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GİRİŞ 

Sosyal Bilimler, isminden de anlaştlacagı üzere, sosyal olaylardan kaynaklanan ve 
bu olaylarla içice olan bilim dalları olarak anlaşılmaktadır. Sosyal hayaumızda yaşadı~ımız 
her olay, her problem ve her türlü etkinlikler sosyal bilimler çerçevesinde ele alınma 
özelliği taşımaktadır. Buna ba~lı olarak; sosyal bilimlerin, hayatın içinde oldu~uııu, 
hayaLLan soyutlanamayacagını, ayn düştinülcmeyeceğini söylemek mümkündür. Zira; 
sosyal bilimler esas itibariyle insan bilimidir ve konusu do~dan do~ruya insan ve Q!!l.ill 

forıksiyonlarıdır, diyebiliriz. Öyleyse; sosyal bilimlerin konuları ve ilkeleri teorik olmaktan 
çok, pratik hususlara ve ilkelere dayanmaktadır ve de dayanmalıdır. !nsan ve sosyal olayları 
değerlendirmede, kitapta yazılanlardan daha çok, yanımızda duran insanı, kendimizi ve 
toplumu dikkate almak daha doğru bir yol olsa gerektir. Kitaplarda yazılanlar da, neticede 
insanı tanıyarak yazılmıştır, denilebilir . . Fakat, orada yazılanlar kendi dönemindeki insanı 
tanıyarak yazılmıştır. Biz ise, o yazılanlar aracılığıyla, hem o dönemi hem kendi 
zamanımızı tanıyoruz. Kendi za.:nanımızdaki olayları, nasıl bize göre degerlendiriyorsak, 
geçmiş zamanlardaki olayları ve problemleri de kendi zamanlardaki şartlar muvacchesinde 
değerlendirmek en doğru yol olacaktır diye düşünüyoruz. 

Kelam llmine, yukarıda sayılan hususlar çerçevesinde baktıg'ımızda; bazı yaklaşım
larda bulunmak mümktindür; 

Öncelikle Kclarn llmi'nin bir sosyal bilim oldugunu ifade etmek durumundayız. 
Dolayısıyla hareket alanı sosyal hayauır ve de buna bağlı olarak temelde insandır. 

Kclarn llminin genel olarak yapılan tariflcrinc1, konusuna2, gaye ve mertcbelcrine3 
dikkatle bakıldığında, görülecek ortak noktanın, Mcbdc' ve mead, dünya ve ahiretsaadeti ve 

* E.Ü. lHihiyat FakUlıesi, Öğretim Üyesi. 
1) Kclarn llminin tarifi genel olarak iki ayrı yönde yapılmaktadır; . 

a) Konusuna göre; "Kelam, Allahil Teala'nın zatından ve sıfatlarından, mebdc'. ve mead 
(başlangıç ve sonuç) ilibariyle yaratılmış olanların hallerinden Islam Kanunu üzere bahseden 
bir ilimdir" Bir başka şekilde de; "llm-i Kela:n,uluhiyyeı bahislerini, peygamberlerin 
gönderildiğini, onların biltiln haber verdiklerinde doğru olduklarını ve buna bağlı olan 
hususları bilmekten ibarettir." 
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dolayısıyla insan ve sosyal hayat oldu~u gözlenecektir. Bu iki unsurdan Soyutlanmış bir· 
sosyal bilim dalının tamamen teori planında kalmış, pratik faydadan uzak bir ilim haline 
gelmiş olaca~ı bilinen bir gerçektir. Halbuki gerçek manada bir Kelam lım i, hiç bir şekilde, 
pratik faydadan uzak, tamamen teori planında kalmış, daha kısa bir ifadeyle insan ve 
toplumdan soyutlanmış bir bilim dalı de~ildir. Zira; birazdan izah edilmeye çalışılaca~ı 
üzere, problemierin ortaya çıkışı teori olarak de!til. aksine sosyal olaylardan mülhem olarak 
kendini göstermiştir. · 

Öyleyse; problemierin ortaya çıkışına esas ve zemin teşkil eden sosyal ve siyasi 
olaylar, kendi zamanı içerisinde iyice de~erlendirilmeli ve problemierin çözümünde bu de
~erlerıdirmeler mutlaka dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde soyut ve teorik ıaruşmalardan pek 
fazla ileri gitmek mümkün olamamaktadır. İnsan vücudunda tesbit edilen bir hastalı~ı 
tedavi etmek için, tabibler tarafından -ilk yapılan şeyin, hastalığa sebep teşkil eden şeyin ne 
oldu~unu belirlemek istedikleri bilinen bir husustur. Ateşi olan bir hastaya verilen ateş 
düşürücü tedavisi geçici bir çözüm olup, esas tedavi, ~u ateşin yükselme nedenlerinin 
araştırılması ve onun yok edilmesidir. E~er o nedeni yok edemezseniz, sürekli verilen, ateş 
düşürücü ilaçlarla hastada yeni bir hastalı~ın oluşaca~ını söylemek için, çok iyi bir tabib 

