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«K e lam» Savasiarı 
.J 

İslam dininin temelini teşkil eden Kur'anın inme yıllarınde
ilk müslimler arasında ( ''J;) deniı~n bilikler Kur1anı yazmak 
ve hafızalarına kaldırınakla uğraşıyorlar ve bunların bir çokla-

- • • 1 

rı bütün örnurlerini bu kitabın yalnız bir veya bir kaç suresinr 
öğrenmek ve bu surelerio ihtiva ettikleri hükümleri İyice an-

. lamağa çalışmakla sonuna erdiriyorlar idi. · 
Bu devir; ve hatta birinci ve ikinci Halifelerin devirleri de 

-zabt ve telakki devri olan ilk devir gibi safvet ve sadelik 
. içinde geçti. Y almz imanın hükmettiği bu devirlerde akli ve 
felsefi hiç bir hareket görülmiyor idi ki esasen · her hangi bir·· 
Peygambere inanmak demek ola~ ~imanın da İstediği budur. 
V e bu güne dek içimizde birinci devirlerdeki bu ilk müsİim
ler gibi dinin naslarını kendi hududu dışında hiç bir muha
keme ve mukayeseye mevzu yapmaksızın olduğu gibi kabul 
ve mütalaa eden ve selefi takip ettikleri için kendilerine 

/( ~) ler denilen halis imancılar mevcutturlar. · 

Dördüncü halife zamanına dek iman havasında hiç bir bula
mkhk yok idi. ( <.>~-"); ( .s_J..c) gibi üçüncü VEt dördüncü. halife
lerio şahsi taraftarları. olan -siyasi partilerden başka fikri: 
ve mezhebi·· zümreler mevcut değil idi. ( ~) Savaşı arasmda 
dpğmuş olan (.s: .ı~.;.) lik dahi hiç fikri bir ·harekete · delalet etmi~ 
yor idi. İslam dünyasında ilk- fikri hareket ( ,J-=ı ) da görülmüş~· 
tür. Burada islam dininin es asi akidelerinden- .biri ·olan { .:J.') e· 
iman mes' elesi ·ta kökünde sarsıldı. Beşeri iradenin istiklalile 
ezeli iradenin istıklalinin te'lifi mümkün, görünmiyordu. Eğer· " 
beşer; iradesine sahip ise kulların fiilierne taalluk ve müdahale· 
edecek Allahın ezeli- bir iradesi yoktur. 

· ( _JJ.;) i nefyeden bu fikir; islami fikir zümrelerinin en mühim- .. 
mi olan[.ıfi ... -.ı.c.;~]nin· bayrağ~ olmuştur. Sundensora Felsefi fikir=-
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·ıerin tesiri ile; islam dininin naslarını dolduran irade sahibi; 
·işiden; 'gören; söz söyleyen; seven; acıyan; sevmeyen ve gazap 
edeiı Allahın bu sıfatflarını ve fiilierini nefy ve inkara doğru 
bir hareket daha belirıi:ıeğe başladı ki bu da ehemmiyetce. ka
deri nefiden aşağı değil idi. İslam aleminde en evvel Allahın 
sıfatiarını ve kendisinin ihtiyari fiilierini nefyeden kimsenin 
( rf'J, .:r . .4;--) [1] olduğu söyle.nilmekte~h·. 

. Allahın sıfatiarİnı nefye doğru bir temayül; ( .ı:.w. ) nin ilk 
ve mühim şahsiyetlerinden biri olan ·( ,\h.c. .:r. ,J..,ı; 80 - 131 ,h) da 
dahi görülmüş idi. bu zat; yalnız, Allaha kadim sifatlar isbat 
etmek kendisine şerik isbat etmeğe müsavi olduğunu söyliyerek 

. bu davayı mucmel bir halde ortaya atmış idi. ( .4;--) den sora bu 
. . . 

muddeayı ileri götüren ve allahın sıfatiarını inkarı isimlerine de 
teşmil ile Allahın hem sıfatiarını ve hem isimlerini tatil eden
tirmizli veya semerkantli ( .:ıı_,.:..., .:r. r~ ) [2] olmuştur ki bu; ve 
bunun mektebine göre Allah; yalnız selbi sıfatlar ile tavsıf 
edilen mücmel ve renksiz bir vücut sahibi idi. 

( <t::L>) nin merkezi olan (.:ı ı_,~) d.;_ doğan ( Ca'd) ın bu; Al
lahın sıfatiarını nefyetmek davasını hemşerileri olan (Harran j 
lılardan almış olduğu şüphesiz isede ( Cehm) e bunun nereden 
geldiğini tayin etmek için böyle açık bir s~ b ep görölmemektedir. 

( Sümeniye) ile tamasa . gelerek bunlar ile mübahase ve 
munaza:ralarda bulunduğu görÜlen (Cehm) in bu fikri bunlar

. dan almış olduğu söylenilebilirsede bunun doğrusu ( r-:- )in bu 
fikri ( .4;-- ) den almış olmasıdır. 

[1] Son Emevi haHfesi (<>'-'~~"')ın (._,._.)..ı) valisi bulunduğu zaman mual-
limi idi. Bundan dolayı ( .:ıı,......) a ( Jtz.. .:ıı_, ...... ) denildiği gibi ( ı.5..ı..~ .:ıı_,..) dahi 
denilir. C·L:....) tarafından ( 0''"" ) valisi iken ( ıS~.,....Q]ı.Jıı~ .:r . .\lt;.. ); Allabın . 
sıfatıarını ve fiilierini nefyettiği için bir kurban bayramı günü kendisini 
( h...ı_, ) ta katietmiş idi. . . · 

[2] Bu ( ~) ·dahi ( .ı'-::- .:r. ~--"i ) ın zabıta memur'\! ( .;_,~ı .:r. (1- ) tara-
. tından yine ( tı=.., ) zamamoda ( Merv ) da aynı akıbete uğratılmı~tır. 
Kendisinin fakıhtardan sayılacak derecede ilim ve takva sahibi olmadığı; 
y~lnız çeneli ve. kendisini beğenmi~ bir adani olduğu söylenmektedir. 
( "::.!--- ) den bazı kimseler ile vaki olan bir mücadelesi neticesinde Allaba 
olan imanı sarsılup kırk gün namazı brakmıs olduğu kaydedilmektedir. 

