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Kelamcıların

ıstılahında ise; kastedilen
mezhep ve ekallerine paralel
olarak birbirinden farklıdır.

şey onların

Başlangıçta

denilince, Allah'ın kulunu cezalandıracağı
bir şeyden koruması anlaşdır

sığınınca
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Allah'ın

ku lu nda suç yaratmamasıdır. is·
met, insanda itaat etme kudretinin yaratılmasıdırıs._ Ma'sum: Bedeninde veya nefsinde kötülüklere yönelmekten koruyacak
bir husOsiyet bulunan kimsedir, gibi gö(12) ibn-i Manzur: Lisanu'I-Arab, Asame
mad.; Ragıb el-lsfahanl: ei-Müfredat
fl Garlbi'I-Kur'an, s. 340.
(13) Et-Tahanevl: Keşfü lstılahati'I-FünOn,

c..2, s. 1047.

rüşleri de vardır. Bunların

iddiasına gÖre

ismetin sebepleri dörttür: .
a) Nefsinde .veya
bedeninde sap
kınlıklardan koruyacak bir melekeyi gerektiren husOsiyet olması,
b) Onda,
kötülüklerin
noksanlık;
taatın da çok iyi işlerden olduğuna dair
ilim husOie gelmesi,
c) Bu bilgilerin Allah tarafından devamlı vahy ve açıklamalarla te'kld edilmesi,

d) Ondan her ne vakit evla olanı
terk veya unutmak gibi herhangi bir iş
sudOr etse, o meselede kendi haline bıra
kılmayıp azarlanılması ve
uyarılması. Bu
sOretle ona bu işi yapmak çok zor gelir.
Kendisinde bu dört
sebep bulunan
kimse mutlaka kötülüklerden
korunmuş
olur; çünkü iffet meleke3i nefsin özünde
meydana gelir ve buna, taatte saadet, kötülüklerde de bedbahtlık
bulunduğuna
dair tam bir bilgi katılırsa, artık bu bilgi
onun nefs€ınl melekelerinin
gerektirdiği
hususlarda yardımcısı olur. Vahy de bunun tamamlayıcısıdır. Nihayet az bir şey
de bile sorguya çekilme korkusu günahlardan kaçınmayı destekler. Bunların bir
araya gelmesiyle de ismet gerçekleşir 14 •
Mu'tezile ve imamiyeye göre ise: ismet, Allah'ın ma'sOma ilahi bir IOtfudur.
Bu IOtuf sayesinde fiilierinde kötülükten
bir vahy sebebi ile değil de kendi ihtiyarı
ile korunur. Güııilha gitmez1 5.

iSMET; SlNlRLARI, ŞÜMÜLÜ
VE ŞEKiLLERi:
islam'da kelamcılar ismetin şekli, şü
mOiünün sınırları ve zamanı hakkında ihtil€ıf etmişlerdir: ismet, nübüvvetle birlikte mi başlar; yoksa bi'setten önceki zamana da şamil midir? Sadece büyük günahları işiemekten korunmuş olmak mıdır;
yoksa küçükler de buna dahil midir? Peygamberlerin, bilerek ve isteyerek yaptık
larına mı; yoksa
unutarak ve
yanılarak
yaptıklarına da şamil midir? Çeşitli şekil
leri hakkında da ihtilaf ettiler: ismet, sadece "inanc"a mı münhasırdır; yoksa "fiiller"de, "tebliğ"de ve "fetva"da cari midir?

