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M. Sainı YEREM 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Derleme ve Yayın Müdürü 

Hz. Osman devrinde yahudi Abdullah b. Sebe' ve taı.ıftarlarının gay,rl!
tiyle şiiliğin sebeiyye kolu veya «Gulat>>. adını verdiğimiz kısmı doğmi.ış, bun
lar daha önce «İslam'da İmam ve Tarihi Üzerine,>> isimli~makalemizde (l) işa
ret ettiğimiz gibi rrıuzı~ faaliyetler sonucunda İ m a ni e' t meselesini istismar 
ederek, Halifeliğin Hz. Ali~nin hakkı olduğunu, .çünki onun Hz. Muhammed'· 
in··· vasisi mevkiinde bulunduğunu, di:ğer .halifelerin . gasıp durumda· olduk
larını iddia etmişler, •hatta Hz. Ali sevgisini o derece istismar. etmişler ki, 
onda tanrilık bulunduğunu, ölmediğini,. kıyamete yakın. tekrar dönüp kendi
lerini kurtaracağını bile iddia etmişlerdir. Bu görüşler daha hala mecusilik 
(zerdüştilik) ve mazdekçiliğin etkisinden sıyrılarak eski hatıralanndan kur-
tulamamış olan çevreler arasında daha ziyade yayılmıştır. 

Daha sonra Sıffin vakası sonunda bilh~ssa c;:ıhil çöl arapları aı'asında ya
yılan haricilik teşekkül etmiş ve İslam'ın başına büyük gaileler açmıştır. Bun
ların içinde Eş'as b. Kays, Mes'ud b. Fedek1 et~Temimi, Zeyd b. Husay:q et· 
Tai gibi şahıslar başta gelmektedir. (2) · · 

Şiiler, hariciler, sünniler diyebileceğimiz bu guruplaşma da kendi ara
larııida devamlı farklılaşma istidadı göstermiş ve İslam alemi' birçok fırka
lara ayrılmıştır. Bu guruplar sahip oldukları görüşlere daima Kur'an'dan mes
üecller aramışlar, Peygamberden hadisler rivayet etmeğe başlamışlardır; 

İslam dünyasında ortaya çıkan bu ilk fırkalar tamamen siyasi mahiyette 
olup, imarnet ve mürtekibi kebire meselelerinin farklı şekilde anlaşılması 

esasına dayanıyordu. O gün için bu meseleler ellerinde silah bulunan kuvvet
lerin faaliyetlerine tesir eden, tatbiki cheınıniyeti olan konulardı. Fakat son
ralan tamainen akademik münakaşalarhalini almıştır .. 

İınamet ve mürtekibi kebire meselesine birinci hicri yüzyılın sonlarına 
doğru kader meselesi de. ilave edilmiştir. Ma'bed'ı Cüheni, Gaylan-ı Dımeşki, 
Yunüs'ül,Esvari gibi şahısların kaderi inkar ederek her şeyin takdiri ilahiy
yeye bağlanmasım kabul etmeyişleri ile Resulüllah zamanında münakaşası 
menedilmiş olan bır mevzuun tartışması başlamıştır. (3). Ma'bed-i Cüheni 
(Öl. H. 80-699) ve Gaylan-ı Dımeşki'nin görüşlerine dayanan ve kaderi inkar 
eden Kaderiyye fırkası teşekkül etmiştir. Bunlar halkı hatta Emevi halifele
rını tesir altına alınaya gayret sarfediyorlardı. 

(1) Bkz. Diyanet Dergisi XI-2. Sahife: 91 Ankara 1972 

(2) .Sehri.stanl, ei-M.ilel ve'n·Nihal, S. 27, (el-Fas! hii.mışı) 

(3} Şerhu'I-Mcvakıf, Luknow 1894, S. 747. 
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tsLAMnA İMAN VE tARİHİ ÖZBRİNB U 
-------------~~~--

Aynı asır içinde Kaderiyyenin görüşüne tepki teşkil eden ve insan irade 
ve gücünü inkar ederek her şeyi Allah'ın takdir ve yaratmasına mııtlak 
surette bağlayan bir görüş ortaya çıktı. Cebriyye adını alan bu görüşün ku
rucuları Ca'd b. Dirhem (Öl. H. 124-741) ve Cehm b. Safvan (Öl. 128-745) 
olmuştur. Ca'd b. Dirhem ayrıca Kur'fuı'ın yaratılmış olduğunu ortaya atmış 
ve İslam aleminin başına büyük dertler açmış olan «Halk-ı Kur'an» mese
lesi de o güne kadar teşekkül eden diğer meseleler eklenmiştir. Ca'd b. Dir· 
hem'in ortaya attığı bu mesele uzun yıllar İslam alimlerini meşgul etmiştir. 