. ' 
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Şuurlu veya şuursuz olarak (Yunan) ve (Hi_nt) ve (Harran) 
Felsefelerinin tesirleri altında [1] islam dininin naslarına kal'· 
.şı bu aykırı hareketlerde ·bulunmuş olan ( L~~ ·..ı.:.< ... ) lere Savaş 
açmış olanların başında (~1:) . ve ( ~L- tl;l ) -den bazı kimseler 
bulunuyorlardı. 

gerek ( j..ü) in ve gerek Allahın sifatlarının nefy ·ve· inkar 
olunması islam ima~ları tarafından büyük bir muka vernet gör
müş idi.Çünki; bunlar açıktan açığa islam dinine karşi muhalefeti 
tazammun ediyor idi .. 

[ ~- ..ı~.;1~] ler Allahın sıfatiarını ve hususile ( r;\S") · sıfatını 
doğrudan doğruya nefyediyorlar idi. Bonlaca Allah( r~ ) değil 
idi. Allahın kendisile kaim ( r;\S" ) sıfatı yok idi. o; kelamını 
kenpisinden hariç oian ( '"'t;ıJ~~) de veya havada veya ( .ı;: ... c.J) 

· da yaratırdı. 

İşte; ( t;\S") ilminin en esaslı meselesini teşkil eden bu dava 
( "1:-i-?- - ..ı:-< ... )nin müşterek müddaaları olmuş idi. Bu ilmin; yani 
( r;IS")in ilk mümessilleri olan( ..lfi...· )Allahın sıfatiarını hususile( rJ_IS") 
sıfatını felsefi bir nazar ile münakaşaya mevzu yaparak n eti· 
cede bu sıfatı Allahtan nezi ettikleri gibi bu sıfatın eseri olan . . . 

Kuranın dahi mahluk olduğunu iddia etmeleri pek gürültülü 
ve ba~H kalabalık bir mesele olmuş ve hatta bir rivayete na
zaran bu ilmin ( 1')\S") adını almasına sebep olmuştur. b-~·<11-:-< .... ) 
nin müşterek davaları olan bu; ( r;IS") sıfatının Allahtan nezi 
olunması [ t--~ .:r.ı 70-150 h] ve [.r-"" 153 vefat] ve [cr--i' .:r . .:ll.\.. 93 
·179 h] ve başkaları gibi muhtel!f cihetlerde islam ilimlerini 
en evvel cemi- ve tedvin eden zatlar halkı (lS'~) lere. uymak 
tehlikesinden korumak maksadile kitaplarmda hassatan Allahın 
sıfatları için müst:akil birer hap açmışlar idi . 

. [1] ( arısto) ve onun mektebinegöre ( ~) ve ( .,..,J~-) dedikleri ( J ,ıi.ı.:-") 
_in bihnesJ; işitmesi . ve başka sıfatları yok idi. bunlara· göre o; kendi- · 
sinden· baska bir s ey bilmez idi. · 

. . - ' . . . 

· ·{ r...ı.:.ııw: ı ) in [ fihrist, S .. 318, (Filogel) basması ]inde görüldüğü vcçhile 
merkezleri ( .:,1 .:~).olan t ·.;_~.., ) Felesoflar dahi: "Malüllerden hi c bir s eyin 

ı . . ' ' . . ' , 

sıfa~ı· A~ahta . bulunma,z •. ; ... , -derlar idi. . . · . 
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[ <t..L u-. ,~.z- 167 h vefat] ve [ ı.tj\..ılı~ u-. .:ıı;.:. 280 h. vefat] ve meşhur 
fakılı ve muhaddis [J-7>-.:.r . ..u-ı] ( ~ıJ.c o)ı_, .:.ıuı .. ,.,\::..>') adile yalnız' bu 
hususa dair müstakil eserler yazmışlar idi. [1] Allahın sıfatiarını 
nefyeden cehmilere karşı kalemle müda:faada bulundukları gibi 
ayni zamanda kendilerine zecri muamelelerde dahi bulunulmuş 
idi. Meşhur muhaddislerden ( •J...-.ı ) kadısı [ ;ı..... u-. ;t..r 119-
196 h] bu şehre k~dı olduğu·. zaman cehmi olanların tanıklık
larını red etmiş [2] ve bunların kendisini C ~Jı..:,_,ıı." )e şikayetleri 

• dahi bir semere . vermemiş bilakis kadının bu hareketi halife 
tarafından· tasvip ve taktir edilmiş idi 

Felsefi temayülatile meşhur olan ( .:ı_,.ı .. ) ın babası mez
kur ( .:ı_,.)~.A )un yerine geçmesite başlayan (.ıp.,) nin ikbal devri 
bunu takip eden kardeşi (~) ve ( .:;.ı·ı_;) [3] zamanlarında de
vam etti. Bu deviriere hakim olan ( Mutezile ) mümessili ve 
ayni zamanda C ~t...<;;Jı~ı; ) Ük gibi devletin mühim bir mevkjini 
işgal eden ( ,\_,, u-....... ı ) siyasi kudreti sayesinde bütün muhalif 
ve muhasımlarını susturmuş idi. 