· olmak gerekmemektedir. Zira, verilen di~er ilaclann ya yan tesirleri olacak, ya da gereksiz 
ilaç yüklernesi yapıldı~ından olumsuz sonuçlar ahnacakur. Kelam tıminde de, bu ba!tlamda 
yapılması gereken, problemin kaynaıtını, oluşum dönemine bakarak tesbit etmek ve 
gelecekte o problemin tekrar eunemesine tedbir almak, esas olmaktadır. Zira, tarinerde de 
görüldügü üzere, Kelam llmi, mebde' ~c mcad'dan ve de ferdin her iki noktadaki saadctindcn 
söz eden ve hedefleyen bir ilimdir. Oylcyse, insan saadetini sağlamak için problemierin · 
devam etmemesi gereklidir. Bu takdirde de prohlemin tesbiti yeterli olmuyor. Bunun 
çözümünü de üretmek aynı gayeler arasında sayılabilir. 

b) Qa.yesine göre; "lim-i Kelam, kesin deliller kullanmak ve vaki olacak ~üpheleri gidermek 
suretiyle dini alddeleri isbata güç kazandıran bir ilimdir". 
Bu tarifler ve geniş açıklamaları için bkz. İzmirli İsmail Hakkı, Yeni llm-i Kelam, Ankara-
1981, s.1 ; Bekir Topalo~lu, Kelam /lmi,lsıanbul-1988,ss.47-SO ; Şerafeddin Gölcük -
Süleyman Toprak, Kelam, Konya-1991, ss.20-22 ; Cihat Tunç, Sistematik Keiam, Kayseri-
1994, ss.4-S ve di~er temel kclarn kaynaklarının ilgili bölümleri. , 

2) Konusu ; Bunu kısaca "Yüce Allah'ın zat ve sıfatları, risalet ve nübüvvet meseleleri, mevcut 
olması hasebiyle her mevcud olan şey ve İslam akidesini isbata ve müdafaaya yardım eden her 
malum" şeklinde ifade edebilece~imiz gibi, üç maddede de ıoplayabiliriz; 
a: Gazzali öncesi kelamcılar döneminde; Allah'ın zatı ve sıfatları, 
b) Felsefenin İslam Alemine yayılmasından sonra mevcud olan her şey, 
c) Gazzali'den sonra Mantık Dminin geniş bir şekilde kullanılınasını takiben de, Kclarn'ın 
konusu malum olmu~tur. Yani, İslam Akaidini isbata yarayan her malum Kclarn llmi'nin 
konusudur. 

3) Gayelerini de şu şekilde sıralamak mümkündür; 
a) Insanı taklid derecesinden kurtarıp kesin ve sarsılmaz iman dcreecsine yükseltir. 
b) noıru yolu arayanı irşad eder, inatçıları da susıurur. ' 
c) Akaid esaslarını, batıl chlinin ileriye sürecekleri şüphelerle sarsıntıya uıramaktan korur. 
d) Di~cr biltün dini ilimiere mcsned teşkil eder. 
c) Amel sahasında insanın niyetini saflaştınr ve ilikadını sağl amlaştırır (Bkz. Bekir 
Topalo~lu, a.g.e . s.Sl-52 ( Teftazani, Şerhu'l-Makasıd, 1,18 ; Cilrcani, Şcrhu··ı
Mevakıf,1,32-34 ; Taşköprüz5.de, Mevzuatu'l-Ulum, I , 595). 
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Şimdi konuya şöyle genel olarak bakalım ve bazı sorularla konuyu irdeleyelim; 

Kelami problemler olarak bilinen konular nelerdir? 

Bilindi~i üzere, Kelam kitaplarında genel olarak; iman, büyük günah, şefaat, tevbe, 
sıfatlar, efal-i ibad, kaza-kader, hidayet-dalalet ve imarnetgibi problemler ele alınmaktadır. 
Daha sonraları ise, Felsefe ile olan ilişki sonucunda da, bilgi bahsi ve kozmotojik problem
ler gibi bir kısım problemierin aynı kapsamda ele ahndıgı görülmektedir. 

Acaba problemler sadece bunlar mıdır? Bugün bu problemler oluşsa, yani Ketarn 
tlmi, Eşari ve Maturidi döneminde degil de, bugün sistemize olmuş olsaydı, problemler 
bunlarla kalır mıydı? Veya bir kısmı ortaya çıkar mıydı?Canlı örnek vermek gerekirse; 
imarnet ve halku'l-kuran meselesi bugün gündemde olur muydu? Veya giindemde olursa, 
hangi boyutta ele alınırdı? Konuya tarihi açıdan baktığımızda, Ketarn kitaplarının süreci 
içerisinde imarnet meselesi, hangi dönemlerde bu kitaplara bir mesele olarak girmiştir? 
Halku'I-Kuran meselesi, hangi dönemlerde kitaplarda yer almıştır? Neden daha önce yoktu 
da, belli bir dönemde yer aldı ve birden bire de, halife değişikliği ile "Yorgan giti kavga · 
bitti" misalinde olduğu gibi, meScle gündemden çıkıvcrdi? 