Buraya kadar verd'-Jimiz izahattan da anlaşılacağı gibi hicri birinci yüz
yılın sonunda ve ikinci yüzyılın başında artık meseleler tamamen itikadi bir 
hüviyet kazanmı~tır. İslam devleti hudutlarının içinde yeni müslüman olmuş 
ve farklı dini felsefi görüşleı-e sahip milletierin mevcudiyeti bu tarz münaka 
şalar için çök müsait bir zemin teşkil ediyordu. 

Mu'tezile'niıı doğuşu : 

Hicrl ikinci yüzyılın başlarında İslam aleminde, her tarafta, yukabki 
balllslerde temas ettiğimiz mevzularda münakaşalar almış yürümüştü: Mür
tekibi kebire meselesi bir ara yeniden alevlenmiş, şülik hareketleri tehli
keli bir safhaya girmiş ve her gurup bir birini tekfir etmeğe başlamıştı. İş· 
te böyle bir vasat içinde bir gün Hasan-ı Basri'ye (Öl. H. 110-728) mütekib-i 
kebire meselesi sorulmuş daha o cevap vermeden mecliste bulunan Vasıl b. 
Ata (öl. H 131-748) söze başlayarak «Kebire sahibi ne mutlak bir mü'min ne 
de mutlak kafirdir. O iki menzile arasında bir menzilededir. Buna fasık de
nir. Çünkü iman, iyi hasletlerin mecmuudur. Bunlar bir şahısta bulunursa 
mü'min adını alır. Fasıka gelince, önda bu iyilikler mevcut değildir. Bil'akis 
bunlar, tasıkın masiyeti sebebiyle eksiktir. Bundan dolayı o lman sıfatını 

kaybetmiş, taat etmek suretiyle bütün iyi hasletleri kendirlerinde cem'etmiş 
olan mü'minler zümresinden ve aynı zamanda iman mertchesinden çıkmış
tır. Fakat o kafir de değildir. Çünki kendisinde hayır sıfatlarından bir kısım 
kalmıştır. Allah'a, Peygambere ve ahiret gününe lman eder, böylece kebire 
irtikab eden kimse iman mertebesinden çıkmış, küfür mertebesine girme
miş olur ve iki menzile arasında bir nıenzilede kalır.>> demiş ve Hasan'ı 
Basri'nin meclisini terkederek i'tizal etmiş ve kendine uyanlara görüşlerini 
ızaha başlamıştır. ( 4). 

Kaynakların, mu'tezilenin doğuşuna başlangıç olarak gösterdikleri bu 
hadiseden sonra Vasıl, adamakıllı fikri anarşiye doğru gitmekte olan müs
lümanların inanması icab eden ve akıdeye taallfık eden bazı usul ve kaide
ler vaz' etmeye karar vermişti. Bunları·· kabul etmeyen müslüman olamazdı. 
Vasıl'ın taraftarları bu kaidelere sımsıkı bağlanıyor, onlar uğrunda müca
dele ediyor mu halifelerini reddediyordu. Usul-i Hamse denilen bu kaidele:r 
şunlardır : 
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1 - Menzıle beyne'! ·· Menzıleteyn, 
2- Adalet, 
3- Tevhid, 
4- Va'd ve vaid, 
S - Emr bı'l-Ma'ruh ve nehy anıl-Mi.inker. (5) 

(4) Şehristanl, el-Milel ve'n-Nihal, ı/60 (el-Fas] hiimışı). Şerhu'l-mevakıf, s. 747, Luk
now 1894. 



Bu prensipleriyle Mu'tezıle 
reyanlarla mücadele ediyor ve 
rine almış oluyordu . 