Allahın sıfatlarının nefy neticesinde ortaya çıkmış olan 
Kur' anın malıluk olması [ 4] davasına boyun eğmiyenler dayak 
yemek; hapis edilmek; öldürülmek, meİnuriyetinden mahrum 
~almak; tanıklıkları kabul edilmemek ve hatta düşman elinde · 

[1] (J,.:>- u-. ·=ı) in bu eseri mezhebe dair olan eserlerin en eskilerin
dtın biridir. Bundandolayı bu eseri Topkapı sarayında _ ( revan ) göşkü 
kütüphanesinde bir mecmua içinde mevcui olduğunu ilk gördüğüm zaman · 
bunun ilim alemi için hastınlmasını elzem görmüş ve dilimize çevirierek 
fotoğrafla · almmıs asiile beraber mecmuamızın birlikte cıkan besinci ve 

' ' ' altıncı sayısite neşr etmi~ idik. 
[2] ( "-::::- u-.ı) nin ( ~) si. s. 67 bundandolayıdırki ( .ı.:;;... ) nin me~hur 

muharriri ve · müdafaacısı ( h~ ) eiı çok buna ve yukarıda adı geçen 
. (~..L ..:.-. ol::-) ye hücüm etmiştir. 

· [3] Bu hükümd-er ( ~':!ıu-.ı ) tarihinde görüldüğü veçhile ( 231 h ). de 
~ur'anın malıluk olduduğunu kabul etmeyenlerden L . ...ı u-. ..u-ı] adlı bir zatı 
sarayında kendi elile katietmiş idi. 
. [4] ( ·~0-.ı) nin (te'vil muhtelifülhadis) inde (s. 87): Kur' anın malıluk 
olduğuna en evvel.gulattaiı" c~;~.::.) nin kaif oldugu mezkurdur. ' 
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tutsak olurlarsa tutsakiıktan kurtarılınamak gibi felaketiere 
·katianmalı idiler. 

Bu tarihe dek. Allahın sıfatları ve isimleri ve fiilieri ha~

kında İslam dininin naslarına muhalif olarak aşağıdaki üç 
fikir tebellür etmiş idi: 

1 - Allahın hem isimleri ve hem sıfa~ları :roktur. Bunlar 
Allaha yalnız mecazen isnat olunur. . 

2 - Allahın isimleri vardır sıfat!arı yoktur. 

3 - Allahın kendisile kaim filleri yoktur. 

Hasseten Allahın ( r;'O' ) sıfatında dahi muhalifler arasında 
yine şu üç fikir ve itikat görünmüş idi. 

1 - Kelam; lafz ile mana arasında müşterektir. [yani ka· 
rine olmadığı halde dahi yalnız manaya veya valnız lafza 
delalet eder. ] 

2 Kelam; lafzın hakikaten ve mananın mecazen ismidir. 

3 Kelam; mananın hakikaten ve lafzın mecazen. ismidir. 

Malumdurki selef nazarında Kur'an; Allahin kendisile kaim 

olan kela~J1ı olup bunun hakkında ( niahluktur ) demedikleri 

gibi (gayri malıluktur ) dahi demezler idi. Kur' ana bu hususta 
.· gerek müspet ve gerek~ menfi bir hüküm vermek onlarca 

bid'at idi. Ve de Kur'an veya Kelam her hangi bir söz gibi 

yalnız mananın ·veya yalnız la.fızların ve savıtların adı olmayıp 

bu ikisinin mecmuunun adı idiki karine olmaksızın bunlardan 
yalnız· birine delalet etmez idi. 

Selefe muhalif olan ( ..ı:ıw. ) ise Allahın kendisile kaim olan. 
sıfatiarını nefyettiklerincİen kelamın Allah ile kaim olduğunu 

kabul etmiyerek yukarıda söylediğimiz gibi bunu Allahın ha
vada veya ( J;ıJ~ ) de yaratm:ı.ş olduğunü ve bu kelamın - her· 
n'e kadar kendi kelamı 'isede - kendisile değil; ( ~I.:!'J~ ) veya. 



-23-

<t,;; .J~r) ) ile kaim bulunduğunu ve aynı . zamanda bu.ı:ıuı:ı lafız· 

lar. ve savutlardan başka bir şey olmadığını söylerle'r idi. [If 
Halis cehmilere gelince: bunlar sıfatları nefyde biraz f,laga 

~lerilemiş olduklarından Allahta hiç bir suretle hiç bir sıfat · 
kabul etmiyor idiler . [2] Binaenaleyh t Kur'an malıluktur ) 
-cümlesile bunların kast ettikleri mana; ayni davayı güden ve 
~yni sözü söyliyen ( .ı.:;w) nin bu cüınled~.n ka~t ettikleri ıınaııa 
·~le bir değildir. 

(.ı,~ ... ) Kur"'anın malıluk olmasile beraber Allahın kelamı · 
olduğunu kabul ettikleri halde cehmiler hiç bir veçhile Kur'
cinı Allahın kelamı olarak kabul etmediklerinden bunlarca bu 
,cümlenin manası: Kur'an Peygamber tarafından inşa edilmiş
demektir. Bunlar; bu hususta belki şarkımızın bazı filesofları 

gibi düşünmektedirler. Şöyleki: 

. , Allahın kelamı demek Peygamberlerin safileşmiş olcin ne
·fislerine feyzan eden manadır. ki bu mana; peygamberlerin 
nefislerinde harf libasına bürÜnerek onların ağızlarından. _işidi
lir. V e bu manayı oniara if aze eden ( Jl.> ... W=-) dir. Ve şeriatta 
-( ... c=''---:-:- ) dedikleride bu (Jı .. ; ... ı;;ıo) den ibarettir. 