Büyük günah denince neyi anlıyoruz? Acaba, hırsızlık, içki ve diğer büyük günah 
olarak sayılan fii!ler mi anlaşılıyor? Yoksa, kendi dönemine mahsus ve kendi döneminde 
meydana gelen adam öldürme boyutlu siyasi hadiselerin çözümünde esas olan problem mi 
anlaşılıyor? Daha başka bir ifade ile; bu problcmin çözümünde, işin dini ve manevi boyutu 
mu, yoksa o gün yaşayan insanlar arasındaki sosyal bir problemin çözümü, insanlar arasın
daki ilişkileri düzenlemek mi, o günün insanının problemi idi? 

Tevbe ve şefaat konuları buna bağlı de~il midir? lınan ve İslam konuları nelere göre 
şekillenmiştir? 

Vehhabilerin tavırlarını nasıl anlayacaksınız? Abdulvahhab'ın hareketi ve anlayışı 
gerçekten dini bir kaygıdan mı kaynaklanıyordu? Yoksa, gidişata dur demek için, bilinen 
vehhabi tavır aracılı~ıyla dikkat mi çekilmek isteniyordu? 

imarnet neden daha çok İran bölgesinde şekillenmiştir ve şii hareket neden bu böl
gede yaygınlık kazanmış ve daha hızlı bir yayılma süreci göstermiştir? 

Kelami problemierin tamamen teorik boyutta tartışılmasına bakıyoruz . O kadar çok 
kavram kargaşasına bo~ulmuştur ki; esas espiri neredeyse kaybolmuştur. Sanki, Kclile ve 
Dirone kitabını okuyoruz. Problemin· ortaya çıktı~ı ortamda o konunun genellikle tek bo
yutlu olduğunu gönnek mümkün olabilmektedir. Daha sonra ise, değişik boyutlar kazan
maktadır. lşte, büyük günah meselesi ... Yukarıda değinildiği üzere, o insanlar bu meselenin 
kclarni boyutunu tartışınıyorlardı o gün ve o ortamda ... Neyi taruşıyorlardı? Acaba ne ola
caktı? Meydana gelen o acı olaylara nasıl çözüm bulunacaktı? Yani problem orada sadece 
adam öldünne olayı idi. 
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ttikadi fırkalara bakıyoruz ... Odak noktaları bir veya iki problemdir. Mutezile deni
lince, aklımıza hemen nasıl sıfat problemi geliyorsa, Haricilik denilince de, büyük gün.ah 
meselesi gelmektedir. Yine, Mürcie zihnimizde iman meselesini ça~rıştınnaktadır. Öyleyse, 
bu da bize bu problem ve dolayısıyla bU anlayışların zaman, sosyal olaylar ve günün ihti-
yacı merkezli oldu~ kanaatmı oluşturmaktadır. · 

Problemierin birbirine bağlantılı ve bagımh olarak entegre halde olması da dikkat 
çekici de~il midir? 

Büyük günah meselesinde katı tutum sergileyen bir anlayışın şefaat konusunda es
nek davranmasını bekleyemezsiniz. Böyle bir anlayış çerçevesinde şefarıtın olmaması tabii 
bir sonuçtur ve de öyle olmuştur. Tevbe konusu da buna baglı olarak ele alınmaktadır. t ik 
dönemdeki harici anlayışta, büyük günah işleyen dowudan doğruya dinden çıkmış olanık te
lakki edildiği için, tevbeye fazla yer verilmez. Ama, daha soıira ortaya çıkan ve bir harici 
kolu olan tbadiyye'de ise, doğrudan din dışı sayılma yerine, nimet küfrü ve şirk küfrü kav
ramlarıyla bir esneklik getirilmesi yönüyle, bu esnekliğin sonucu olarak, te vbcye yer ve
rilmiştir. Büyük günah işleyen doğrudan şirk küfrüne düşmeyip, eğer tcvbc eder ve pişman
lık duyarsa, şirk küfıüne düşmekten kurtulur, ama egcr pişmanlık duymayıp israr ederse, bu 
durumda şirk küfrüne düşüyor ve din dışı telakkİ ediliyor. Işte burada da kelami problem 
olar.ık ele alınan bir konunun zamanla tavır değiştirmesinin bir örneği sergilenmiş olmakta
dır. 

lbadiyyede şefaat ve masumiyyet düşünemezsiniz. Çünkü, haricilik merkezli olması 
yönüyle, hurlıc hareketi esastır. Madem ki; ayaklanma vardır, başkasından bir şeyler bek
leme espirisi pasifize olmak anlamına gelmektedir. Kendin yap, ıcşcbbüs et ve başanya 
~ espirisi esastu·. Kendi uçagını kendin yap kampanyası gibi, kendi hakkını kendin elde 
ct, mesajı yer almaktadır. 

Ehl-i Beytin mazlum oldu~unu düşünen bir anlayışta ise şefaat mutlaka olmalıdır. 
· Çünkü; sempati k~zanma ve mazlum insanların iade-i hak edilmeleri ancak bu yolla müm
kün olabilecektir. Masumiyyet de böyle de~il midir? Burada yani, şia duşüncesinde, harici 
dlişünccnin aksine, kendi teşcbbüs hareketi yerine, başkaları aracılığıyla hak elde etme e.o;;pi
risi öncelik taşıdı~ı için, şefaat ve masumiyyet temelde mevcut olmaktadır. 