İNANÇDA İSMEt:
inançda ismet konusunda
Mu'tezile;
"Peygamberlerin,
bi'setlerinden önce ve
~onra da bilerek veya
yanıiarak küfür
veya isyan etmekten münezzeh olduğu"
hususunda görüş birliği içindedirler. Delil olarak şu sözlerini ileri sürerler: "Daha önce halk arasında
hafifmeşrebliği,
utanmazlığı ve kötülüğü ile
tanınan bir
kimsenin ıslah-ı nefs ettikten sonra, iyiliği emredip, kötülükten men etmesinin insanlar üzerinde gerekli te'slri icra edemediğini; ancak, bu te'slri eskidenberi doğ
ruluğu ve iyiliği ile tanınan bir kimsenin
yapabildiğini görüyoruz" 16 •
Haridierin bir kısmı; "AIIah'ın risaletten önce kiltir olan kimselerden de peygamber göndermesinin
caiz olduğunu" 1 7
söylerler. Bu görüş Eş'arllerden ibn FOrek'e de nisbet edilmiş1ir; fakat o, bu caiz
oluş keyfiyetinin
vuku' bulmadığını da
ifade eder.
Haşeviye
ise,
Muhammed
(A.S.) ın bi'setteıı önce k§fir olduğunu
iddia etmişler, "Seni şaşırmış bulup, yola
eriştirmedi mi?"18 mealiııdeki ayeti de görüşlerine
delil göstermişlerdir.
Kelamcı
Borgus der ki: Nebl (A.S.), Allah kendisini peygamber olarak göndermezden evvel mü'miıı değildi;
çünkü Allahu Teala
Hazretleri mealen; "Halbuki vahyden evvel kitap nedir, iman nedir, sen bilmezdin."lll buyurmaktadır-2o. Eş'arllerin hepsi,

(14) Er-Razi: Muhassalu Arau'I-Mütekaddimln ve'I-Müteahhirln, s. 157; aynı
müellif Mefatihü'I-Gayb, c. 3, s. 308.
(15) El-Kadi, Abdü'I-Cebbar: ei-Muğnl fl
Ebvabi'I-Adl ve't-Tevhld, s. 13-15;
ei-Müfid: en-Nüketü'l-i'tikadiyye, s.

28.
(16) ibn-i Ebi'I-Hadid: Şerh-u Nehcü'I-Belağa, c. 7, s. 9; el-Meclisi: Biharu'IEnvar, c. 11, s. 89.
(17) Er-Razi: Muhassal, s. 160; ibn Ebi'IHadld: Aynı eser.
( 18) Ed-Duha: 7.
(19) Eş-Şuara: 52.
(20) ibn Ebi'I-Hadld: Aynı eser; et-Teftazanl,
Şerhu'I-Akaidi'n-Nesefiyye,

s. 270.
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''Peygamberlerin vahyden Önce de, sohra
da küfürden korunmuş oldukları görüşün
dedirler"21. Bi'setinden önce kiltir olan
herhangi bir peygamberi Allahu Teala'nın
göndermesinin caiz olduğu yolundaki görüşü ibn-i Ebi'I-Hadld Eş'arllere nisbet etmektedir. Ona göre, Eş'arller, bu caiz oluş
keyfiyetinin fiilen vuku'
bulduğunu da
söylemişlerdir22.