İşte; görüldüğü cihetle bazı fılesoflara göre Pey arnberierin 
nefislerinin dışında Allahın kelamı denilecek birşey olmadığı gibi 
-cehmilere göre dahi Peegamberlerin inşala'rı dışında bir Allah 
kelamı yoktur. · 

Süıınet ve hadis ehli olan selef ve bunların muakkıpleri na-

[1] Bunların kelam veya Kur' anı lafızlar ve savtlardan ba~ka bir 
1ey ad etmemeleri Allahın zatile kaim bir mana olmak üzere bir kelilni 
sıfatı kabul eylememelerine ve ·Iafızların delaletlerile aniasılan manadan 

' · başka ezeli bir hakikat bulunduğuna kail olmamalanna rnebnidir. Yoksıı 
maksatları Allahın kelamının veya Kur'anının manası yoktur demek · 
-değildir. · 

[2] (F--) Allahın s·ıfatlarını nefy etmekle ber'aber ayni zamanda L:-:-)e 
kail olduğundan yani insanlarda, hiç bir kudret bulunduğunu kabul et
mediği nden Allaha yı,ılnız balik ve kadir isimlerini verdiği rivayet 
<Olunmaktadır. .. . 
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' 
mına kelami · bir menheç açmak ve bunların tarafından muha: ... 
liflere müdafaada bulunmak isteyen ( '=';b"ü>.') dahi tamamile 
selef meslegine sadık kalamadı. kelam meselesinde ( ..ı:.c .... ) nin, 
:fikirlerinden oda ~üteessir oldu. Kelamı leflz ile mananın 
mecmuu addeden seleften ayrıldı. Manayı Cs·.....,·r;b") diye (JWr-;b"); 

dediği lafiz ve savutlardan ayırdı. [1] ve Allahın kadim olan 
kelami olmak Üzere yalnız b~ ( ~r;'D') dediği manayi kabul ile
Kur' anın lefiz ve kelimelerinin mahluk ve hadis almasında 

( ..ı:.c .... ) ile· birleşti. 

Kelamı lefiz ile mananın mecmuu addeden selefe muhale· 
fet ile bunun ( "'_.,·r;'D') ispat etmesi ayni zamanda lugata dahi 
muhalefettir. Çünki nefiste kalan manaya lugaten kelam ıtlak 
edilemez [2] ( '=';b"ü>.') ın kelam meselesine dair ilk defa kendisi· 
nin söylemiş olduğu bir kavli daha vardır, oda ş_udur: Allah, 
ile kaim kadi111 bir manadan ibaret olan kelame hiç bir tağayür 
ve ihtilaf:arizolmaz. Her nekadar mesela: İbrani He ifade olundu· 
ğu zaman {;;_,ı_,.·) ve süryani ile ifade olunduğu vakit ( .. ~:--::ı) ve
arapca ile tabir edildiği zaman ( .:ııJ ) namını alırsada bu degişik 
lik ve tekerrür lefizler ve kelimelerde olup Allahın kelamı hi.ç 

, bir tagayyür ve ihtilafa. oğramış ve tekerrür etmişdeğildir. [3]. 

[1] Bir rivayete göre (.,;_ .• .=::!ı u-;.ı_,._ı) nın üstatlarınd.an bifi. olan meş~ 
hur ( -s-ı:_,ı)ıü>.ı 245 h. vefatı) ve ( .:;ı.;_Jı"'~-".' ) · da hı ( ı.s-;.;~;1{) ispatı~da
( "'..:.;ı -~-;ls') ye muvafakat etmişierdir. 

· [2] ( <lı..: .. ~ ı . ~)ls' )nin kelamı ikiye ayırıp ağızdan çıkmamış olan mana*
yada keiam demelerinin arap luğatında salıılı olacağını isbat sada

., dında arabın meşhur şairlerinden ( .. tb:.. ı) dan şunu: 

getirirlerse de bunun aslı: 

. olma~la müddaalarım ispat edememiş' olurlar. 
. [?] Keliim mselesine dair ( '=';ls'ü>.' ) ın şöyle bir fikri daha olduğu: 

· ınervidir: ' · · 

Yer yüzünde Allahın kelamı yoktur. Müslimler.in okuduidarıı 
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Allahın sıfatiarını ve kendisiyle kaim feillerini nefyeden
lerin bu nefy ve inkarları bittabi yalnız kelam sıfatına veya.. 
yalnız kendisile kaim olan bu veya şu filine münhasır de
ğildi. 

· Bunlar Allahın ilmini, iradesini ve arş üzerinde istivasıin:, 

ve başka sıfat ve fiilierinide inkar ediyorlardı. 

( 4ı:~ ... ) nin çoğu ve bunlara uyan başka mesheplerin salike 
leri Allaha c.ı._l" ,_,~; 't\c diye isim verirlersed.ıe alimliğinin f-'" ve·· 
kaderliğinin ..:..:-'-; ve müritliğin ,,ı.~ı ile değil; bizzat kendi nefsile· 
olduğunu söylerlerdi. 

( .ıJ.ft...,. ) nin en maruf ve en kıdemli simalarından · biri olan· 
( 235 - 135 ... 4.-4!t_,ı.ı ) her nekadar Allahın Him ile · ve ktitret ile 
alim kadir olduğunu söylüyor idi isede ayni zamanda bu ilim ve . 
kudretin Allahın zatından ibaret olduğunuda söylüyor -idi~-

. Allahın sıfatiarını nefyede~ (.ı; ... ) den bazılarıda Allaha ,;o\9 'tb 
demekten cahil ve aciz olmadığını kasdediyar ve bu suretle 
Allaha ilim ve kudret ispat değil, Allahtan cP.hil ve aczi sel- . 
betmiş oluyorlardı. . (.ı:· ... ) nin ( ·~-"'! ) mektebi reisierinden biri 
olan ( ~_.... 215 h vefatı) ın bu husustaki ka vli daha garip sayıla 
bilir. Oda şudur: 

Allahın cahil olmayıp alim olması zatından dolayı değil; 

bir manadan dolayıdır. Bu mana dahi zatından dolayı değil; 

bir manadan dolayı manadırki bu tarzda manalar namütenahi· 

Allahın kelamı olan kadim mana değil; belki kadim mananın tahkiyesi
dir. Çünki: Kelam mütekellim ile lmimdir. Müslimlerin. okuduklerı 
harfler ve savtlardan mürekkep olan ketamın Allah ile kaim oiması eaiz 
değildir. 