Esas itibariyle bir şii kolu olmasına ragmen, özellikle. masumiyyet ve imarnet 
.konusunda, Şia'nın genel çizgisine pek de uyum sağirunayan fikirler ileri süren ve de bunu 
uygulamasıyla gösteren Zeyd b. Ali'nin tavrı ve konumu bu noktada oldukça dikkat 
çekicidir. Bilindi~i üzere Zeyd b. Ali, Imamiyyece daha sonra benimsenmiş olan "bekle 
gör" nazariyesi şeklinde izah edebilece~imiz, gaib imam ve "beklenen kurtarıcı" fikrine 
katılmamakta, aynı zamanda lmamiyye'nin en büyük malzemesi ve can simidi olan H:t..Ebu 
Bekir ve Hz.Ömer'in "gasıb" olmaları düşüncesini yıkarak "Efdal"Mcfdul" görüşünü ortaya 

. atmıştır. ·Efdal-Mefdul düşüncesi, her ne kadar, o günün şartlarında Zeyd b. Ali'nin hayatına 
mal olmuş ve kendi etrafındaki insanların büyük bir kısmı , bir takım propagandalar sonucu 
O'nu yalnız bırakarak böyle bir sonucu hazırlamış olsalar da, bu "Efdai-Mefdul" görüşü 
oldukça takdir edilir derecede sosyolojik bir yaklaşım olarak ele alınabilir. 
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lşte aynı guruba ınensubiyetleri bilinen iki ayn anlayışın, ayrı fikir tezahürleri... 
lmamiyyc'dc masumiyyet var, bckeyeceksiniz ve kurtancı gelip sizi kurtaracaktır ... Daha 
sonra Zeydiyye adı verilecek olan gruba öncülük eden Zeyd b. Ali'de ise; beklemek çözüm 
dc~il, kendi hakkını kendin elde edeceksin. Her ikisi de, Emevi idaresine karşı olmakla bir
likte, birisi pasif direnişi yani beklemeyi, di~eri aktif direnişi, yani ayaklanarak karşı koy
mayı tercih etmektedir. Genel çerçevede Şia'ya mcnsubiyeti ile bilinen bir anlayışın, nere
deyse "harici" düşünceyi andıran bir hunıç hareketi... Neden böyle? Çünkü, ortada Emeviler 
ı.arafından icra edilen, neredeyse bir zulüm hareketi var, buna bir "dur" demek lazım, bu da 
ancak fiili durumla, yani müdahele ile mümkün olabilir. İşte Zeyd b. Ali de bunu yapmış
tır. Peki, Emevi idaresine karşı imiş gibi görünmesine ragmen, lmamiyye anlayışı bunu 
neden yapmamıştır? lşte o da, ayrı bir dikkat çeken noktadır ki; oraya aynca daha sonraları 
dcninilece~i üzere, orada problem idareyle sa~lanmaya çalışılan diyaloğ ve idarenin bir ta
kım başka yollarla, böyle bir pasif direnişi benimseyen, ama z.ahircn de kendi kontrolUnde , 
kendine k.arşı görüntüsü veren bir grubun bulundumlmasındaki rolü ... 

lşte bütiln bunlar, yani bu sosyal etkenler, şartlar ve gereksinimler zamanla unu
tulmuş, yok olımış ve olay sadece teori planında ele alınarak kuru bir ta.rtışmaya dönüşmüş
tür. Do!ayısıyla da Kclarn denilince kıl-u klil akla gelir olmuştur. Halbuki kısa örneklerde 
gördügümüz ve geniş olarak da Heride gücümüz yeuigi oranda ele almayı planladığımız 
üzere, Ketarn hayatın içindedir. Inanıyor muyuz? O halde Kclam tlmi, hayatın bir fonksi
yonu ve gereği olarak bizimle beraber yaşamaktadu·. 

Burada çizmeye çalışugımız genel panorama ve tesbitlerden sonra, sözlerimizin ba
şında tesbit etmeye çalışugımız kclarn problemlerini daha doğrusu pratik yanı ağırlıklı bu
lunan problemleri ayrı ayrı ele alarak sırasıyla bu sosyal yaklaşımlar çerçevesinde analiz 
etmek istiyoruz. 

BÜYÜK GÜNAH MESELESİ 

Ketarn kitaplarında büyük günah meselesi ele alınırken; önce büyük günah mesele
sine esas teşkil ~decek olan; günah, ism, seyyie ve kebirc gibi bazı kavramlar üzerinde 
durulur, konunun terminolojik yapısı ele alındıktan sonra, ıstılah yönüne dikkat çekilerek, 
bu fiillerde bulunanların durumları izah edilmeye çalışılır4. 

Biz burada, bütün bu yazılan ve çizilenleri ayrı ayrı _ kaydctmiyor, kisa atıflarda bu
lunarak değerlendirmelere dikkat çekmek istiyoruz. 