M. SAiM YEPREM 

İslam aleminde ortaya çıkan islam'a zıt ce
böylece İslam akldelerinin müdafaasını üze-

. Mu'tezilenin doğuşu ile, İslam akidelerinin bazı usul ve prensipiere bağlı 
olarak muarızlara karşı müdafaa zaruretinin hissedildiği ortaya çıkmakta
dır. İlk olarak bu mevzudaki eserler de yine mutezıle mensupları tarafından 
kaleme alınmıştır. 

İslam lınan tarihindeki fikir cereyanlarında diğer faktörler : 

İslam ilieminde yeni müslüman olan milletierin kültür mirası ve felsefi 
karakteristikleri itibarıyle muhtelif i'tikad! konulardaki münakaşalarda rol 
oynadıklarını söylemiştik. Buna ilaveten müslümanlar ayrıca Hind, İran ve 
Yunan kültürüne ait eserlerle de ilgilenmeğe başlamışlar, hatta HaHd b. Ye
zid (ol. H. 85-704) yunancadan astronomi, tıp ve kimyaya ait bazı eserler 
terceine etmiştir. (6) Bu devirde yeni yeni başlıyan ilim hareketlerinin Bas
ra ve KUfe'de tekasüf ettiğini görmekteyiz. Daha sonraları Abbasllerin haki
n;ıiyetinde ilim merkezi Bağdad olmuştur. Halife Mansur'un halifeliği (H. 
137-159/754-755) zamanında terceme faaliyetleri gelişmiş ve H. 198-813 de ha
life olai1 Me'mun tarafından M. 832 de kurulan Beytü'l-Hikme'nin mensup
ları yunanca; peh!t~vke ve · süryankeden arapçaya birçok eserler terceme 
etmiştir. 

İşte gerek yeni mÜslüman olan milletierin fikri durumları ve gerekse ter
cemeler yoluyla öğrenilen yabancı felsefeler, İslam itikadı mevzuunda müna
.kaşa ve münazara .eden kimseleri tesiri altına almakta gecikmemiştir. 

İslami inançları yabancılara karşı müdafaa vazifesini yüklenen mutezile 
de çok kısa zamanda bu felsefenin tesiri altında kalmış ve müdafaalarında 
bundan istifade etmeğe başlamıştır. 

Mu'tezılenin itikadi mevzuları isbat ve müdafaa için kabul ettiği usul 
ve prensipler genel olarak Kelaİn ilmi'nin başlangıcını teşkil etmiştir. Akide 
esaslarını sadece nakli delillerle ısbatı kafi görmeyip, bunları aklın ve felse
fenin ışığı altında tefsir, tevil ve tedkik etmeğe başlayan mu'tezilenin karşı
sında ona çok şiddetli tepki gösteren bir cereyan doğmuştur. 

Ehli Sünet Kelılm'ımn doğuşu : 

Mu'tezile mezhebinin kurucusu Vasıl b. Ata'nın el-Menzıle beyne'l-men· 
zıleteyn, Kıtabu'l-Futya, Kıtabu't-Tevhid isimlerini verdiği kitaplarıyle ilm-i 
kelama ait ilk eserler vücuda gelmeğe başlamıştır. (7) Aynı devirde şlılerin 
ınutezileyi red için kaleme aldıkları kitaplar ile haridierin telifleri yine bu 
ilıne ait eserler cüınlesindendir. Bu arada ehli sünnetin akidesini gösteren 
ve İmaın-ı A'zam Ebu Hanife (öl-150-767) tarafından kaleme alınan el-Fıkhu'l
Ekber ve el-Alimu ve'l-Müteallim isimli iki eser de bu ıneyanda sayılınaktadır. 

(5) Daha geniş bilgi için bak. Şehristanl, aynı eser. 1/53 ve devamı Dr. Kemal Işık, Mu
tezile'nin Do~u, S. 67-73 Doç. Dr. Talat Koçyiğit, aynı eser. S. 76-83 Prof. M. Tane!, 
Mezhepler Tarihi Notları Il. S. 20. 

(6) Dr. Kemal Işık, adı geçen eser S. 47 (Barthold'a atfen) Daha geniş bilgi için bak. : 
Doç. Dr. Talat Koçyij!it, adı geçen eser, s: 66-87. 