( ..,~~.:r.ı) ın ardmdan giden ( ıS..r!.':l·~ı.,.ı ) ise bu fikre şunu ilave 
etinistir: 

' Bitrada tahkiye kelimesi kullanıİrnak doğru değildir. Çünki: Tah-
kiye de mahki ile ayniyet lazund ır. Harller ve savtlardan mürekkeııı' 

olan. kelimeler ile malıki ·olan mana arasında he ayniyet yoktur. Bundam 
dolayı burada tahkiye yerinde ibare kelimesi kullanilmalı ve ıİıüslimlerbı:. · 
okudukla.rı Allahın· ketarnının ibaresidir denilmelidir. · 
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--ye doğru gider. ( ~-· .. ) böyle sonsuz manalara kail olduğundan 
lkendisine ve kendisinin taraftarlarına( Jıaı.ı..,ı_.:,, )diye ad verilmiştir. 

( ..,;15'.:r. 1 ) k e lam m es' elesinde (.ı:.:: ... ) den müteessir olduğu gibi 
··bu; ( ~ -.lfi"") yi red hususunda- eserler yazmış ve bunların 
-Tı>~r çok açık kapılarını bulmuş ve (.:ı_;.ot.) in sarayında bunlar 
' ile ettiği münazere ve mübaheselerde bunları -yenmiş olan bu 
_zat; Allahın zatile kaim olan fiilleri olmadığını kabulde dahi 
bunlara muvafakat veselefe muhalefet etmiştir [1] yukarıda 
ıilahi adı geçmiş <?lan ( :;ı _ __. ) muhaddesi [ -':•- .:r_ .:ı~- ] ın ve 
başkalarının nakl ettiklerine göre selef Allahda hareket d~hi 
bulunduğunu sarahaten söylüyor ve bu fiilini· nefyedenleri 
dahi CehmHerden ad ediyor idiler. -selefilerden imamların 

imamı lakabıiıı taşıyan (nisab~r) lı [ Fekih- muhaddıs] meşhur 
'{ ~'> .:r • .ı~ -". 1 223 · 311, 312 h l [2] ve (~) sahibi (buhara) lı 
[ "'1..:-"-'<""1 .:r. J.ı!- 194- 256h] ise hareket -kelimesini kullanmıyarak 
Allahın böyle bir fiili olduğunn kabul ediyorlar idi. 

İlmi şöhretile (Tahir oğulları) devrinde (Nisabur) ve bütün 
(Horasan) a hakim olmuş olan ( ~t_;_,_ ..t.') nin talehesinden. (~) 
ve ( ~) (..,~15' .:r.l) tarikini tutmuş ve Allahın kendisile kaim olan 
fiilieri olduğunu kabul etmemiş ve bundan dolayi kelamına· dahi 

· me§iyyetinin taalluk ettiğne ve binaenaleyh kelamının tekerrür 
-eylediğine ve istediği vakit mütekellim ve istediği. vakit sakit 

[1] ( 234 h) V efat e·den meşhur zahid ( ·"f ... L"- 0),. ) dahi bu hususta 
·(..,;15' .:r.') a teb'aiyet etmişdi bundan dolayı (Ahmet bin hanbel) kendisite 
konuşmaz olmuştu. (0.)6..) ın bundan rucu etmiş olduğu da rivayet edil- · 
. filltektedir. ·- - · 

(0 ,b.) ( .:ı i .:al 1 r' ) narnındaki kitabında - "')lıc)_;:...~.!.l..ı .\_,....;.ır-~ •UI.s.ı,:J I~J.-<'1.;,13 .ı) 

ya muhammet! onlara: nayırdan şerden ne isterseniz işleyin. Allah ve 
. -resülü ve mürninler sizin işlediklerinizi yakında görürler de (tövbe su

_r.esi) ] ayetinin tef~irinde Allahın görmek ve sevmek gibi fiilieri olup 
(!J-timaması ve aynı zamanda bu fiilierini isterse yapması ve istemezse 
·yapmaması mes'elesindeki Kavilleri zikr eder lken kendisi ( ..,)\5' .:r.l) ın 
--Javlunu tercih etmis idi. , . ' . 

, [2] Meşhur (Fahrettin razi) tefsirinde bu (ibni hüzeyme) h~kkında: _ 
t~~sa akıllı; az anlayışlı !i:Özleri rabıtasız ,idi.] diyor. ç.7 s. 392, Istanbul 
Devlet Matbaası basması · 
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--{}lduğuna dahi. kail olmamış ol!lJalarile selefe ve ( ·<_.::~ ı:r.ı) ye 
'muhalefetlerinden dolayı hükümdar tarafından tedib olunmuş 
·idiler. [1] ( -u:__;.>.ı:r. 1) bununla kalmayıp bu fikir aleyhinde_ eserler 
· yazmş olduğu gibi (Allahın· istediği vakit tekellüm ve. istediği 
vakit süküt etmesi) olduğu mekteplerde çocuklara telkin edil· 
miş ve bütün (hor asan) camilerinin mihraplarına yazdirılm1ş 
idi. 

(. Horasan ) da sünnetitemsil eden ( ~<_j>- ı.t,i ) ye muhalefet 
. edenlerin hükümdar tarafından nefi, hapis darp ve başka su
retler ile tedip olunmaları sünnet ve hadis; başka bir tabir 

-ile selef tarafdartarının kuvvet kazanmış oldukları tarihlerde 
·idi. Bundan evvel (r=--·) ve bunun oğlu (.:;ı·ı_,) devirle;;inde selef 
tarafdarları olanların her türlü ceza ve mahrumiyeHere düçar 

· edildiklerini öğrenmiş idik. 
(t...i:....o) in başka oğlu (._p_,:.) halife olunca babası ve kardeşi 

ve amucasının takip ettikleri y()lu bıraktı islam Daslarını fel
.· se fe darbeleri altında ezilmekten kurtardı. muhadisleri; _her 
tarafta hadis rivayet etmeleri hususÜnda teşvik etti. ( -t.L.l; r'-IS' ) 