Günah kelimesinin, bir kısım sözlüklerde şu anlamlarda karşılık bulduğu ifade 
edilmektedir; 

a) Dince suç sayılan iş 
b) Herkesin vicdanını inciten iş 

4) Burada ayrı ayrı referans vermeye gere!: olmadığını dii~ilnilyoruz, BilLUn Kclarn kitaplarındaki 
ilgili bölilmlerde bu bilgileri bulmak mümkilndilr. 
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c) Sorumluluk5 

Tanırnlara ve verilen karşıhklara dikkat etmek gerekirse; ortak nokta, istenen fiilin 
kamu vicdanıncia açtıltı yara ve bunun telafısi için. insanlarcia bulunması gereken sorumlu
luk duygusu ve bunun yerleştirilmesi. Yani, kısa bir ifadeyle; problemde esas olan husus; 
insan ve içinde bulundugu sosyal ortamdaki konumuna çekilen dikkat. 

Bilyük günah olarak sayılan hususlara dikkat edelim; 

Öncelikle, hangi günahların büyük günah kapsamında ele ahnacagı illifak halinde 
degildir. Bu sayı dokuz,on, on iki, yetmiş derken 476 ya kadar çıkanlmış6 hatta müstakil 
olarak büyük günahları derleyen kitaplar meydana getirilmiştir. 7 

Bu noktada ilginç bir durum ortaya çıkıyor . Bir taraftan büyük günah işieyenin du
rumu hakkında, ayet ve hadislerden mülhem olarak hükümler verilmeye çalışılıyor ve hatta 
veriliyor. Bu konuda Ehl-i Sünnetin ve diger fırkaların neredeyse kesinlik ifade eden 
hükümleri serdediliyor. Diğer taraftan da, hangi günahların bu kategoride ele alınabileceği 
net çizgilerle belirlenmiş degil. 

Öyleyse büyük günah denilince neyi anlayacagız? 

Bumin için öncelikle ilk dönem hadiselerine dikkatli ve tahlili bir gözle ve o ·günün 
şartlan içinde .bakmak gerekecekı.ir. 

Bilindiği üzere, Hz. Osman'ın hilafetiyle birlikte, hilafet meselesinde bir nevi ihti
lal olmuş ve Mcrvanogulları Haşimoğullarına rağmen idareyi ele geçirmişler ve de aynı za
manda Hz.Osman'ın hilafeli süresince Hz.Osman'a kendilerine göre çok önemli işler yap
tırmışlardır. Yapılan bu işlerin sonucunda meydana gelen tatsız olaylar herkes tarafından 
maluındur. Özellikle Hz.Osman'ın son altı yıllık döneminde olaylar, baskılar ve hoşnutsuz
luklar iyice artmış ve Hz.Osman'ın öldürülmesiyle zahircn çözülmüş gibi görülen problem, 
gerçek anlamda yeni başlamıştır. Zira, altını çizerek söylemek gerekirse; İslam Dünyasında 
Hz.Osman'ın öldürülmesiyle birlikte ferdi planda ilk siyasi katil olayı meydana gelmiştir. 
Hem de öldürülen kişi, devlet başkanı konumundaki birisidir.8 

5) Bkz. Cihat Tunç, a.g.e. s. 77 (Ferid Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, 
Of set Baskı, Ankara-1970, s. 357) 

6) Bkz. Şerafeddin Gölcük - Süleyman Toprak, a.g.e. ss. 120-121 
7) Ornek olarak bkz. Ahmed b. Osman b. Kaymaz ez-Zühri (748/1347); Kitabu"l-Kebair Beyrut

Tarihsiz,267 sh. Bu eserde toplam 70 ayrı günah, Büyük Günah kategorisinde sayılmaktadır. 
Bunlar arasında, resim yapmak, izar bağlamak ve cemaaıa gitmemek gibileri de 

· bulunmaktadır. 
8) Olayların ayrıntılarına, yazımızdaki çizdiğimiz heçlef açısından fazlaca girmek istemiyoruz. 

Burada ifade etmeye çalıştığımız hususlar, zaten esas itibariyle ilk dönem hadiselerinden 
bahseden kaynakların hemen hemen tümünde ortak olarak zikredilen hususlardır. 
Ancak, burada özellikle Hz.Muaviye'nin tavrının dikkat çekici olduğuna dikkat çekmek 
istiyoruz; Şam'a göre, daha uzak yerlerden, Mısır, Kufe ve Basra" dan gelen isyancılar, o kadar 
mesafeden geliyor, Medinede devlet başkanını muhasara ediyorlar. Fak:at,daha sonra, ölüsüne 
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Tarih : 18 Zilhicce 35 1 17 Haziran 656 

Bu önemli olayın ardından Hz.Ali halife olur ve gelişen olaylar daha da dikkat çeki
cidir. Hz.Osman'ın katillerini bulma noktasında, görünüşte aynı düşüneeye sahip olan 
Hz.Aişe, Talha ve Zübeyr, fiiliyatta çok ayrı konumlarda yer almaktadırlar. Ve sonuçta, bir 
başka acı tablo ortaya çıkar ki; Cemel Yakası ... Blanço; içlerinde Talha ve Zübeyr'in de bu
lundugu bir çok sayıda sahabenin şehadeti ... 