(7) Doç. Dr. Talat Koçyiğit, aynı eser, S. 90 (İbnu'n-Nedim, ei-Filırist, S. ZSl'den naklen) 
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Ilieri IV. yüzyılın ilk yansına kadar, itikadi nıeselelerde isbat ve nıüda
faa maksadıyle nakilden ziyade akli prensipiere ve felsefi kaidelere dayana
rak onlarla memzuc bir şekilde ve cedel tarıkiyle yazılmış eserler ilmi kela
mın ilk eserleridir ve bunlar mu'tezile mezhebini temsil ederler. O tarihlere 
kadar ehli sünnetin tutumu mutezileye karşı ve zıt idi. Bu bakımdan kaleme 
alırian eserler daha ziyade selef akidini nakillerle izahtan ibaret idi. 

Mutezilenin faaliyetleriyle gelişen kclarn ve fikir hayatı içinde ehli sün
net akaidinin de aynı metotlarla izah ve isbatı ihtiyacı hissedildi. 

Üçüncü Hicri asırda gelen İbn-i Küllab mutezile ve cehmiyyeyi reddede
rek cl1li sünnet akaidini, mutezilcnin elinde gelişmiş olan ilmi kclarn usulle
rine göre müdafaaya başladı. İşte ilk olarak İbn-ı Küliab ile ehli Sünet İlnı-i 
Kelümı başlamış oldu. (8) 

Daha sonra hicri dördüncü yüzyılda Ebu'l-Haseni'lEş'ar! (öL H. 324-935) 
gelerek ehli sünnet ilmi kclarnını yerleştirmiştir. Eş'ari önceleri mutezile 
mezlıebin~ bağlı idi. Hocası Ebu Ali el-Cübbai (öl. H. 303-915) ile üç kardeş 
rrıeseleı;iıl:de münakaşa etmiş ve kırk yıl kadar hizmet ettiği mutezile mez· 
hebin'den ayrılarak ehli sUnıiet leelamının kurucusu olarak bilinen İbıi-i k•ı
lab'in ıhezi~ebine girmiştir. Bu tarihten itibaren çok iy1 bildiği mu,tezile mez
hebinin Usul ve prensiplerinden de . yararlanarak saf İslam akideleririi şid-
detle hıüciafaa etmeğe baŞlamıştır. · · 

Aynı asırda Ebu Mansur el-Matüridi (öl. 333-944) de yine ehl-i sünnet Hi-
kadını kelam usul ve metotlarıyla ınüdafaa etmiştir: · 

Böylece ehl:i sünnet ilm-i kclarnı doğmuş ve gelişıi-leğe başlamıştır. Daha 
.sonraları gelen Ebu Bekir Bakıllfuıi (öl. H. 403-1012), İbm Furek (öl. H. 401), 
Ebuİshak İsferftini (öl. H. 408), EbuZerr el-Herevi (öl: H. 435), Ebu Ca'fer 
es-Simenani (öl: H. 444), Ebu'l-Me3Ji el-Cüveyni (öl. H. 478-1085) gibi zevat 
Eş'ari mezhebi adını alan ehli sünnet ilmi kclarnını geliştirmişlerdir. (9) Ho
rasan ve Maverai.innehir taraflarında da Ma türidinin kurduğu ve selef mez
hebine yakın olan ehli sünnet kclarnı Ebu'l-Muin Meymun en-Nesefi (öl: H. 
508) nin himmetiyle yayılmıştır. {10) 

Bütün bu çalışmalar İslam dininin saf inanç . esaslarını hurafelerden k: o
rumak, müslii.manların aynı eserler etrafında birleşerek parçalanmaianna 
mani olmak ve İslam dininin daima ilerici, birleştirici esaslarını yerleştir- · 
rnek için yapılmıştır. 
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(8) İzmirli tsrnail Hakkı (Muhassalü'I·Kelam ve'I-İfikme S. 4) · 

(9) İzmirli lsrnait Hakkı, (Muhassalü'I-Kelilm · ve'l-Hikıne, S .. 6. Daha. g~niş bilgi) için 
bak: Dr .. İrfan Abdülhamid. Dirilsat fi'l-I;ırak vel-Akadi'l İslı1miyye, S. 133-140) Al· 
lame Şibli Nu'mani, Tarih-i İlm-i KeH'ım ,Terc. Tilki Gıylani. Tahran, 1328. 

(10) İzmirli İsmail Hakkı, adı geçen eser, S. 7. 