· ciler meydanda görünmez oldular. bunlar eski revnaklarinı 

gaip ettiler. ( Jl':.o:.. ) in bu . hareketinde içiimai ve siyasi 
arniller olduğu gibi yukarıda adı geçen en meşhur ( .::.~- ~) 
lerden ve kendisine uyulmuş imamlardan biri olup ( ra:.."' ) · za
manında türlü türlü d~rp ve tazyikler~ rağmen ( ·~-..ı:.c.,. ) nin 
d-avası olan Kur'anın malıluk. olmasını kabul ve itiraf etmemiş 

· olan ( ,J~ ı:r . ..ı..-ı ) in de şahsi tesiri olmuş idi. Bu zat hadis ve· 
· ~ünneti müdafaa İçin bir risale yazmış ve bu risaleyi ( Jl_;:,. ) e 
gÖndermiŞ idi. [2] 

Bu halifeden sonra oğlu ~ ve kardeşi (~ .. ) ve başka oğlu 
· ( :.z....) ve kardeşinin oğlu (<>~·) ve yine baŞka oğlu- (..ı....:..) ve 
i: orunu ( ..ı...<:.... ) ve bu torununun- oğulları. zamanlarında sele( 

' 

· [1] Bir rivayete nazı:?ran -u:_.i>-0'.' halifeye bunların aleyhinde yazmış 
· ·ve halife tarafından buniarın asılmaları i cia emir cıkmıs. idisede (<t< ~~ı:r. 1) 

1 • • ' ' ' 

ı bunların asılmalarına razı olmamış idi 
. ' ' 

_ [2] ( -t:=4-J.->I ;.J.:li"- [.".r:, ) S. 5 
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··taraftarları bu v~ziyetlerini muhafaza etmiş . idiler ki ( -u..;-.:.-. 1}~ . 

nin dahi yaşadığı yıllar bu halifelerin ve bunlardan sonrakile
'rin · zan;ıanları idi. 

( 381 h ) da halife olan ( y\! ) zamanında ( -~~-..ı:,;... ) yine· 
meydan almış olmalıdırlarki bu halife; halife olduğu tarihten 
yirmi beş sene sonra yani ( 408 h) de (..ı.;:...) den olan Hanefi 
fakılıları itizalden tövbeye davet et~i. Bunların hepsi bu mez· 
hepten dönmüş göründüler ve itizalıten teberri ettiler. Sonra 
bü halife bunları (kelam) ilmile iştigalden ve ders okutmako 
tan ve itizale dair müna:zarada bulunmaktan ve islam dinine· 
uymıyan ve naslara muhalif olan fikirleri ortaya atmaktan 

· men eyledi ve bu maddeler · hilafında bunların her hangisL 
bir harekette bulunacak· olursa başkalarına ibret olacak surette 
ukuhete giriftar olacağına dair hepsinin kendi yazılarile birer· 
birer imzalar•nı aldı. 

Bu halife tarafından ( .ı..l!.ı0-'ıJ..ı.;.ıııcı;>_ ) lakaplarını almış olan 
[ ı:::SC.::.Ç- er. o:,:?- 361 - 421, 422 h :ı dahi idaresi altında bulunan: 
( Horasan ) ve başka yerlerde bu halifeye uyarak ["::-+.--·..ı~~~] yi. 
ve ayni zamanda [ ":i.: ... ~ ı- <tk.- 1) ] yi asmak, kesme k, hapis ve 
nefi etmek gibi cezalara giriftar etti. V e bunların minber-. 
lerde tel'in olunmalarını emir eyledi ki bu işleri ( 413 h ) de· 
perdedarı ( .. ı.. ..... ::ıı-':-"' w-.J."' .:,-ıı.Y.') e yaptırmış idi. [1] 

· (ı.;'/) leri tutan bu hükümdar yalnız ( "::~ - ..ı:~ .... ) yi değil: 

. ( ıS.r:. 1 ) leri dahi selefe muhalif olanlardan ad ediyor idi ki bu 
hususta [&>- - ı.;ıf] lerin tesiri olduğu gibi muhaddislerin dahL 
tesirleri olmuş idi. Bundandolayı ( ı.;_,...:.ı ) lerin en büyük imam
larından. biri olup ( Nisabur ) da kendi namın.a bir medrese 
bina edilerek orada ilminden pek çok kimseleri müstefit etmi~. 
olan [.!!.ı.;> er.' 408 vefat]ı--(Gazne)den (Nisabur)e dönerken yolda 
öldürtülmüş idi [2] ,· 

'.• · [1]( 'S'·w-.ı) nin ("~i) si ş. 277-278. 
[2] ( t.:...,..w-.ı )in [ ... ı._.._jı_, .ı_,.,yı_, ... w.ıj ... Ldıı ]inde [.c 4, s. 215] de görüldüğü, 

veçhile[ ~>~.....!' ] ler insanın ruhunu ~raz sayarlar. Ve arazların iki vakıtta. 
var olmadığını; bir vakitte var olup bu vaktı takip eden ikinci vak-
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Bu hükümdar mezhep namına insanları öldürdüğü gibi: ki-

ıtta yok olduktansonra tekrar var olduğunu kabul ettiklerinden her 
birimizin buanda; evvelki andaki ruhumuzdan baska bir ruh tasıdığımı-' . ' ' 
zı iddia ederler. V e insanın ar az olan ruhu son nefes le insandan çıktık 
tansonra artık ruhu kalmıyacağını söylerler. Binaenaleyh bunlara göre. 
ne Peygamberimizin ve nede başka Peygamberlerin sabit birer ruhları 

·yoktur. Ve .Binaenaleyh Peygamberimiz· bu gün Peygamber değildir. 
Hayatta iken Peygamber idi derler. · · 

İşte; (~C:~<;- ,_;.1!-) ( "~.,.;ı )lerin imaını olan (ibni.Fork)ı bu meseleden 
@olayı öldürmüş idi. ( r.r-.:r.ı) bunu bu kitabının birinci cildinde dabi 
söyler. [s. 88]. 