FiiLLERDE iSMET:
Mu'tezile, asıl olarak peygamberlerden büyük günahların vuku'
bulmasını
caiz görmezler. Küçük günahlardan yüz kı
zartıcı ve küçük düşürücü olanlar da caiz
değildir.
Küçük düşürücü
olmayanların
vuku'unu caiz görürler.
Şu meselelerde
ise aralarında ihtilaf vardır: Bir kısmı küçük düşürücü
olmayan
kötülükleri Hz.
Peygamber'in bilerek işlemesini caiz görür. Bu, EbO Haşim'in görüşüdür. O der ki:
Hz. Peygamber böyle bır şeyi ancak korkarak işleyebilir. Allahu
Teala'ya karşı
cür'etli hareket etmez. Bir kısmı da bilerek küçük günah işlemeyi peygamber için
caiz görmez. Bu görüşte olanlar derler ki:
Peygamberler günahları günah olduğunu
bile bile işlemezler.
Belki te'vil yoluyla
veya işin içine şüphe karışması sOretlerinde olur. Bu da EbO All ei-Cübbal'nin görüşüdür. Nazzam ve Ca'fer b. Mübeşşir'
den hikaye edildiğine göre: Peygamberlerin günahları ancak, yanılmak ve unutmak sOretiyle olur; ümmetieri
hata ve
unutma ile yaptıkları günahlardan sorguya çekilmeyecekleri halde onlar muahaze
olunacaklardır; çünkü onların bilgileri daha kuvvetlidir, delilleri daha çoktur. Onları korumak
için hazırlanan
imkanlar,
başkalarına hazırlanmamıştır. O halde onların günahları daha büyük olur2 3.
Ehl-i Sünnet'in görüşü, anahatlariyle
yukardakine yakındır. Kurtubl onlar hakkında şöyle der: "Malik, EbO Hanife ve
Ş€ıfil'nin taraftariarına göre, peygamberler büyük günahların tamamından korunmuş oldukları gibi küçük
günahların da
hepsinden korunmuşlardır; çünkü biz onların fiil ve eserlerine bir karine bile aratabi' olmakla
madan mutlak bir şekilde
emrolunduk. Eğer peygamberlerin küçük
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gÜnahları

işlemesini

c§iz gÖrÜrsek, onlara uymak mümkün olmaz24.
Eş'arllerin çoğtınluğu ise! Nebl1er ve'
resO!Ier, kasten yapacakları büyük günahları işiemekten korunmuşlardır, derler. Yanılarak veya yanıltılarak veya unutarak iş
lemeleri husOsu
peygamberlikleri zamanında caizdir. Daha önce ise, onların büyük günah işlemesi caizdir; çünkü onlardan böyle bir şeyin sadır
olmayacağına
dair delil yoktur. Fakat, kasten veya yanılarak, onlardan küçük günahların sildır
olması peygamberlikleri zamanlarında da,
daha önce de caizdir25.
Haşevller, peygamberlikleri zamanın
da da kasten büyük günah işleyebilmele
rini caiz görürler. Bu sebeple peygamberlere, zina, livata ve daha
başka birçok
büyük günah nisbet ederler. Yalnız bunu
ilieni değil de gizli olmak şartiyle caiz
görürler. Bir kısmı da, nasıl olursa olsun
caizdir, der26.

TEBLiGDE iSMET:
Kelamcıların ilk önem verdikleri, münakaşa

edip aklen zarOrl olduğunu isbat
ettikleri, ismet inancının bu yönüdür. Peygamberliği inkar eden ve onun imkansız
olduğunu, gayesinin
kalmadığını
söyleyenlerle yaptıkları münakaşalar boyunca,
bunu inanılması vacip i'tikadl bir rükün
halinde ortaya koymuşlardır. Açık bir gerçektir ki, nübüvvet ve risaletin zarOretini
söylemek, peygamberin kendisine vahyedileni ve şer'l bir husOsu tebliğde hatadan, tebd11 .ve tahrifden korunmuş olmasının gerektiğini de ifade eder. Yoksa te(21) Et-Teftazanl: Aynı eser.
(22) ibn-i Ebi'I-Hadld: Aynı eser.
(23) ibn-i Ebi'I-Hadld: Aynı eser; el-Meclisi: Biharu'I-Envar, c. 11, s. 19.
(24) EI-Kurtubl:
el-Cami'
li Ahkami'IKur' an, c. 1, s. 293.
(25) EI-Pezdevl: UsOiü'd-Din, s. 167; etTeftazanl: Aynı eser, s. 171;
EbO
Azbe: er-Ravzatü'I-Behiyye fima beyne'I-Eşaireti ve'I-Matüridiye, s. 58.
(26) ibn-i Hazm: ei-Fisal, c. 4, s. 202; erRazi: Muhassal, s. 160.

