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Eş•AR1UGE YÖNELTILEN HAKSIZ GÖRÜŞLER 

~. Dr. İlıralılın Agah ÇUBUKÇU 

Genel olarak Batılı bilginler, Ehl-i Sünnet'in bir kolu olan Eş'arili
ğin Müslümanların gerilemesine sebep ölduğunu iddia ederler. Bizce bu 
iddia gerçeğe uygun değildir. Çünkü Eş'arilik hicri 300 yılına doğru ku
rulduğu halde İslam medeniyeti daha uzun yıllar yükselrneğe devam et
miştir. 

H. 426/M. 1037 yılında ölen İbn Sina ile Eş'ariliğin kuruluşu ara
sında bir yüzyıldan fazla zaman geçmiştir. Adı geçen İslam filozofunun 
çeşitli ilim dallarında derinleştiği ve tıp sahasında Avrupa'ya etki yap
tiğı bilinmektedir. Onun bazı eserleri Latinceye çevrildi. Bunlar arasın~ 
da Şifa'nın Sufficientia adiyle çevrildiğini bilmekteyiz. 

İbn Sina'dan daha sonra yetişen ve Eş'ari okuluna mensup olan 
İmanı a.l-İiarameyn (Ölm. H. 478/M. 1085) akla ve istidlale önem veren 
bir düşünürdür. Hele Batıda yetişen İbn Rüşd (Ölm. H. 595/M. 1198) 
ve İbn Haldun (Ölm. H. 808/M. 1405) akılcı filozoflardandır. Bu düşü
nürlerin Eş'ari'den yüzyıllarca sonra geldiğini unutmamak gerekir. 

Hem, Eş'ari'nin aklı inkar ettiğini ileri sürmek de yanlış olur. Eş'ari 
dini meselelerin. şer'an bilinebileceği ve akılla da teyit edileceği kanı
sında.dır. Kaldı ki Sünni sistemin fıkhi mezhepleri, kıyas yolunu bir de
m olarak kabul etmişlerdir. 

Ayrıca İslam aleminin hepsine Eş'arilik hakim olmamıştır. Türkler 
arasmda Maturidllik, Eş'arllikten daha çok yayılmıştır. Matundilik ise 
aklı kullanmakta daha cesur davranınıştır. 

Eş'arilik bazı meselelerde akla az rol tanımakla beraber, şer'i mes'e
lelerde tolerans itibariyle Mu'tezile'den daha ileridir. Eş'ariler, büyük 
günah işleyeni Cehennemlik saymazlar. Belki Allah günah işiiyenleri af
feder diye düşünürler. Mu'tezile ise, "Büyük güna,h işliyen, tövbesiz ölür
se ebediyyen cehennemde kalır" der. 

Hem sistem olarak da Mu'tezile daha serttir. Mu'tezile Şeriatın 
emirlerinin ifası için ve Şeriatın kötü diye bildirdiği şeylerin yasaklan
ması için zor ve şiddet kullanılması taraftarıdır. Eş'ariler ise "dinde ik
rah yoktur" hükmüne uymak isterler. 

Demek oluyor ki, i'tikadl meseleleri tahlil ve onlara akli sebepler 
aranuı. ·yönünden Mu'tezile daha ilerde olmakla beraber, Şeriatın uygu
lanması yönünden Eş'arllerden daha serttir. 

Diğer yandan İslaıniyette serbest sistemler kuran mutasavvıfların 
Sünniler arasından yetiştiğini unutmamak gerekir. 
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~ YÜCE PEYGAMBERİMİZ BUYURUYOR ~ 
. ~ 
~ e Birbirinize buğz etmeyin, birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize daTgın duT-

~ mayın; ey Allah'ın kulları, kaTdeş olun. Bir Müslümanın, danlıp da din ~: 
~ kaTdeşini üç günden ziyade teTketmesi, onunla görüşmemesi helal değildir. 

- ~: 
-~-" • 8 H eT kim helal yollardan dünycUık temin edeT ve kimseden birşey istemezse, ~ 

~ çoluk çocuğunun Tızkı için çalışıTsa, komşularına yaTdım ederse, yüzü ayın ~ 

ğ öndürdü gibi paTıldayaTak Allah'a kavuşuT. ~ 
- i 
:_~ ~ 
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Siyasi sahada da Eş'arlliğin gerilerneye sebep olduğu söylenemez. 
Gazneliler olsun, Selçuklular olsun itikat itibariyle sünni idiler. Özellik
le Selçuklular uzun yıllar İslamın kaderine hakim oldular. Endelüs Erne
vi devleti ve Miladi 16. yüzyıla kadar yükselme devrini yaşıyan Osmanlı 
İmparatorluğu da Sünni itikadı korumağa çalışmışlardır. Sözü geçen bu 
devletler, devrinde ileri sayılan ve kendine has medeniyeti olan milletler 
tarafından kurulmuştur (1). 

Bugün Sünni sistemin dışında bir mezhebe salik olan İran'ın diğer 
İslam ülkelerinden daha ileri olduğu söylenemez. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, İslam milletlerinin içtimai ve kültürel 
bakımdan geri kalışlarının sebebi Sünni sistem ve özelikle Eş'arilik de
ğildir. Çünkü· Sünnilik içtihat kapısını açık tutmuştur. Çünkü Sünnilik 
"İçtihat yapıp da isabet eden için iki, içtihat yapıp isabet etmiyen için 
bir sevap vardır" anlamındaki hadisi meşru saymıştır. Gönül ister ki 
İslam aleminden. yeni m üçtehitler çıksın ve akla çok önem veren dinimi
zin medeniyete zıt olmadığını yeniden teyit etsin. 

(1) İslam aleminin geri kalmasını İslam dininde arayanlar, yanılırlar. Bu gün 
Avrupa'nın Hıristiyan olduğ'u için medeniyetçe ileri olduğ'u da söylenemez. Zira mil
letinin çoğ'u Hıristiyan olan Habeşistan en geri ülkeler arasındadır. Kuzey ve Gü
ney Amerika milletleri aynı dine salik olduklan halde Kuzey Amerika ileri, güney 
Amerika milletleri ise geridir. 