[....St.!. - <S_r-!-1] leri n tercümei 1 hallerine dair büyük bir eser yazmıs 
. ' 

olan (S,-) bu eserinin üçüncü cildinde [s. 54] (j.ı_,9.:r,ı)ın tercümei balinde 
.böyle bir fikir ve itikadın ( .... __ ..;ı ) ye iftira olduğunu ve ( ibni Fork) ı 
( .s'J=== ) lerin zehirlediklerini zikr etmektedir. Fakat bu müellif ayni 
zamanda ( ı.r; ) nin dahi; ( ~<;- .:r. ,~ ) tarafından ( ibni Fork) ın kati 
olunması emir olunup yaşlı olması; hasebile tesmim tarikile öldü-
·:rülmüş olduğunu zikr ettiğini söylemeği dahi unutmamıstır. 

' . ' ( ~~<;- .:r. , y?- ) sarayında· (i b ni Fork) ı ( .s'f) ler ile münazara ve 
mübahasa~ ettiriyor idi. Yukarıda söylediğimiz veçhile [ "l!...r-=-'-<t.:)'ıd nin 
kendilerine mahsus olan bir nazara göre Allahın ketarnı kendisite kaim 
nlan kadim bir manadan ibaret olup İbrani, Siryani ve Arapça olması 
·lafza ait bir tagayyür olmakla~ manayı kadim olan lielam bir tagayyür 
ve ihtilafa uğramış değildir.' (~.r.!-'-<t.:.)~>") nin ço~u böyle söylerler. Bazı
-larıda [emir, nehi, haber, İstihbar ve nida] olmak.cl üzere beş manaya 
münkasim olduğunu kabule derler. Allahınlkelamının bir manadan ibaret 
olduğunu söyliyenlere göre bu mana mesela emirlerde gerek tekvine 
ve gerek tes ri e dair olsun bir emirden ibaret olduğu~ gibi bu mana ' ' . . 

ayni zamanda Allabın nehi" etmiş olduğu şeylere dair olan nehininde 
·mrnasıdır. . 

Bu manaya emir, nehi, ve haber demek insanın zihnindeki her hangi 
.. bir mana.ya Arapça veya Acemce diye isim verilmek kabilindendir . 
. ('='~~>".:r_ı) a göre ·bu manaya mesela emir diye veya nehi diye isim vermek 
.bu emir. veya nehiye . muhatap olanlarııi hadis oldukları vakıtta hadis 
·olur. ( .-~ı ) ye göre bu manaya · emir veya nehi diye isim vermek 
.hadis değil kadimdir. ] · 

Bu kavle göre muhtelif hakikatlarili hepsi bir bakikat olmak lazım 
:geleceginden inadum ile meycut'. müspet ile menfi bir olmu~ ve inantık 
-ortadan kalkmış olur. . .. .- ·: . . . ·'. 
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taplara dahi el uzatmiş idi ( r;\S' )a dair ne kadar kitap buldise· 
b~nları yaktırdı [1]. 

Bu halifeden sonra gelen (l") zamanında ( Selçukiler) den 
. (·Tuğrul bey) in veziri (. ..!.lll 1 .ı.~ .) in· ( 436 h) den itibaren yine 
. ( .s.ı•.:.1 ) ler aleyhine ih"das ettiği velveleli hadise dahi bunları• 
takip etti. ( Tuğrul bey } in emrile Eş' arilerin büyüklerinden 
( JV ) nin hocası ( 0-.J~1ı'"\..1 - J.Wı~.ı 478 h vefatı ) ve meşhur 

( ı.P.!~ ) ve ba~kalaN· tevkif ve ( Nisabur) den nefi edildiler. 
( 'Nisabur ), (Merv) gibi (Horasan) merkezlerindeki ( .s.: .. ;1 ) ler 
( Jlı?) • (.i\?") taraflarına dağılmış idiler. . 

(Tuğrul Bey ) in zamanında on dukuz sene sürmüş olan 
bu vaka ( 445 h) ibtidasında şiddet ~e kesafetini arttırmış idi •. 

( .:ı:-C:..Ç. .:r. ,_y?- ) zamanında ( .ı:~ .... ) ye lanet edildiği gibi Sel
·. çukilerio ilk hükümdarları olan ( Tuğrul Bey ) zamanına da 

( .sr;.ı) lerin re'isi [ ı&.:..;.0•üJ. 1-". 1 ) ye Cuma günleri minberierde 
·'ian et edilnıeğe beşlanıldı. 

( 455. h) de ( Tuğrul ) un vefatile kardeşinin oğlu (Alp 
Arslan) amucasının yerine geçince veziri ( ..!.llll-1:<') i hapsetmiş
ve bunun yerine meşhur ( .;ı.u•,-li\J) i kendisine vezi:r yapmış idi.

Bu tarıhten sonr şafii mezhflhi üzere fıkıh okumuş ve eş'arilik 
·itikadile yetişmiş olan( 4llır\k.j ) eş'arileri himaye etmiş ve mem
leketlerinden çıkmış olan eş'arileri geth'terek asayişi ~e süku·- · 
neti iadeye muvaffak olmuş ve hoşnutsızlığı gidermek İçin 
meşhur eş' arilerden ( .s.:,ı.ı_: .... .;,.._ı_:ı.ı) ye (Bağdat) ta ( .ı.4->) kenaru~
da bir medrese ve (.:ı~) dan ( Nisabor) a avdet eylemi~ olan 

[-u__,..;. ı _ <l::')\S' ]nin bu kavillerine binaen(.:ı.;_,; .:r.ı)dabi Allabın mü miniere 
. iman ile emir etmesi ayqi zamanda küfürden nehidir. Ve muayy{m 
bir zamanda beyti makdise doğru riemaz kılınınakla emir etmesi o 
vakıttan baska bir vakıtta oraya doğru nemaz kılınmaktan nebidir. 