Tarih: 14 Cemaziyelahir 36/9 Aralık 656 

lşte ikinci siya<ıi katil... Ama bu birincisinden daha da ileri, çünkü blanço, birinci
den daha fazla, müslümanın ölümü ... Üstelik birincidc, isyancı grupların baskın hareketi, 
ikincide ise, iki müslüman toplulugun sebep ne olursa olsun karşı karşıya gelerek karşılıklı 
mukatelesi ... Yani, rivayet edilen hadis metninde geçtigi üzerc,9 ortada katil ve maktul var, 
her ikisinin de niyeti karşısındakini altetmek ve katlctmck. .. 

Evet olaylar devam ediyor ve karşımıza ilk ikisini unutturacak dercn~dc büyük bir 
hadise olan Sıffin Savaşı çıkıyor. 

Cemd Yakasında elde ettiği siyasi güç ile Şam problemini çözmek isteyen 
Hz.Aii'nuı ı<.a:rşılaştıgı üzücü tablo ... Ve en iyimser rakamlarla ifade edebileceğimiz 3-5 bin 
müslümanın öldürüldüğü •. çok ciddi sonuçların ortaya çıktığı üçüncü önemli olay ... Bir 
başka tanımlamayla İslam Dünyasında ortaya çıkan ilk toplumsal siyasi katil olayı ... Zira, 
Hz.Osman'ın öldürülmesiyle ferdi planda ortayaçıkan siyasi katil;Cemel ve onu takip eden · 
Sıffinle birlikte toplumsal boyut kazanmış ve birbirini alte tmek ainacıyla ortaya çıkan iki 
toplulugun doğurduğu acı sonuç... · 

Şimdi bu üç önemli olaya kronolojik açıdan dikkatle bakalım; 

- 17 Haziran 656 
- 09 Aralık 656 
- 8-9 Temmuz 657 

Hz.Osman'ın öldürülmesi 
Cemel Yakası 
Sıffin Savaşı 

Bu üç önemli olayın ilki ile sonuncusu arasında topu topu bir yıl zaman geçmiştir. 
Daha net bir ifadeyle' bir yıl gibi kısa bir sürede, ferdi ve toplumsal planda ölümle sonuç
lanmış üç önemli ve ciddi olay ... 

sahip çıkacak olan Hz.Muaviye, Şam gibi fazla uzak olmayan yerden yardım göndererek 
muhasaraya müdahele etmiyor. Bu nokta, daha sonraları değinıneye çalı§acağımız iniln 
unsunı noktasından önemli olması ilibariyle burada dikket çekmek istedik. 

9) Ahmed b. Hanbel, Miisned, c.5.s.48. 
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Olaylar _yıldırım hızıyla gelişiyor ve bir yıl gibi kısa süre içerisinde cereyan eden üç 
önemli olay ... Oyle olaylar ki, kendi zamanından bugüne kadar hala üı-.crinde konuşulan ve 
çözüm üretilmeye çalışılan olaylar ... Sonuçta öldtirillen binlerce insan ve hepsi müslü
man ... Ve. bunları öldüren yine binlerce insan ve onlar da müslüman ... 

İşte İslam Dünyası bu olaylar sonucunda tabir yerinde. ise, ciddi anlamda sarsılmış, 
· bir nevi ne yapacaıtını bilemez hale gelmiştir. 

Siyasi noktadan baktı~ımızda, kelimenin tam anlamıyla iki başlılık, hatta 
Haricileri de bu anlamda sayarsak -ki; onlar da önemli bir konumdadır- üç başlılık ortaya 
çıkmıştır. İdare edenler de idare edilenler de ne yapacaklarını bilemeıncktedirler. 

losanların manen ve inanç yönüyle rahatsızlıkianna gelince; o ko.nu apayrı bir 
önem arzediyor. Çünkü; o güne kadar müslümanlar fetih hareketleri boyunca, daima gayri 
müslimlerle çarpışıyorar ve ölenler şehit, kalanlar ise gazi ünvanını alıyorlardı. Halbuki" bu 
son yılda meydana gelen olaylara dikkatle bakıldığında durum hiç de anlaşılır tileden de!tildi. 
Karşı karşıya gelen toplulukların her ikisi de müslüman, üstelik büyük bir kısmı salıabc ve 
bir ço~u da aşere-i mübeşşere is~i verilen topluluktan idi. Ortada bir savaş vardı ve bu sa-
vaşta ölen de vardı, öldüren de ... Ölen ~e müslümandı öldüren de... · 

- . 
Öyleyse durum ne olacaktır? Ölene ne denilecek, öldürene hangi hüküm verilecek 

ve uygulanacaktır? Bu insanlar iman ve İslam açısından nasıl de~erlendirilecektir'! Burada bu 
öldürme fiilini işleyenler Allah'ın emrine karşı ını gelmişlerdir? Yoksa bir görevi mi ifa 
etmişlerdir? Yine bu olaylar irade ile meydana gelen olaylar mıdır? Yoksa ilahi kader anlayı
şıyla mı izah edilmelidir? 

