarda onunla içiçe birarada
yaşamış Ehl-i Sünnet uleması Mu'tezile'yi tekfir ederken; Mu'tezile'nin
varligını kaybetmesinden sonra, özellikle el-Gazzali (v.505/ llll)'den
itibaren gelen halef u lemasının bu ·fırkayı ·tekfir etmemesi dikkate
deger bir husustur.
Kanaatimizce, bu farklılıgın temelinde birtakım sosyolojik ve
psikolojik sebepler vardır. "Halku'l-Kur'an·~ tartışmalan ile "Mihne
Devri" gibi, Mu'tezile tarafından başlatılan .dini-sosyal hadiseler ve
bunlann toplumda meydana getirdig;i psikolojik etki bu noktada ilk
akla gelenlerdir.
Bunlar ve benzeri olaylan bizzat yaşamış olanlar ile, hadiseleri,
sonradan birer tarihi vak'a olarak seyredenlertn olaylann' failierine ve
onlann fikirlerine bakış tarzlan tabiatıyla farklı olmuştur.
Onun için bu ve benzeri konular ele alınırken fikirleri doguran
sosyal hadiseler ve onların . psikolojik. etkileri . gözden uzak
tutulmamalıdır. Tezahürleri dini de olsa, tarihi vak'alan sıhhatli bir
şekilde degerlendirebilmek için bu zaruridir.

ise
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