' . 
diyor idi. · 

( ~- .:r. , .? ) in huzurunda va ki olan. bu türlü münazaraların fena. 
"tesirleri altmda bu hükümdann ( .:ı.;~ .:r.ı ) a maatteessüf kastte bulunmuş. 
·oldu'ğunu gerek ( ı".J;...:r.') ve gerek (~_.,;)den öğreniyoruz. . · 

[1] ( .::,>;~ ) ID [ .,....._,:t•>l.!..;1] i c. 2, S. 315. . 
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Wezku.ı ( <J.'A.;J..•,.\..I - ,jl..Ly_l) e başka bir medrese yaptırmış idi. [ıj· 
(ı:s:.;..;ı) lerin sonda gelenlerinin en fazılı olduğU şüphsz olan 
b'u ( JWı.,_ı) (k e lam) a dair [ .. ı,;.ıı2'ı_,ıJ ı,G,-:~ı) adlı . yazmış olduğu 

eserinde bu ilmin meselelerini kendi mezhebi olan eş'ariliğe 
gÖre isbatta kat' i deliller kullanacak idi. · ' 

Yukarıda söylemiş olduğumuz veçhile ( "')'t.:t.ı) Allahın meşi-
. ' 

yet ve kudretinin taalluk ettiği ihtiyari fiilieri olduğnu kahq.l 
·etmemek te ( .ılfi.,.) ye muvafakat etmiş idiki C .ıl.Jü.) bu meseley~ 
. '( .:_,,,~,_ J_;L,-) meselesi diye ad veriyprlar idi. . 

( .ıJ.fi....,) gibi C "=';'t.;r_ı) da dahi görülmeğe başlayan akla temayül 
hareketi C '" . .J .. ~ı- "'-:)'C')~ nin bu büyük imamında; C ..ı,;.ıı t'_,ıjı ,\..!..):!' )·· 

sahibinde tamamile merkezini buldu bu zat; Allahın sıfatları 
ve fiilieri meselesinde doğrudan doğruya akh ele aldı. ( "=')'tw-.ı ) 

ve kendisine tabi olanlar; Allahın malıluklara nazaran yüksek 
olmasının akıl ile bilinir~ bir· s..ıfat olduğunu söylemiş olmalarile 
beraber (arşta müstevi olm~sını) Kur'an ile sabit bulunması itiba 
rile aynen kabul ediyor ve bu ve başka C ... _.;..;..::, . .:.~) yi hiç tevil 
etmiyorlar ve (arş üzerindeki istiva) yı (istila) diye tevil eden· 
leri reddediyorlardı. Bu mektebin imamları subuti sem'i delil 
ile bilinen meselelerde ( .ıJj; ... ) nin akıl deliline müracaat etme· 
lerinden şikayetle dinin esaslarının subutunda şer'a itimat edi
leceğini; aklın buna yalnız muavin olacağını söylüyorlar idi. 

( Jı .. u_.ı_,) ve bunun mesleğini takip edenler ise; tamamile · 
( ..ı:.;: ... ) gibi; Allahın ta vi;if edilip -edilemiyeceği sıfatiarda aklın 
esas olduğu; akla itimat edilip şer'a itimat edllemiyeceğini . 
söylediler. [S 246 •::0-i] ve aklen sabit olaınıyan sıfatları ya re~ 
. veya o hususta ta vakkuf ettiler. V e( '::--' 'k .. ı_,:~ı ) gibi ( '"-~~.:.u~ ) yi 
tamamile inkar ettiler ki (ı.;_,-.:. ı) lerden·. en evvel ·Allahtan 
.bu. sıfatları nefy etm_ekle- -meşhur olan ( JL..u.,_ı) olmuştur. [2] · 

[1] ( SelçukHer devrinpe m ezahip ) Tiirkiyat mecmnası, birinci cilt~ 
·s. 101 M Şerefeddin. 

[2] Buzatın (,.:.'6' )deki kudreti (,_"'"'1) (..ı:.;. .. )si reisierinden olan[.; l:~ı.Jf'_,ı.l] . 
·nin oğlu ·olup babası gibi kendisi de · B ura (.ı_:.:;;,.,) sinin reisierinden olan · 
[. JY.-ı.; ... _,;ı 247-321 n] ın kitaplarını çok okumuş olmasına ·medyun idi .. 
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:kendisi ( >l!-.;1 ) ında ( ~-J~.::.u..) yi te'vil etmiş idi. ( "-:::"l.lö.i ~ll-J) sinde 
·hundan ~ücü ile . tevili · tahrim etmi§ ve · t~vilin hürmeti h~k
;kında selefin icmaını beyan eylemiştir. Bununla beraber bunun 
:muakkipleri hep· (...,_.;:>-_.:.LL) yi te'vil eylemekte idiler. [1] ( JWI_,ı.l) . 
den sonra (l>jı_;_,.;...s. 606 h. vefatı) ve (lG .... ! ı) lerin en son· ve en 
,mühim şahsiyetlerinden biri olan Diyarbekirli [ w-_.ııı~ (550) 
den sonra doğmuştur.] nin Elinde ise ( r)l{) kitapları ile felsefe 
·kitapları arasında artık fark kalmamış ve (l>.;ı.;_,.;...s l: "nakli de 
Jiller yakın ifade etmez ... , diyecek kadar felesoflaşmış idi:[2J 
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[1] (lGj'.; w-. .ıııfo)nin ( .r..~lı.r:-'tr )ine müracaat. s. HO ve müteakip. 
, [2] ( Jl.::i-) daki (~ J_,..,ı) ı (.:;ı.:.) ile karıştırmış idi bu ilme dair yaz· 
mış olduğu ( J..,:....tı ) sının ba~ tarafında [ ç ı. s 10. 1322. h. basması] 
( ..;ıı..:..) ın lüzumunu ve bunu bilmeyenierin ilimlerine asla i'timat edile-

.. meyecegini söylemistir. Bundan dolayı ( >1-UJ) ('::"l.lö.i L.;.ı.a)si mÜderrisle-' . . 
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ret ve tenkit etmislerdir; · 
~- - . . . ' . . 