Hz.Peygamber bu hususta ilgili olarak; 

"Müslümanların birbirlerine sövmeleri fısk, birbirlerini öldürmeleri küfürdür"lO 
buyurmuyor mu? 

lşte bütün bunlar ve benzeri istifhamlar. o gün o olayları yakinen canlı olarak yaşa
yan insanların zihinlerini oldukça önemli derecede meşgul etmiş ve çözümler ürctilmeye 
başlanmıştır. Böyle olması da insan tabialı itibariyle kaçınılmazdır. zaten. 

Şimdi olaylara ve çözümlere, dikkatli bir gözle baktı~ımızda, o günün şartları ve 
. problemleri açısından iki önemli hususun bulundu~u gözlenecektir; 

1) Ölen ve öldürülenlerin durumu ne olacaktır? 

2) Gerek öldürenler açısından ve gerekse Sıffin'in sonucunda hakem olayıyla bir
likte, Allah'ın kitabının dışında insanları hakem kabul edenler açısından Allah'ın emrine 

10) Buhari, Kitabu'l-lman,Bab:36 ; Müslim, lınan,ll6. 
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karşı gelme duruntu ortaya çıkmıştır. Bunların dinen ve toplum açısından durumu ne ola
caktır? 

Olaya o günün şartlarında ve olayın seyri açısından dikkatle bakıldıgında, 
problemin temelinde yukarıda sayılan iki hususa çözüm arayışının .yatmakta oldu~u 
görülebilecektir. Ne yapalım da, bu hususlara bir çözüm bulalım ve bu insanları kamu 
vicdanında nasıl bir konumda ele alalım gayreti zihinleri meşgul ediyordu. Zira, bunlara 
çözüm arayışıdır ki, o insanları birbirine düşürmüş, .ve bu çözüm arayışıdır ki, daha sonra 
siyasi anlamda Emevi- Ehl-1 Beyt çekişmesi, ilikadi anlamda da Cebriyye - Kaderiyye 
anlayışlarını dogurmuştur. · 

İşte bizim Kelam literatürümüze "BüY,ük Günah" ismiyle giren problemin teme-
. linde o günkü siyasi olaylara çözüm arayışı ve bu iki hususa cevap arama gayreti yatmakta
dır diye düşünüyoruz. Yani, o zaman ve takibeden süreç içerisinde "Büyük Günah" deni
lince, zihinlerde oluşan şey dogrudan dogruya adam öldürme ve Allah'ın emrine karşı gelme 
suçu ve günahı idi. Yoksa hırsızlı..lc, faiz, zina içki vb. günahlar o gün için, bu problem çer
çevesinde sözkonusu degildi. Bu durum, tıpkı bizim zaman zaman zihnimizde oluşturdu
gumuz tikel bir olayı, belli bir kategoriye, kalıba koymak suretiyle tümel hale getirip hü
küm verınemize benzemektedir. O insanlar sayılan o iki hususa cevap arıyorlardı. Yoksa 
büyük hacımlarla müstakil olarak yazılan kitaplarda ayrı ayrı sayılan büyük günahlara 
degil. Gerek Harici düşüncede ve gerekse biraz daha mülayim konumda olan Harkilerin 
yaşayan kolu lbadiyye düşüncesinde, büyük günah işleyen dinden çıkar veya ikincisine göre 
nimet kUfrüne düşer, hükmüne varılırken, kastedilen şey, ne hırsızlıklır ne de faiz veya 
zinadır. - -~ :ünlerde dolaşan problem adam öldürme ve Allah'ın emrine karşı gelme . 
problemidir. 

Ancak zaman içinde, büyük günah meselesi o hale gelmiştir ki, neredeyse proble
min ortaya çıkmasındaki siyasi ve-sosyal şartlar, problemin esas nüvesi gözardı edilerek, 
diger bir çok günah, aynı kategoriye konulmaya başlanmış ve biraz önce de ifade etti~imiz 
gibi büyük günah sayısı 476 ya kadar çıkarılmış, hatı.a müstakil Kitabu'l-Kebair isimlerini 
taşıyan kitaplar yazılmıştır. Cemaata gitmemek vb. bir çok husus adam öldürme ve 
Allah'ın emrine karşı gelme kategorisinde ve derecesinde büyük günahlar arasında sayılmış
tır. 