nakuza düşeriz. Bir taraftan peygamberliğin zarOreti görüşünü. isbat ediyor, diğer
taraftan da buna peygamberin Rabbından
tebliğ edeceği hususlarda yalan söyleyebilmesinin d3iz olduğunu ilave ediyoruz.
Bunun için
"peygamberliğin
zarOretini
söyleyenler" eda ve tebliğe taaiiOk eden
bütün hatalardan peygamberlerin korunmuş olmalarını vacip görürler. Onlar için
yalan söylemeyi, tebdll ve tağylri gizlemeyi; açıklamayı ihtiyaç vaktinden sonraya bırakmayı, Cenab-ı Hak'dan alacakları
hususta hata etmeyi, yanılmayı, tebliğ ettiklerinin bir bilmece halinde olmasını caiz
görmezler; çünkü bütün bunlar peygamberlerin doğrulukları husOsu;ıdaki mu'cizeleri ile tenakuz halindedir27.
Haşeviye ile Kerramiyeden bir grup
peygamberlerin fiilierinde hôta yapmalarını caiz gördükleri gibi sözlerinde de hatayı caiz görürler; RasOiullah (S.A.S.), tebliği sırasında söylediği, "Şu putlar ulu putlardır, şüphesiz onların şefaatları umulabilir" sözünde hata etmiştir, derler2 s.
FETVA VERME VE KAzAi
DURUMLARDA iSMET:

ismetin bu yönünün açıklanması ve
anlaşılması rnüsteşriklerden
bir kısmının
düştüğü şüphenin çoğunu ortadan kaldı
racak, meseleyi açıklığa kavuşturacaktır;
çünkü bu müsteşrikler, Hz. Peygamber'in
ismet sıfatının, O'nun kendisi hakkındaki;
bazan hata eden, bazan isabet eden bir
insan olduğu yolundaki ifadeleri ile tenakuz halinde bulunduğu k~naatindedir
ler .

•

Bu hususta Hz. Peygamber 1den sfıdır
olan hükümleri iki nev'iye ayırmak zaruridir:
1) O'ndan bütün insanlar gibi bir
insan olmak bakımından sadır olanlar. Çeşitli işler hakkında hüküm verişi gibi ki,
bu hususta ictihad eder,
bu ictihadında
bazan isabet eder, bazan da yanılır. Bu
meselede faklhlerin, usOicülerin ve kelamcıların çoğu Peygamber'in hata etmesini
caiz görmüşlerdir. Yalnız Hz. Peygamber
bu gibi meselelerde, kendisinden sildır
olanın şer'an hükmünün vacip olmadığını,
bunun ancak şahsi bir görüşü olup böylece hükmettiğini 'lçıklar. Pek çok haller
vardır ki, Hz. Peygamber o
meselelerde
şahsi görüşünü açıkladı;
fakat doğruya
isabet edemedi. Bedir esirleri ve hurmaların aşılanması hakkındaki sözleri gibi.
2) ResOI olma
sıfatiyle
Allah'dan
tebliğ ciheti ile, O'ndan sildır olan hüküm veya takrir. Kitabın mücmelini açık
lamak veya umOml olanı
tahsis etmek
veyahut da mutlak bir l€ıfzı kayıtlamak,
ibadetlerden veya helili ve
haramdan,
inanç ve ahlaktan herhangi bir işi açık
lamak. Bu nevi, umOml
teşri' olup bu
hususta Resul'ün her ne sOretle olursa olsun hata etmesi caiz değildir29,
Keşfü'I-Murad, s. 217; ibn
Ebi'I-Hadid: Aynı eser, c. 11, s. 12.
(28) ibn-i Hazm: ei-Fisal, c. 4, s. 202;
ibn-i Ebi'I-Hadid: Aynı eser.
(29) EI-Amili: el-ihkam fi UsOii'I-Ahkam,
c. 4, s. 223; ŞeltOt: el-islam Akldetün ve Şerlatün, s. 512.

(27) EI-Hulll:

.

.
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