Burada .şu sual zihnimize gelebilir. Her ne kadar bu problcmin çıkışındaki esas 
nokta, adı geçen iki husus ise de, sayıları ço~altılan bir çok günahın da aynı bağlamda ele 
alınmasında ne sakınca olabilir? Belki de iyi olur, insanlar bunlardan belki daha dikkatli bir 
şekilde sakınırlar. · 

Bunun, normal olarak düşünülmesi mümkündür. Ancak, böyle bir durum, olayın 
farklı bir mecrada ele alınması sonucunu doğurur kanaaündayız. Zira, sihirbazlık yapmakla, 
ccmaata devam etmemek gibi fiillcr, olayın ve problcmin orı.aya çıkışında esas olan adam 
öldürmekle aynı konumda ele alınamaz. Bu hem iki ayrı hususun aynı konumda ele alın
ması bakımından uygun olmadığı gibi, bilimsel yaklaşım açısından da uygun değildir diye 
düşünüyoruz. Zira, bir olaya, bir probleme çözüm ararken, problcmin ortaya çıkışındaki 
şartlar ve durumlar mutlaka dikkate alınmalıdır.Aksi takdirde belki de, basit bir ifadeY.le 
söylemek gerekirse, bu durum elma ilc armudun birlikte toplanmasına bcnzeyecekı.ir. öte 
yandan sözkonusu büyük günah meselesinin orı.aya çıkışında, meydana gelişinde, daha dog-
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rusu o günün insanlannın çözüm aradı~ı problem, adam öldünne iken, biz hangi gerekçeyle 
bu probleme hiç hesapla olmayan problemi aynı derecede ilave edece~iz ve aynı katogoride 
de~erlendirecegiz? Buna bilimsel anlamda hakkımız ın olmadı~ını ifade etmek belki yerinde 
olacakur. 

Burada, bütün bunları söylerken, son bir noktayı belkide en önemli tesbiti belirt
mek uygun olacaktır; 

Sözlerimizin başından beri ifede etmeye çahştı~ımız husus, herhangi bir ·kelami 
problemi ele alırken öncelikle o probleınin nüvesini teşkil eden noktanın iyi tesbit edilme
sinin gereklili~idir. Bunun için de o problemin çıkış dönemine, onu hazırlayan olaylara ve 
şartlara bakmanın çok büyük önemi vardır. Burada yapılan da bundan başka bir şey degildir. 
Çünkü, esas husus ile tali hususlar birbirine karıştınlmak suretiyle, her ikisi aynı katego
ride ele alınınca, isabetli bir sonuca varmak biraz zor gözükmektedir. Eger öncüller iyi tes
bit edilmemişse, önermetnizin sonucunun do~ru çıkmasını bekleyemezsiniz. Öncüller 
yakin ifade etmiyorsa , o öneerneden yakin ifade eden bir hükmü çıkaraınazsınız. 

Bu noktadan tekrar "Büyük Günah" meselesine bakalım; 

Büyük günahın yukarıda sayılan , oluşumuna etki eden olayları gözönünde bulun
durdugumuzda ve bu olaylara dikkatle baktıgımızda, bu günahın, topluma karşı işlenen suç
Iann olusturduCu ·günahlar oldıı~u gözlenecel\tir. Di~er büyük günah diye tali konularda sa
yılanlar ise, ferdi 'planda meydana gelen günahlar kategorisinde ele alınmaktadır. Örneğin, 
cemaate gitmcmeyi, hangi gerekçeyle, toplumun düzenini tehdit eden ve topluma karşı işle
nen suç niteliğindeki adaın öldürmeyle aynı kategoride ele alacaksınız? Zaten, hırsızlık, faiz 
ve zina gibi zaınan içinde büyük günah kategorisinde sayılan günahlar, esas olarak, büyük 
günah diye sayılan adam öldürmeye emsal olarak ele alınmıştır ve de öyle alınmalıdır. 

Burada da, bıı günahların toplumsal yönü dikkate alınarak bir kı yasa gidilcbilınekıc
dif. Yani, eger bir suç toplumu hedef alıyorsa, bu kategoride ele alınabilir. Bir suç ferdi 
planda kalıyorsa başkadır, topluma mal oluyorsa başkadır ve ayrı bir konumda yer alır. 
Bunun basit olarak, halk arasındaki bir örnekle şekillendirirsek; Eger bir adam, hiç kimseye 
zararı olmadan, akşam akşam kendi halinde içkisini içiyorsa, toplumda onun bu halini 
kimse bilmez ve hiç kimse de ona kanşmaz. Ama eger, bu hareketi başkalanna olumsuz 
yönde yansıyorsa, işte o zaman toplum,ona müdahele eder ve artık onun o hareketi toplum
sal bir özellik kazanmış ve problem toplumsal bir problem haline gelmiştir. Belki 
de,burada yeri gelmişken ifade etmek te faydalı olur. Emr-i Bi'l-Ma'rufkonusu da aynı kate
goride ele alınmalıdır. O da, doğrudan doğruya toplumsal bir soruroluk olarak algılanmalı
dır. Güncel tabirle, otokontrol dediğimiz şey, bundan farklı olmamalıdır. 

Bütün bunlar gözönünde bulundurularak, şu noktayı dikkatten kaçırmamanın daha 
do~ru olacagını ifade etmek istiyoruz; Büyük günah olarak algılanan hususlara sebep teşkil 
eden olaylar, büyük günah anlayışı için birinci derecede asli olanık ele alınmalı, buna emsal 
oarak ele alınan digerleri de, emsal olarak kalmalı ve öyle değerlendirilmelidir. Bunlar asla 
birbirine kanştınlmamalıdır. Aslında "asıl" ile "tali" hususların birbirine karıştınlmadan ele 
alınması genel ilk.esinin burada da uygulanmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. 
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